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Изменение 1
Виторио Проди

Проектостановище
Параграф А

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че улавянето и 
съхранението на СО2 (CCS) е 
единствената широкомащабна и 
доказана технология, налична 
понастоящем за извличане на въглерод 
от горива за производство на 
електроенергия с ниско ниво на 
въглеродни емисии;

А. като има предвид, че улавянето и 
съхранението на СО2 (CCS) е 
широкомащабна и доказана технология, 
налична понастоящем за отклоняване 
на емисиите на въглерод от изпускане 
в атмосферата, за което за 
съжаление е необходимо значително 
количество от електроенергията с 
ниско ниво на въглеродни емисии, 
чието производство се предполага, че 
то подпомага;

Or. en

Изменение 2
Ив Коше
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф А

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че улавянето и 
съхранението на СО2 (CCS) е 
единствената широкомащабна и 
доказана технология, налична 
понастоящем за извличане на въглерод 
от горива за производство на 
електроенергия с ниско ниво на 
въглеродни емисии;

А. като има предвид, че улавянето и 
съхранението на СО2 (CCS) е несигурна 
технология за извличане на въглерод от
горива;

Or. en

Изменение 3
Вики Форд
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Проектостановище
Параграф А

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че улавянето и 
съхранението на СО2 (CCS) е 
единствената широкомащабна и 
доказана технология, налична 
понастоящем за извличане на въглерод 
от горива за производство на 
електроенергия с ниско ниво на 
въглеродни емисии;

А. като има предвид, че улавянето и 
съхранението на СО2 (CCS) е 
единствената широкомащабна и 
доказана технология, налична 
понастоящем за извличане на 
въглероден диоксид от изгарянето на 
изкопаеми горива за производство на 
електроенергия с ниско ниво на 
въглеродни емисии;

Or. en

Изменение 4
Виторио Проди

Проектостановище
Параграф Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че в
електроенергийния сектор съществуват 
алтернативи на изкопаемите горива, но 
в няколко индустриални сектора, като 
химическата, стоманената, 
рафиниращата и циментовата 
промишленост, значително намаляване 
на емисиите може да се постигне само 
чрез улавяне и съхраняване на СО2;

Б. като има предвид, че в 
електроенергийния сектор съществуват 
алтернативи на изкопаемите горива, но 
в няколко индустриални сектора, като 
химическата, стоманената, 
рафиниращата и циментовата 
промишленост, само чистите 
технологии биха позволили 
намаляване на емисиите; CCS, вместо 
това, е технология, насочена само 
към управлението на 
съществуващото ниво на емисиите, а 
не към тяхното намаляване;

Or. en

Изменение 5
Ив Коше
от името на групата Verts/ALE
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Проектостановище
Параграф Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че в 
електроенергийния сектор съществуват 
алтернативи на изкопаемите горива, но 
в няколко индустриални сектора, като 
химическата, стоманената, 
рафиниращата и циментовата 
промишленост, значително намаляване 
на емисиите може да се постигне само 
чрез улавяне и съхраняване на СО2;

Б. като има предвид, че в 
електроенергийния сектор съществуват 
няколко осъществими алтернативи на 
изкопаемите горива, докато в няколко 
индустриални сектора, като 
химическата, стоманената, 
рафиниращата и циментовата 
промишленост, значително намаляване 
на емисиите може да се постигне само 
чрез значителни мерки за енергийна 
ефективност; като има предвид, че 
въглеродът, генериран от тези 
промишлени сектори, може да се 
използва за производството на 
електроенергия, химически продукти 
или транспортни горива (улавяне и 
използване на въглерод — CCU);

Or. en

Изменение 6
Фиона Хол

Проектостановище
Параграф Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че в 
електроенергийния сектор съществуват 
алтернативи на изкопаемите горива, но 
в няколко индустриални сектора, като 
химическата, стоманената, 
рафиниращата и циментовата 
промишленост, значително намаляване 
на емисиите може да се постигне само 
чрез улавяне и съхраняване на СО2;

Б. като има предвид, че в 
електроенергийния сектор съществуват 
алтернативи на изкопаемите горива, но 
в няколко индустриални сектора, като 
химическата, стоманената, 
рафиниращата и циментовата 
промишленост, значително намаляване 
на емисиите може да се постигне само 
чрез улавяне и съхраняване на СО2; 
поради това развитието на 
промишленото CCS е приоритет;

Or. en



PE516.964v01-00 6/33 AM\1002265BG.doc

BG

Изменение 7
Богдан Кажимеж Марчинкевич

Проектостановище
Параграф Ба (нов)

Проектостановище Изменение

Ба. като има предвид, че бъдещето на 
въглищата в Европа следва да се 
основава на стабилна стратегия за 
развитие, имайки предвид, че 
въглищата продължават да бъдат от 
жизненоважно значение за 
икономиката на ЕС; като има 
предвид, че предизвикателството за 
енергийния микс на ЕС след 2030 г. е 
да се предоставят възможности за 
стабилен икономически растеж, 
като същевременно се запази 
енергийната сигурност на държавите 
членки и бързото развитие на нови 
енергийни технологии, включително и 
на въглищни технологии;

Or. pl

Изменение 8
Силвия-Адриана Цикъу

Проектостановище
Параграф Ба (нов)

Проектостановище Изменение

Ба. като има предвид, че политиките, 
приети в областта на борбата с 
изменението на климата, не са имали 
очаквания ефект и в много от 
случаите са довели до преместване на 
промишлеността в рамките на ЕС и 
до увеличаване на цените на 
електроенергията, което е 
допринесло за намаляване на 
конкурентоспособността на 
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европейската икономика и на 
бедността сред европейската 
общественост;

Or. ro

Изменение 9
Кришианис Каринш

Проектостановище
Параграф Ба (нов)

Проектостановище Изменение

Ба. като има предвид, че 
широкомащабното въвеждане на 
улавянето на въглероден диоксид ще 
доведе до още по-нататъшно 
увеличение на цената на енергията и 
ще направи европейската 
промишленост по-
неконкурентоспособна, освен ако тази 
технология не се въведе в целия свят;

Or. lv

Изменение 10
Силвия-Адриана Цикъу

Проектостановище
Параграф Бб (нов)

Проектостановище Изменение

Бб. като има предвид, че борбата с 
изменението на климата може да 
бъде успешна само ако се прилагат 
конкретни мерки в целия свят;

Or. ro

Изменение 11
Ив Коше
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от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че CCS може да позволи на 
държавите членки да използват своите 
местни енергийни запаси на 
въглеродна основа по един отговарящ 
на търсенето начин, като също така 
допринася за разнообразието и 
сигурността на енергийните доставки;

1. признава, че CCS води до енергийна 
загуба, т.е. то ще увеличи 
използването на енергия (в диапазона 
от 11 % до 40 %) за улавянето, 
компресирането, транспортирането 
и погребването на въглерода от 
електроцентралите; поради това 
счита, че CCS няма да позволи на 
държавите членки да намалят 
зависимостта си от енергийни запаси 
на въглеродна основа по един 
отговарящ на търсенето начин, 
допринасяйки за сигурността на 
енергийните доставки; счита, че 
намаляването на емисиите се 
постига чрез намаляване на общото 
потребление на енергия, както и чрез 
бърз преход към възобновяеми 
енергийни източници;

Or. en

Изменение 12
Виторио Проди

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че CCS може да позволи на 
държавите членки да използват своите 
местни енергийни запаси на въглеродна 
основа по един отговарящ на 
търсенето начин, като също така 
допринася за разнообразието и 
сигурността на енергийните 
доставки;

1. счита, че CCS може да позволи на 
държавите членки да използват своите 
местни енергийни запаси на въглеродна 
основа, като предлага оправдание за 
продължаване на обичайната 
практика по отношение на 
замърсяващите дейности, свързани с 
употребата на изкопаеми горива;

Or. en
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Изменение 13
Едит Херцог

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че CCS може да позволи на 
държавите членки да използват своите 
местни енергийни запаси на 
въглеродна основа по един отговарящ 
на търсенето начин, като също така 
допринася за разнообразието и 
сигурността на енергийните доставки;

1. счита, че CCS може да позволи на 
държавите членки да използват своите 
енергийни запаси на въглеродна основа 
по един отговарящ на търсенето начин, 
като също така допринася за 
разнообразието и сигурността на 
енергийните доставки; междувременно 
изтъква, че всяко увеличаване на 
използването на изкопаеми горива в 
енергийния сектор трябва да върви 
ръка за ръка с широкото внедряване 
на CCS;

Or. en

Изменение 14
Гастон Франко

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че CCS може да позволи на 
държавите членки да използват своите 
местни енергийни запаси на въглеродна 
основа по един отговарящ на търсенето 
начин, като също така допринася за 
разнообразието и сигурността на 
енергийните доставки;

1. счита, че CCS може да позволи на 
държавите членки да използват своите 
местни енергийни запаси на въглеродна 
основа по един отговарящ на търсенето 
начин, като също така допринася за 
разнообразието и сигурността на 
енергийните доставки, като 
същевременно се запазят работните 
места в промишлеността и се 
създадат нови работни места за 
специалисти в ЕС;

Or. fr
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Изменение 15
Алехо Видал-Куадрас

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че CCS може да позволи на 
държавите членки да използват своите 
местни енергийни запаси на въглеродна 
основа по един отговарящ на търсенето 
начин, като също така допринася за 
разнообразието и сигурността на 
енергийните доставки;

1. счита, че CCS може да позволи на 
държавите членки да използват своите 
местни енергийни запаси на въглеродна 
основа по един отговарящ на търсенето 
начин, като също така допринася за 
разнообразието и сигурността на 
енергийните доставки, както и за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове;

Or. en

Изменение 16
Фиона Хол, Кент Йоансон

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че CCS може да позволи на 
държавите членки да използват своите 
местни енергийни запаси на въглеродна 
основа по един отговарящ на търсенето 
начин, като също така допринася за 
разнообразието и сигурността на 
енергийните доставки;

1. счита, че CCS би могло да позволи на 
държавите членки да използват своите 
местни енергийни запаси на въглеродна 
основа по един отговарящ на търсенето 
начин, като също така допринася за 
разнообразието и сигурността на 
енергийните доставки;

Or. en

Изменение 17
Силвия-Адриана Цикъу

Проектостановище
Параграф 1a (нов)
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Проектостановище Изменение

1a. призовава Комисията и 
държавите членки да приемат 
широкообхватни мерки за 
насърчаване на международното 
сътрудничество и за насърчаване на 
използването на технологии за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата, за да се 
насочат разрастващите се 
икономики в посока към развитието 
на алтернативи, които са с по-малък 
въглероден интензитет, включително 
например за CCS;

Or. ro

Изменение 18
Алехо Видал-Куадрас

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. припомня, че изкопаемите горива 
ще продължат да представляват по-
голямата част от енергийния микс 
през следващите десетилетия (75 % 
през 2030 г. според Международната 
агенция по енергетика (МАЕ)), което 
прави CCS ценна технология, която 
трябва да бъде проучена;

Or. en

Изменение 19
Алехо Видал-Куадрас

Проектостановище
Параграф 1б (нов)
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Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че в публикуваните 
от МАЕ „Перспективи за 
енергийните технологии за 2012 г.” се 
посочва, че допълнителните нужди 
от инвестиции в областта на 
електроенергията, които са 
необходими за ограничаване на 
повишаването на глобалните 
температури в рамките на 2 градуса 
по Целзий, ще нараснат с още 40 %, 
ако CCS не е налично;

Or. en

Изменение 20
Ив Коше
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че невключването на CCS 
в дългосрочна енергийна стратегия 
сериозно ще ограничи усилията на 
национално, съюзно и глобално 
равнище за справяне с изменението на 
климата;

2. отбелязва, че включването на CCS в 
дългосрочна енергийна стратегия може 
сериозно да ограничи усилията на 
национално, съюзно и глобално 
равнище за справяне с изменението на 
климата чрез запазване на основаната 
на изкопаеми горива икономика, 
въпреки че пикът на евтиния петрол 
вече е достигнат, както и чрез 
отклоняване от добрите при всякакви 
обстоятелства варианти, напр. от 
възобновяемите енергийни 
източници, мерките за енергийна 
ефективност и намаляването на 
общото потребление на енергия;

Or. en
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Изменение 21
Виторио Проди

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че невключването на CCS 
в дългосрочна енергийна стратегия
сериозно ще ограничи усилията на 
национално, съюзно и глобално 
равнище за справяне с изменението на 
климата;

2. отбелязва, че внедряването на 
технологиите за CCS може сериозно 
да ограничи усилията на национално, 
съюзно и глобално равнище за справяне 
с изменението на климата;

Or. en

Изменение 22
Кришианис Каринш

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че невключването на CCS в 
дългосрочна енергийна стратегия 
сериозно ще ограничи усилията на 
национално, съюзно и глобално 
равнище за справяне с изменението на 
климата;

2. отбелязва, че невключването на CCS в 
дългосрочна енергийна стратегия, от 
една страна, сериозно ще ограничи 
усилията на национално, съюзно и 
глобално равнище за справяне с 
изменението на климата, но от друга 
страна ще поддържа цените на 
енергията на конкурентно равнище;

Or. lv

Изменение 23
Силвия-Адриана Цикъу

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че политиките и 
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стратегиите за CCS следва да бъдат 
формулирани въз основа на солидни 
доказателства за положителното 
въздействие, което ще имат върху 
околната среда, върху стабилността 
на промишлеността на ЕС, върху 
заетостта в ЕС, както и върху 
достъпността на цените на 
енергията за обществеността и за 
промишлеността;

Or. ro

Изменение 24
Ив Коше
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че задължителната цел за 
енергия от възобновяеми източници 
намалява инвестициите в CCS и 
призовава следователно за 
технологично неутрален подход към 
енергийните цели на Съюза за 2030 г. в 
съответствие с член 194, параграф 2 от 
ДФЕС, за да се създадат 
равнопоставени условия на 
конкуренция и да се гарантира 
ефективна конкуренция сред 
различните нисковъглеродни 
енергийни технологии;

3. счита, че задължителната цел за 
енергия от възобновяеми източници е в 
съответствие с член 194 от ДФЕС, 
което насърчава енергийната 
ефективност и икономиите на 
енергия, както и развитието на нови 
и възобновяеми енергийни източници, 
което трябва да бъде отразено в 
трите амбициозни подцели на 
енергийните цели на Съюза за 2030 г.;

Or. en

Изменение 25
Фиона Хол, Кент Йоансон

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. счита, че задължителната цел за 
енергия от възобновяеми източници 
намалява инвестициите в CCS и
призовава следователно за 
технологично неутрален подход към 
енергийните цели на Съюза за 2030 г. в 
съответствие с член 194, параграф 2 от 
ДФЕС, за да се създадат равнопоставени 
условия на конкуренция и да се 
гарантира ефективна конкуренция сред 
различните нисковъглеродни енергийни 
технологии;

3. счита, че новите нисковъглеродни 
технологии не следва да се 
разглеждат като конкурентни, а 
като взаимно допълващи се, за да се 
постигнат европейските дългосрочни 
цели за декарбонизация; подчертава, 
че както възобновяемите енергийни 
източници, така и CCS имат важна 
роля в бъдещия енергиен микс на ЕС;
призовава следователно за това 
възобновяемите енергийни 
източници, както и CCS, да имат 
специално разработени механизми за 
осигуряване на сигурността на 
инвестициите в предстоящия пакет 
за 2030 г. за политиките на ЕС 
относно енергетиката и изменението 
на климата в съответствие с член 194, 
параграф 2 от ДФЕС, за да се създадат 
равнопоставени условия на конкуренция 
и да се гарантира лоялната 
конкуренция сред различните 
нисковъглеродни енергийни 
технологии;

Or. en

Изменение 26
Виторио Проди

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че задължителната цел за 
енергия от възобновяеми източници 
намалява инвестициите в CCS и 
призовава следователно за 
технологично неутрален подход към 
енергийните цели на Съюза за 2030 г. в 
съответствие с член 194, параграф 2 
от ДФЕС, за да се създадат 
равнопоставени условия на 

3. счита, че задължителната цел за 
енергия от възобновяеми източници е 
била отслабена от инвестициите в 
CCS и призовава за преразглеждане на 
планираните инвестиции в 
технологиите за CCS в полза на 
алтернативни технологии за 
поглъщане и намаляване на въглерода;
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конкуренция и да се гарантира 
ефективна конкуренция сред 
различните нисковъглеродни 
енергийни технологии;

Or. en

Изменение 27
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че задължителната цел за 
енергия от възобновяеми източници 
намалява инвестициите в CCS и 
призовава следователно за 
технологично неутрален подход към 
енергийните цели на Съюза за 2030 г. в 
съответствие с член 194, параграф 2 
от ДФЕС, за да се създадат 
равнопоставени условия на 
конкуренция и да се гарантира 
ефективна конкуренция сред 
различните нисковъглеродни 
енергийни технологии;

3. счита, че задължителната цел за 
енергия от възобновяеми източници 
намалява инвестициите в CCS;

Or. nl

Изменение 28
Кришианис Каринш

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че задължителната цел за 
енергия от възобновяеми източници 
намалява инвестициите в CCS и 
призовава следователно за 
технологично неутрален подход към
енергийните цели на Съюза за 2030 г. в 

3. счита, че задължителната цел за 
енергия от възобновяеми източници 
намалява инвестициите в CCS и 
призовава следователно за 
технологично неутрален подход към 
енергийните цели на Съюза за 2030 г. в 
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съответствие с член 194, параграф 2 от 
ДФЕС, за да се създадат равнопоставени 
условия на конкуренция и да се 
гарантира ефективна конкуренция сред 
различните нисковъглеродни енергийни 
технологии;

съответствие с член 194, параграф 2 от 
ДФЕС, за да се създадат равнопоставени 
условия на конкуренция и да се 
гарантира ефективна конкуренция сред 
различните нисковъглеродни енергийни 
технологии; отбелязва, че тези 
технологии трябва да бъдат 
конкурентни и трябва да 
предоставят ползи на 
потребителите под формата на по-
ниска цена на енергията;

Or. lv

Изменение 29
Богдан Кажимеж Марчинкевич

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че насърчаването на първите 
проекти, извличането на поуки и 
споделянето на знание са условия за 
разработване в детайли на дългосрочни 
мерки за подкрепа на CCS и ще доведат 
до по-ниски разходи за разгръщането на 
CCS; призовава следователно за 
продължаване на международното 
сътрудничество между 
промишлеността, включително 
иновационните МСП, и институциите, 
за да се гарантира прилагането на най-
добрите практики;

4. счита, че насърчаването на първите 
проекти, извличането на поуки и 
споделянето на знание са условия за 
разработване в детайли на дългосрочни 
мерки за подкрепа на CCS и ще доведат 
до по-ниски разходи за разгръщането на 
CCS; призовава следователно за 
продължаване на международното 
сътрудничество между 
промишлеността, включително 
иновационните МСП, и институциите, 
за да се гарантира прилагането на най-
добрите практики; за тази цел счита, 
че инструментите за подкрепа на 
проекти на равнище ЕС следва да 
бъдат засилени, така че те да могат 
наистина да стимулират участието 
на бизнеса в сътрудничество с 
изследователските центрове;

Or. pl
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Изменение 30
Виторио Проди

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че насърчаването на първите 
проекти, извличането на поуки и 
споделянето на знание са условия за 
разработване в детайли на дългосрочни 
мерки за подкрепа на CCS и ще доведат
до по-ниски разходи за разгръщането 
на CCS; призовава следователно за 
продължаване на международното 
сътрудничество между 
промишлеността, включително 
иновационните МСП, и институциите, 
за да се гарантира прилагането на най-
добрите практики;

4. счита, че насърчаването на първите 
проекти, извличането на поуки и 
споделянето на знание са необходима 
стъпка за оценяване в детайли на 
дългосрочни мерки за подкрепа на 
технологиите за намаляване на 
въглерода и чистите технологии, 
което ще доведе до по-ниски разходи за 
тяхното разработване; призовава 
следователно за продължаване на 
международното сътрудничество между 
промишлеността, включително 
иновационните МСП, и институциите, 
за да се гарантира прилагането на най-
добрите практики;

Or. en

Изменение 31
Едит Херцог

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че насърчаването на първите 
проекти, извличането на поуки и 
споделянето на знание са условия за 
разработване в детайли на дългосрочни 
мерки за подкрепа на CCS и ще доведат 
до по-ниски разходи за разгръщането на 
CCS; призовава следователно за 
продължаване на международното 
сътрудничество между 
промишлеността, включително 
иновационните МСП, и институциите, 
за да се гарантира прилагането на най-
добрите практики;

4. счита, че насърчаването на първите 
проекти, извличането на поуки и 
споделянето на знание са условия за 
разработване в детайли на дългосрочни 
мерки за подкрепа на CCS и ще доведат 
до по-ниски разходи за разгръщането на 
CCS; призовава следователно за 
продължаване на международното 
сътрудничество между 
промишлеността, включително 
иновационните МСП, и институциите, 
за да се гарантира прилагането на най-
добрите практики; поради това 
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същевременно припомня 
предизвикателствата при 
различните етапи на 
научноизследователската и развойна 
дейност и при въвеждането на нови 
технологии на пазарите;

Or. en

Изменение 32
Ив Коше
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че насърчаването на първите 
проекти, извличането на поуки и 
споделянето на знание са условия за 
разработване в детайли на дългосрочни 
мерки за подкрепа на CCS и ще доведат 
до по-ниски разходи за разгръщането на 
CCS; призовава следователно за 
продължаване на международното 
сътрудничество между 
промишлеността, включително 
иновационните МСП, и институциите, 
за да се гарантира прилагането на най-
добрите практики;

4. счита, че насърчаването на първите 
проекти, извличането на поуки и 
споделянето на знание са условия за 
разработване в детайли на дългосрочни 
мерки за подкрепа на CCS/CCU и могат 
да доведат до по-ниски разходи за 
разгръщането на CCS/CCU; призовава 
следователно за продължаване на 
международното сътрудничество между 
промишлеността, включително 
иновационните МСП, и институциите, 
за да се гарантира прилагането на най-
добрите практики;

Or. en

Изменение 33
Гастон Франко

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава за по-тясно 
сътрудничество със САЩ и Канада 
под формата на обмен на експертен 
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опит и добри практики в контекста 
на дейностите за CCS, предприети в 
рамките на Диалога за чиста енергия 
между САЩ и Канада;

Or. fr

Изменение 34
Ив Коше
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат мерки срещу 
основните пречки пред разгръщането 
на CCS, като например отпускането 
на разрешения и финансиране, 
създаването на база от умения за CCS 
и разработка и изпитване на 
технологии за ефективно улавяне, 
транспортиране и съхранение;

5. призовава Комисията и държавите 
членки да се въздържат от всякаква 
публични пряка и непряка подкрепа за 
CCS, тъй като тази технология ще 
дойде твърде късно, ако въобще някога 
дойде, и няма да бъде внедрена в 
търговски мащаб, който ще 
предотврати навреме опасното 
изменение на климата;

Or. en

Изменение 35
Виторио Проди

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат мерки срещу 
основните пречки пред разгръщането 
на CCS, като например отпускането 
на разрешения и финансиране, 
създаването на база от умения за CCS 
и разработка и изпитване на 
технологии за ефективно улавяне, 
транспортиране и съхранение;

5. призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат мерки срещу 
основните пречки пред разработката и 
изпитването на алтернативни 
технологии за ефективно улавяне, 
намаляване и преобразуване на CO2;
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Or. en

Изменение 36
Богдан Кажимеж Марчинкевич

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат мерки срещу 
основните пречки пред разгръщането на 
CCS, като например отпускането на 
разрешения и финансиране, създаването 
на база от умения за CCS и разработка и 
изпитване на технологии за ефективно 
улавяне, транспортиране и съхранение;

5. призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат мерки срещу 
основните пречки пред разгръщането на 
CCS, като например отпускането на 
разрешения и финансиране, създаването 
на база от умения за CCS и разработка и 
изпитване на технологии за ефективно 
улавяне, транспортиране и съхранение; 
счита, че следва да се предостави 
подкрепа и за разработването на 
търговски технологии за използване 
на въглеродния диоксид, които биха 
могли да предложат в бъдеще силен 
пазарен стимул за инвестиции в 
инсталации за CCS;

Or. pl

Изменение 37
Едит Херцог

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат мерки срещу 
основните пречки пред разгръщането на 
CCS, като например отпускането на 
разрешения и финансиране, създаването 
на база от умения за CCS и разработка и 
изпитване на технологии за ефективно 
улавяне, транспортиране и съхранение;

5. призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат мерки срещу 
основните регулаторни, финансови и 
социални пречки пред разгръщането на 
CCS, като например отпускането на 
разрешения и финансиране, създаването 
на база от умения за CCS и разработка и 
изпитване на технологии за ефективно 
улавяне, транспортиране и съхранение, 
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както и подчертава необходимостта 
от по-добра комуникация относно 
използването на тази технология;

Or. en

Изменение 38
Виторио Проди

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че стимулите и политическите 
мерки следва да бъдат насочени 
едновременно към демонстрационните 
проекти за CCS и към последващи по-
дългосрочни оперативни проекти и 
трябва да предоставят по-голяма 
сигурност за инвестициите от 
частния сектор; счита освен това, че 
стимулите и мерките следва да 
бъдат разпределени ефикасно 
едновременно в сектора на 
електропроизводството и CCS в 
рамките на промишлените 
производствени процеси;

6. счита, че стимулите и политическите 
мерки не следва да бъдат насочени към 
демонстрационните проекти за
поглъщане на въглерод и към 
последващи по-дългосрочни оперативни 
проекти, които насърчават 
използването на изкопаеми горива и 
продължават традицията на 
отпускане на големи субсидии за този 
сектор;

Or. en

Изменение 39
Ив Коше
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че стимулите и 
политическите мерки следва да бъдат
насочени едновременно към 
демонстрационните проекти за CCS и 
към последващи по-дългосрочни 

6. счита, че политическите мерки, 
които са насочени едновременно към 
демонстрационните проекти за 
CCS/CCU, не трябва да отклоняват 
средства от възобновяемите 
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оперативни проекти и трябва да 
предоставят по-голяма сигурност за 
инвестициите от частния сектор; 
счита освен това, че стимулите и 
мерките следва да бъдат разпределени 
ефикасно едновременно в сектора на 
електропроизводството и CCS в 
рамките на промишлените 
производствени процеси;

енергийни източници, мерките за 
енергийна ефективност и 
намаляването на общото 
потребление на енергия;

Or. en

Изменение 40
Кристиян Елер

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. счита, че с цел CCS да стане 
икономически жизнеспособно и 
екологично устойчиво,
демонстрационните проекти за 
улавяне и съхранение на CO2 следва да 
бъдат насочени към разработването 
на стратегии за улавяне и използване 
на въглерод (CCU), свързани с 
конкретни обекти, за да се постигне 
автономен цикъл на CO2, и призовава 
Комисията и държавите членки да 
насърчават свързаните с научни 
изследвания и техническо развитие 
дейности в съответната 
технологична област; 

Or. en

Изменение 41
Богдан Кажимеж Марчинкевич

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. счита, че ниската цена на въглерода, 
формирана чрез Схемата на ЕС за 
търговия с емисии (СТЕ) и 
съответните приходи от 
продажбата на квоти съгласно 
резерва за нови участници в схемата 
за търговия с емисии (NER300) не са 
успели да създадат привлекателни 
икономически стимули за ранно 
дългосрочно инвестиране от частния 
сектор в CCS;

7. счита, че установените методи за 
подкрепа на демонстрационни 
проекти, които използват NER300, не 
са успели да създадат привлекателни 
икономически стимули за дългосрочно 
инвестиране от частния сектор в CCS и 
че капиталовите разходи и преди 
всичко оперативните разходи, 
необходими за този тип технология, 
все още са прекалено високи;

Or. pl

Изменение 42
Романа Йордан

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че ниската цена на въглерода, 
формирана чрез Схемата на ЕС за 
търговия с емисии (СТЕ) и съответните 
приходи от продажбата на квоти 
съгласно резерва за нови участници в 
схемата за търговия с емисии (NER300) 
не са успели да създадат привлекателни 
икономически стимули за ранно 
дългосрочно инвестиране от частния 
сектор в CCS;

7. счита, че ниската цена на въглерода в
Схемата за търговия с емисии (СТЕ) в 
резултат на широкомащабната 
подкрепа в енергийния сектор, 
икономическата криза и съответните 
приходи от продажбата на квоти 
съгласно резерва за нови участници в 
схемата за търговия с емисии (NER300) 
не са успели да създадат привлекателни 
икономически стимули за ранно 
дългосрочно инвестиране от частния 
сектор в CCS;

Or. sl

Изменение 43
Фиона Хол, Кент Йоансон

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. счита, че ниската цена на въглерода, 
формирана чрез Схемата на ЕС за 
търговия с емисии (СТЕ) и съответните 
приходи от продажбата на квоти 
съгласно резерва за нови участници в 
схемата за търговия с емисии (NER300) 
не са успели да създадат привлекателни 
икономически стимули за ранно 
дългосрочно инвестиране от частния 
сектор в CCS;

7. счита, че ниската цена на въглерода, 
формирана чрез Схемата на ЕС за 
търговия с емисии (СТЕ) и съответните 
приходи от продажбата на квоти 
съгласно резерва за нови участници в 
схемата за търговия с емисии (NER300) 
не са успели да създадат привлекателни 
икономически стимули за ранно 
дългосрочно инвестиране от частния 
сектор в CCS; поради това призовава 
за спешно споразумение относно 
структурната реформа на СТЕ;

Or. en

Изменение 44
Виторио Проди

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че ниската цена на въглерода, 
формирана чрез Схемата на ЕС за 
търговия с емисии (СТЕ) и съответните 
приходи от продажбата на квоти 
съгласно резерва за нови участници в 
схемата за търговия с емисии (NER300) 
не са успели да създадат привлекателни 
икономически стимули за ранно 
дългосрочно инвестиране от частния 
сектор в CCS;

7. подчертава, че ниската цена на 
въглерода, формирана чрез Схемата на 
ЕС за търговия с емисии (СТЕ) и 
съответните приходи от продажбата на 
квоти съгласно резерва за нови 
участници в схемата за търговия с 
емисии (NER300) не са успели да 
създадат привлекателни икономически 
стимули за ранно дългосрочно 
инвестиране от частния сектор в CCS;

Or. en

Изменение 45
Виторио Проди

Проектостановище
Параграф 8
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Проектостановище Изменение

8. докато разискването относно 
дългосрочната структурна реформа на 
СТЕ продължава, призовава Комисията 
и държавите членки да предложат 
допълващи мерки на политиката, които 
да доведат до осъществяване на 
първите функциониращи проекти за 
CCS в ЕС до 2020 г.;

8. докато разискването относно 
дългосрочната структурна реформа на 
СТЕ продължава, призовава Комисията 
и държавите членки да предложат 
допълващи мерки на политиката за 
насърчаване на устойчиви и безопасни 
за околната среда технологии за 
намаляване на въглерода;

Or. en

Изменение 46
Богдан Кажимеж Марчинкевич

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. докато разискването относно 
дългосрочната структурна реформа на 
СТЕ продължава, призовава Комисията 
и държавите членки да предложат 
допълващи мерки на политиката, които 
да доведат до осъществяване на първите 
функциониращи проекти за CCS в ЕС 
до 2020 г.;

8. въпреки текущото разискване
относно дългосрочната структурна 
реформа на СТЕ продължава, призовава 
Комисията и държавите членки да 
предложат други специални мерки на 
политиката, които да осигурят 
необходимата финансова подкрепа и 
да доведат до осъществяване на първите 
функциониращи проекти за CCS в ЕС 
до 2020 г.;

Or. pl

Изменение 47
Ив Коше
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. докато разискването относно 8. докато разискването относно 
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дългосрочната структурна реформа на 
СТЕ продължава, призовава 
Комисията и държавите членки да 
предложат допълващи мерки на 
политиката, които да доведат до 
осъществяване на първите 
функциониращи проекти за CCS в ЕС 
до 2020 г.;

дългосрочната структурна реформа на 
СТЕ продължава, предлага на 
държавите членки, които искат да 
развиват проекти за CCS на своя 
територия, да предложат допълващи 
мерки на политиката;

Or. en

Изменение 48
Едит Херцог

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. докато разискването относно 
дългосрочната структурна реформа на
СТЕ продължава, призовава Комисията 
и държавите членки да предложат 
допълващи мерки на политиката, които 
да доведат до осъществяване на първите 
функциониращи проекти за CCS в ЕС 
до 2020 г.;

8. докато разискването относно 
дългосрочната структурна реформа на 
СТЕ продължава, призовава Комисията 
и държавите членки да предложат 
допълващи мерки на политиката и по-
гъвкав финансов модел, които да 
доведат до осъществяване на първите 
функциониращи проекти за CCS в ЕС 
до 2020 г.;

Or. en

Изменение 49
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. счита, че подкрепата на равнище ЕС
следва, наред с другото, да бъде 
продължена посредством 
Европейската промишлена 
инициатива за CCS и инициативата 
„Хоризонт 2020“;

9. счита, че не следва да се предоставя 
никаква подкрепа на равнище ЕС;
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Or. nl

Изменение 50
Виторио Проди

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. счита, че подкрепата на равнище ЕС 
следва, наред с другото, да бъде 
продължена посредством 
Европейската промишлена 
инициатива за CCS и инициативата 
„Хоризонт 2020“;

9. счита, че подкрепата на равнище ЕС 
следва да продължи да се предоставя 
само за научноизследователска и 
развойна дейност във връзка с нови 
безопасни и чисти технологии, за да 
се избегнат опасните субсидии, които 
биха изкривили пазара;

Or. en

Изменение 51
Ив Коше
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. счита, че подкрепата на равнище ЕС 
следва, наред с другото, да бъде 
продължена посредством 
Европейската промишлена 
инициатива за CCS и инициативата 
„Хоризонт 2020“;

9. счита, че подкрепата на равнище ЕС 
следва, наред с другото, да бъде 
продължена посредством нормите за 
допустими емисии, а не чрез 
инициативата „Хоризонт 2020“;

Or. en

Изменение 52
Ив Коше
от името на групата Verts/ALE
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Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. призовава Комисията и държавите 
членки да повишат обществената 
осведоменост за CCS и счита, че по-
широката информираност за CCS е от 
ключова важност за общественото 
приемане и по този начин за 
осъществяването на CCS;

10. призовава Комисията и държавите 
членки да повишат обществената 
осведоменост относно намаляването 
на потреблението на енергия и счита, 
че по-широката информираност за CCS 
няма непременно да промени 
общественото приемане на CCS;

Or. en

Изменение 53
Виторио Проди

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. призовава Комисията и държавите 
членки да повишат обществената 
осведоменост за CCS и счита, че по-
широката информираност за CCS е от 
ключова важност за общественото 
приемане и по този начин за 
осъществяването на CCS;

10. призовава Комисията и държавите 
членки да повишат обществената 
осведоменост за технологиите за 
поглъщане и намаляване на въглерода
и счита, че по-широката информираност 
за различните технологични 
възможности и ползите от тях е от 
ключова важност за осъществяването на 
целите на стратегията „Европа 
2020“;

Or. en

Изменение 54
Алехо Видал-Куадрас

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. призовава Комисията и държавите 10. подчертава, че според проучване на 
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членки да повишат обществената 
осведоменост за CCS и счита, че по-
широката информираност за CCS е от 
ключова важност за общественото 
приемане и по този начин за 
осъществяването на CCS;

Евробарометър, населението на 
Европа остава до голяма степен 
неосведомено за CCS, но че тези, 
които са информирани, са по-склонни 
да го подкрепят; призовава Комисията 
и държавите членки да повишат 
обществената осведоменост за CCS и 
счита, че по-широката информираност 
за CCS е от ключова важност за 
общественото приемане и по този начин 
за осъществяването на CCS;

Or. en

Изменение 55
Богдан Кажимеж Марчинкевич

Проектостановище
Параграф 10a (нов)

Проектостановище Изменение

10a. счита, че е необходима решаваща 
промяна в общественото възприемане 
на технологията и че трябва да се 
постигне обществено приемане на 
съхранението на CO2 на сушата,
преди да се правят каквито и да било 
опити за това внедряването на CCS 
да стане задължително; счита, че 
Комисията следва да започне 
кампания на ЕС за предоставяне на 
информация относно най-важните 
аспекти на CCS с акцент върху 
транспортната инфраструктура и 
процеса на подземно съхранение;

Or. pl

Изменение 56
Ив Коше
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 11
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Проектостановище Изменение

11. изразява загриженост, че член 6 
от Лондонския протокол ще 
възпрепятства трансграничното 
транспортиране на отпадъци от CCS 
и така ще ограничи неговия 
потенциал в държавите членки, в 
които няма идентифицируеми места 
за съхранение; следователно 
призовава договарящите се страни да 
намерят разрешение, като например 
да ратифицират изменението към 
член 6 от 2009 г., за да гарантират, че 
то няма да се превърне в пречка за 
разгръщането на CCS.

заличава се

Or. en

Изменение 57
Виторио Проди

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. изразява загриженост, че член 6 
от Лондонския протокол ще 
възпрепятства трансграничното 
транспортиране на отпадъци от CCS 
и така ще ограничи неговия 
потенциал в държавите членки, в 
които няма идентифицируеми места 
за съхранение; следователно 
призовава договарящите се страни да 
намерят разрешение, като например 
да ратифицират изменението към 
член 6 от 2009 г., за да гарантират, че 
то няма да се превърне в пречка за 
разгръщането на CCS.

заличава се

Or. en
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Изменение 58
Вики Форд

Проектостановище
Параграф 11a (нов)

Проектостановище Изменение

11a. изисква от Комисията да 
направи анализ и представи доклад 
относно степента на внедряване на 
CCS, която би трябвало да бъде 
достигната до някои ключови дати, 
т.е. до 2030 г., за да има CCS 
значителен принос за постигане на 
целите за намаляване на емисиите до 
2050 г.;

Or. en

Изменение 59
Романа Йордан

Проектостановище
Параграф 11a (нов)

Проектостановище Изменение

11a. счита, че в съответствие с 
принципите за устойчиво развитие 
следва да се предоставя подкрепа не 
само за улавяне и съхранение на СО2, 
но също и за научни изследвания и 
иновации, свързани с използването на 
CO2;

Or. sl

Изменение 60
Вики Форд

Проектостановище
Параграф 11б (нов)
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Проектостановище Изменение

11б. призовава държавите членки да 
гарантират, че имат по-задълбочено 
разбиране относно потенциала за 
CCS в промишлени приложения, като 
използват прогнозите за емисиите, 
технологиите и разходите, така че да 
се наблегне на промишленото CCS в 
краткосрочните и средносрочните 
решения относно политиките;

Or. en

Изменение 61
Вики Форд

Проектостановище
Параграф 11в (нов)

Проектостановище Изменение

11в. признава, че планирането е от 
компетентността на държавите 
членки и призовава Комисията, както 
и държавите членки и местните 
власти, за по-широкообхватно и 
съгласувано очертаване на 
възможностите за CCS в промишлени 
обекти с високи емисии, което 
значително ще подпомогне 
решенията относно 
инфраструктурата и съхранението; 
счита, че тези обекти биха могли да
сформират центрове и да се 
възползват от възможностите за 
съвместна инфраструктура;

Or. en


