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7.12.2016 A8-0358/23 

Amendamentul  23 

Edouard Martin 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel 

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

Propunere de decizie 

Considerentul 1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) În conformitate cu strategiile UE 

privind bioeconomia, economia circulară 

și clima și energia și, mai exact, cu 

angajamentele Uniunii privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, 

cercetarea ar trebui să se axeze, de 

asemenea, pe dezvoltarea de 

(bio)tehnologii inovatoare pentru 

captarea CO/CO2, CH4 și a altor GES din 

producția de cărbune și de oțel, pentru a 

le utiliza ca materie primă pentru 

producția de biocarburanți, biosubstanțe 

și biomateriale. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0358/24 

Amendamentul  24 

Edouard Martin 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel 

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

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou) 

 Decizia 2008/376/CE 

Articolul 3 – punctul 2 – litera fa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1) La articolul 3 alineatul (2) se 

adaugă următoarea literă: 

 „(fa) captarea și reutilizarea CO/CO2 ca 

materie primă pentru producția de 

bioproduse;” 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0358/25 

Amendamentul  25 

Edouard Martin 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel 

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

Propunere de decizie 

Articolul 1 – punctul -1 b (nou) 

Decizia 2008/376/CE 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ia (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1b) La articolul 4 alineatul (1) se 

adaugă următoarea literă: 

 „(ia)  deșeurile de cărbune prin tehnici 

bioindustriale, în special captarea C0/C02 

și CH4 în bioproduse”; 

Or. en 

 

 


