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7.12.2016 A8-0358/23 

Изменение  23 

Едуар Мартен 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0358/2016 

Йежи Бузек 

Програма за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана 

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE) 

Предложение за решение 

Съображение 1 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) В съответствие със 

стратегиите на ЕС относно 

биоикономиката, кръговата 

икономика, климата и енергетиката, 

и по-специално ангажиментите, 

поети от Съюза по отношение на 

намаляването на емисиите на 

парникови газове, научните 

изследвания следва да се 

съсредоточат също върху 

разработването на иновативни 

(био)технологии за улавяне на 

CO/CO2, CH4 и други парникови газове 

от производството на въглища и 

стомана, които да се използват като 

суровини за производството на 

биогорива, биохимикали и 

биоматериали; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0358/24 

Изменение  24 

Едуар Мартен 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0358/2016 

Йежи Бузек 

Програма за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана 

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE) 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова) 

Решение 2008/376/ЕО 

Член 3 – параграф 2 – буква e а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1) В член 3, параграф 2 се добавя 

следната буква: 

 „еа) улавяне и повторно използване 

на CO/CO2 като суровини за 

производството на продукти на 

биологична основа.“; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0358/25 

Изменение  25 

Едуар Мартен 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0358/2016 

Йежи Бузек 

Програма за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана 

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE) 

Предложение за решение 

Член 1 – точка -1 б (нова) 

Решение 2008/376/ЕО 

Член 4 – параграф 1 – буква и а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1б) В член 4, параграф 1 се добавя 

следната буква: 

 „иа)  отпадъци от въглища чрез 

биоиндустриални техники, особено 

улавяне на CO/CO2 и CH4 в продукти 

на биологична основа.“; 

Or. en 

 

 


