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Tarkistus 1
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi (CCS-teknologia) 
on nykyisin ainoa laajan mittakaavan
todennettavissa oleva teknologia, jonka 
avulla hiilidioksidi saadaan erotettua 
polttoaineista ja hyödynnettyä 
vähähiilisessä sähköntuotannossa;

A. ottaa huomioon, että hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi (CCS-teknologia) 
on todennettavissa oleva laajan 
mittakaavan teknologia, jonka avulla
hiilidioksidipäästöjä voidaan ohjata pois
ilmakehästä mutta joka valitettavasti 
edellyttää merkittäviä määriä 
”vähähiilistä” sähköä, jonka tuotannossa 
sen väitetään auttavan;

Or. en

Tarkistus 2
Yves Cochet
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi (CCS-teknologia) 
on nykyisin ainoa laajan mittakaavan 
todennettavissa oleva teknologia, jonka 
avulla hiilidioksidi saadaan erotettua 
polttoaineista ja hyödynnettyä 
vähähiilisessä sähköntuotannossa;

A. ottaa huomioon, että hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi (CCS-teknologia) 
on epävarma teknologia, jonka avulla 
hiilidioksidi saadaan erotettua 
polttoaineista;

Or. en

Tarkistus 3
Vicky Ford

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale
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Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi (CCS-teknologia) 
on nykyisin ainoa laajan mittakaavan 
todennettavissa oleva teknologia, jonka 
avulla hiilidioksidi saadaan erotettua 
polttoaineista ja hyödynnettyä 
vähähiilisessä sähköntuotannossa;

A. ottaa huomioon, että hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi (CCS-teknologia) 
on nykyisin ainoa laajan mittakaavan 
todennettavissa oleva teknologia, jonka 
avulla fossiilisten polttoaineiden poltosta 
syntyvä hiilidioksidi saadaan talteen 
vähähiilistä sähköntuotantoa varten;

Or. en

Tarkistus 4
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että
sähköntuotantoalalla voidaan käyttää 
fossiilisille polttoaineille vaihtoehtoisia 
energianlähteitä, kun taas useilla muilla
teollisuuden aloilla, kuten kemikaali-, 
teräs-, jalostus- ja sementtiteollisuudessa
päästöjen merkittävä vähentäminen 
onnistuu ainoastaan CCS-teknologian
avulla;

B. ottaa huomioon, että sähköntuotannon 
alalla fossiilisilla polttoaineilla on 
vaihtoehtoja, mutta monella teollisuuden
alalla, kuten kemikaali-, teräs-, jalostamo-
ja sementtiteollisuudessa, päästöjä 
voitaisiin vähentää ainoastaan puhtaan 
teknologian avulla; katsoo, että CCS on 
puolestaan teknologia, jolla pyritään 
ainoastaan nykyisten päästötasojen 
hallintaan eikä niiden vähentämiseen;

Or. en

Tarkistus 5
Yves Cochet
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että
sähköntuotantoalalla voidaan käyttää 
fossiilisille polttoaineille vaihtoehtoisia 
energianlähteitä, kun taas useilla muilla

B. ottaa huomioon, että sähköntuotannon 
alalla fossiilisilla polttoaineilla on useita 
käyttökelpoisia vaihtoehtoja; ottaa 
huomioon, että monella teollisuuden
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teollisuuden aloilla, kuten kemikaali-, 
teräs-, jalostus- ja sementtiteollisuudessa
päästöjen merkittävä vähentäminen 
onnistuu ainoastaan CCS-teknologian 
avulla;

alalla, kuten kemikaali-, teräs-, jalostamo-
ja sementtiteollisuudessa, päästöjä voidaan 
vähentää merkittävästi ainoastaan
merkittävillä energiatehokkuutta 
lisäävillä toimenpiteillä; ottaa huomioon, 
että näiden teollisuudenalojen tuottamaa 
hiiltä voidaan käyttää sähkön, 
kemiallisten tuotteiden tai 
liikennepolttoaineiden tuottamiseen 
(hiilidioksidin talteenotto ja 
hyödyntäminen - CCU);

Or. en

Tarkistus 6
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että 
sähköntuotantoalalla voidaan käyttää 
fossiilisille polttoaineille vaihtoehtoisia 
energianlähteitä, kun taas useilla muilla 
teollisuuden aloilla, kuten kemikaali-, 
teräs-, jalostus- ja sementtiteollisuudessa 
päästöjen merkittävä vähentäminen 
onnistuu ainoastaan CCS-teknologian 
avulla;

B. ottaa huomioon, että 
sähköntuotantoalalla voidaan käyttää 
fossiilisille polttoaineille vaihtoehtoisia 
energianlähteitä, kun taas useilla muilla 
teollisuuden aloilla, kuten kemikaali-, 
teräs-, jalostus- ja sementtiteollisuudessa 
päästöjen merkittävä vähentäminen 
onnistuu ainoastaan CCS-teknologian 
avulla; katsoo, että teollisuuden CCS-
teknologian kehittäminen on siksi 
etusijalla;

Or. en

Tarkistus 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. katsoo, että hiilen tulevaisuuden 
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Euroopassa olisi perustuttava vakaaseen 
kehitysstrategiaan, koska hiili on edelleen 
tarpeen EU:n taloudelle; ottaa huomioon, 
että EU:n vuoden 2030 jälkeisen 
energiamuotojen yhdistelmän haasteena 
on, että on mahdollistettava kestävä kasvu 
ja säilytettävä samalla jäsenvaltioiden 
energiavarmuus ja uusien 
energiateknologioiden nopea kehitys, 
mukaan luettuna hiiliteknologiat;

Or. pl

Tarkistus 8
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksen torjumisen alalla 
noudatetuilla politiikoilla ei ole ollut 
odotettua vaikutusta ja ne ovat monessa 
tapauksessa johtaneet teollisuuden 
siirtymiseen EU:n sisällä sekä sähkön 
hintojen nousuun, mikä on osaltaan 
vähentänyt Euroopan talouden 
kilpailukykyä ja johtanut Euroopan 
kansalaisten köyhtymiseen;

Or. ro

Tarkistus 9
Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että hiilidioksidin 
talteenoton laajamittainen käyttöönotto 
nostaa entisestään energian hintaa ja 
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heikentää Euroopan teollisuuden 
kilpailukykyä, jollei tätä teknologiaa oteta 
käyttöön maailmanlaajuisesti;

Or. lv

Tarkistus 10
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B b. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutosta voidaan torjua 
menestyksekkäästi vain, jos 
erityistoimenpiteitä toteutetaan kaikkialla 
maailmassa;

Or. ro

Tarkistus 11
Yves Cochet
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että CCS-teknologiaa 
käyttämällä jäsenvaltiot voisivat 
hyödyntää kotoperäisiä hiilipohjaisia 
energiavarojaan tarvelähtöisellä tavalla
edistäen samalla energiansaannin
monimuotoisuutta ja turvallisuutta;

1. tunnustaa, että CCS johtaa 
energiahäviöön, ts. se lisää energian 
käyttöä (noin 11–40 prosenttia) 
voimaloista saatavan hiilidioksidin 
talteenottoon, kompressointiin, 
kuljetukseen ja hautaamiseen; uskoo 
siksi, että CCS-teknologia ei anna 
jäsenvaltioille mahdollisuutta vähentää 
riippuvuuttaan hiilipohjaisista 
energiavaroista kysyntäohjautuvalla
tavalla siten, että samalla parannetaan
energiansaannin varmuutta; uskoo, että 
päästövähennyksiä voidaan saavuttaa 
vähentämällä energian kokonaiskulutusta 
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ja siirtymällä nopeasti käyttämään 
uusiutuvia energialähteitä;

Or. en

Tarkistus 12
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että CCS-teknologiaa 
käyttämällä jäsenvaltiot voisivat
hyödyntää kotoperäisiä hiilipohjaisia 
energiavarojaan tarvelähtöisellä tavalla 
edistäen samalla energiansaannin 
monimuotoisuutta ja turvallisuutta;

1. uskoo, että CCS-teknologia voi antaa 
jäsenvaltioille mahdollisuuden hyödyntää 
kotoperäisiä hiilipohjaisia energiavarojaan, 
kun se tarjoaa niille alibin, jonka varjolla 
ne voivat sallia fossiilisiin polttoaineisiin 
perustuvien saastuttavien toimintojen 
jatkumisen entiseen tapaan;

Or. en

Tarkistus 13
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että CCS-teknologiaa 
käyttämällä jäsenvaltiot voisivat
hyödyntää kotoperäisiä hiilipohjaisia
energiavarojaan tarvelähtöisellä tavalla
edistäen samalla energiansaannin 
monimuotoisuutta ja turvallisuutta;

1. uskoo, että CCS-teknologia voi antaa 
jäsenvaltioille mahdollisuuden hyödyntää 
energiavarojaan kysyntäohjautuvalla
tavalla siten, että samalla parannetaan
energiansaannin monimuotoisuutta ja
varmuutta; toteaa kuitenkin, että jos 
fossiilisten polttoaineiden käyttöä 
energian tuotannon alalla lisätään, sen 
on tapahduttava käsi kädessä CCS-
teknologian laajamittaisen hyödyntämisen 
kanssa;

Or. en
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Tarkistus 14
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että CCS-teknologiaa 
käyttämällä jäsenvaltiot voisivat hyödyntää 
kotoperäisiä hiilipohjaisia energiavarojaan 
tarvelähtöisellä tavalla edistäen samalla 
energiansaannin monimuotoisuutta ja 
turvallisuutta;

1. uskoo, että CCS-teknologiaa käyttämällä 
jäsenvaltiot voisivat hyödyntää 
kotoperäisiä hiilipohjaisia energiavarojaan 
tarvelähtöisellä tavalla edistäen samalla 
energiansaannin monimuotoisuutta ja 
turvallisuutta siten, että säilytetään 
teollisuuden työpaikat ja luodaan 
unioniin uusia erikoistuneita työpaikkoja;

Or. fr

Tarkistus 15
Alejo Vidal-Quadras

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että CCS-teknologiaa 
käyttämällä jäsenvaltiot voisivat
hyödyntää kotoperäisiä hiilipohjaisia
energiavarojaan tarvelähtöisellä tavalla
edistäen samalla energiansaannin 
monimuotoisuutta ja turvallisuutta;

1. uskoo, että CCS-teknologia voi antaa 
jäsenvaltioille mahdollisuuden hyödyntää 
kotoperäisiä energiavarojaan
kysyntäohjautuvalla tavalla siten, että
samalla parannetaan energiansaannin 
monimuotoisuutta ja varmuutta, sekä 
mahdollisuuden vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä;

Or. en

Tarkistus 16
Fiona Hall, Kent Johansson

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että CCS-teknologiaa 
käyttämällä jäsenvaltiot voisivat
hyödyntää kotoperäisiä hiilipohjaisia
energiavarojaan tarvelähtöisellä tavalla
edistäen samalla energiansaannin 
monimuotoisuutta ja turvallisuutta;

1. uskoo, että CCS-teknologia voisi antaa 
jäsenvaltioille mahdollisuuden hyödyntää 
kotoperäisiä energiavarojaan
kysyntäohjautuvalla tavalla siten, että
samalla parannetaan energiansaannin 
monimuotoisuutta ja varmuutta;

Or. en

Tarkistus 17
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan kauaskantoisia 
toimenpiteitä, joilla tuetaan 
kansainvälistä yhteistyötä ja edistetään 
teknologioiden käyttöä 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
lieventämiseen, jotta voidaan näyttää 
kasvaville talouksille suuntaa kohti hiili-
intensiteetiltään alhaisempia 
kehitysvaihtoehtoja, mukaan luettuna 
CCS-teknologia; 

Or. ro

Tarkistus 18
Alejo Vidal-Quadras

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että fossiiliset polttoaineet 
muodostavat tulevina vuosikymmeninä 
edelleen suurimman osan 
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energiamuotojen yhdistelmästä 
(75 prosenttia vuonna 2030 IEA:n 
mukaan), minkä vuoksi CCS on arvokas 
kokeiltava teknologia;

Or. en

Tarkistus 19
Alejo Vidal-Quadras

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että IEA:n vuoden 2012 
energiateknologisissa näkymissä 
todetaan, että ilman CCS-teknologiaa 
sähköntuotannon alalla olisi suoritettava 
40 prosentin lisäinvestoinnit, jotta 
lämpötilan maailmanlaajuinen nousu 
voidaan pitää korkeintaan kahdessa 
asteessa;

Or. en

Tarkistus 20
Yves Cochet
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että CCS-teknologian pois 
jättäminen pitkän aikavälin
energiastrategiasta rajoittaisi
merkittävästi kansallisia, maailmanlaajuisia
ja unionin tason mahdollisuuksia puuttua 
ilmastonmuutokseen;

2. toteaa, että CCS-teknologian
sisällyttäminen pitkän aikavälin
energiastrategiaan voi merkittävästi
haitata kansallisia, maailmanlaajuisia ja 
unionin tason pyrkimyksiä puuttua 
ilmastonmuutokseen, kun se pidentää 
fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa 
taloutta, vaikka halvan öljyn huippu on jo 
saavutettu, ja ohjaa pois ns. ”no 
regrets” -vaihtoehdoista, ts. uusiutuvista 
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energiamuodoista, 
energiatehokkuustoimenpiteistä ja 
energian kokonaiskulutuksen 
alentamisesta;

Or. en

Tarkistus 21
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että CCS-teknologian pois 
jättäminen pitkän aikavälin 
energiastrategiasta rajoittaisi
merkittävästi kansallisia, maailmanlaajuisia 
ja unionin tason mahdollisuuksia puuttua 
ilmastonmuutokseen;

2. toteaa, että CCS-teknologioiden käyttö 
voi merkittävästi haitata kansallisia, 
maailmanlaajuisia ja unionin tason
pyrkimyksiä puuttua ilmastonmuutokseen;

Or. en

Tarkistus 22
Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että CCS-teknologian pois 
jättäminen pitkän aikavälin 
energiastrategiasta rajoittaisi merkittävästi 
kansallisia, maailmanlaajuisia ja unionin 
tason mahdollisuuksia puuttua 
ilmastonmuutokseen;

2. toteaa, että CCS-teknologian pois 
jättäminen pitkän aikavälin 
energiastrategiasta rajoittaisi yhtäältä
merkittävästi kansallisia, maailmanlaajuisia 
ja unionin tason mahdollisuuksia puuttua 
ilmastonmuutokseen mutta toisaalta 
säilyttäisi energian hinnat 
kilpailukykyisellä tasolla;

Or. lv
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Tarkistus 23
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. uskoo, että CCS-teknologiaa 
koskevien politiikkojen ja strategioiden 
olisi perustuttava ainoastaan vankkoihin 
todisteisiin, jotka koskevat niiden 
myönteisiä vaikutuksia ympäristöön, 
EU:n teollisuuteen, EU:n työllisyyteen ja 
energian hintojen kohtuullisuuteen 
yleisön ja teollisuuden kannalta;

Or. ro

Tarkistus 24
Yves Cochet
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että EU:n uusiutuvaa energiaa 
koskeva sitova tavoite on vähentänyt 
investointeja CCS-teknologiaan, ja 
kehottaa siksi SEUT-sopimuksen 
194 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
teknologian kannalta neutraaliin 
linjaukseen unionin vuoden 2030 
energiatavoitteissa, jotta vähähiilisille
energiateknologioille luotaisiin yhtäläiset 
toimintaedellytykset ja jotta 
varmistettaisiin teknologioiden tehokas 
kilpailu;

3. katsoo, että EU:n uusiutuvaa energiaa 
koskeva sitova tavoite vastaa SEUT:n 
194 artiklaa, jossa edistetään 
energiatehokkuutta ja energian 
säästämistä sekä uusien ja uusiutuvien 
energiamuotojen käyttöä, minkä on
heijastuttava kolmena kunnianhimoisena 
pyrkimyksenä unionin vuoden 2030 
energiatavoitteissa;

Or. en

Tarkistus 25
Fiona Hall, Kent Johansson

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että EU:n uusiutuvaa energiaa 
koskeva sitova tavoite on vähentänyt 
investointeja CCS-teknologiaan, ja 
kehottaa siksi SEUT-sopimuksen
194 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
teknologian kannalta neutraaliin 
linjaukseen unionin vuoden 2030 
energiatavoitteissa, jotta vähähiilisille 
energiateknologioille luotaisiin yhtäläiset 
toimintaedellytykset ja jotta 
varmistettaisiin teknologioiden tehokas
kilpailu;

3. uskoo, että uusia vähähiilisiä 
teknologioita ei pitäisi tarkastella 
toistensa kanssa kilpailevina vaan 
toisiaan täydentävinä, jotta voidaan 
saavuttaa Euroopan pitkän aikavälin 
hiilestä irtautumistavoitteet; korostaa, että 
sekä uusiutuvilla energialähteillä että 
CCS-teknologialla on tärkeä rooli EU:n
tulevassa energiamuotojen yhdistelmässä; 
vaatii siksi, että investointivarmuuden 
mahdollistamiseksi vuoteen 2030 
ulottuvassa EU:n energia- ja 
ilmastomuutospolitiikkoja koskevassa 
paketissa on oltava räätälöidyt 
mekanismit sekä uusiutuvia 
energiamuotoja että CCS-teknologiaa 
varten SEUT:n 194 artiklan 2 kohtaa 
vastaavasti, jotta vähähiilisten 
energiateknologioiden välille luodaan 
tasapuoliset kilpailuedellytykset ja 
varmistetaan reilu kilpailu;

Or. en

Tarkistus 26
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että EU:n uusiutuvaa energiaa
koskeva sitova tavoite on vähentänyt 
investointeja CCS-teknologiaan, ja 
kehottaa siksi SEUT-sopimuksen 194 
artiklan 2 kohdan mukaisesti teknologian 
kannalta neutraaliin linjaukseen unionin 
vuoden 2030 energiatavoitteissa, jotta 
vähähiilisille energiateknologioille 
luotaisiin yhtäläiset toimintaedellytykset 
ja jotta varmistettaisiin teknologioiden 
tehokas kilpailu;

3. katsoo, että CCS-investoinnit ovat 
heikentäneet EU:n uusiutuvaa energiaa
koskevaa sitovaa tavoitetta, ja kehottaa
tarkistamaan CCS-teknologiaan 
suunniteltuja investointeja vaihtoehtoisia 
hiilen talteenotto- ja 
varastointiteknologioita suosivalla tavalla;
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Or. en

Tarkistus 27
Laurence J.A.J. Stassen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että EU:n uusiutuvaa energiaa 
koskeva sitova tavoite on vähentänyt 
investointeja CCS-teknologiaan, ja 
kehottaa siksi SEUT-sopimuksen 
194 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
teknologian kannalta neutraaliin 
linjaukseen unionin vuoden 2030 
energiatavoitteissa, jotta vähähiilisille 
energiateknologioille luotaisiin yhtäläiset 
toimintaedellytykset ja jotta 
varmistettaisiin teknologioiden tehokas 
kilpailu;

3. katsoo, että EU:n uusiutuvaa energiaa 
koskeva sitova tavoite on vähentänyt 
investointeja CCS-teknologiaan;

Or. nl

Tarkistus 28
Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että EU:n uusiutuvaa energiaa 
koskeva sitova tavoite on vähentänyt 
investointeja CCS-teknologiaan, ja 
kehottaa siksi SEUT-sopimuksen 194 
artiklan 2 kohdan mukaisesti teknologian 
kannalta neutraaliin linjaukseen unionin 
vuoden 2030 energiatavoitteissa, jotta 
vähähiilisille energiateknologioille 
luotaisiin yhtäläiset toimintaedellytykset ja 
jotta varmistettaisiin teknologioiden 
tehokas kilpailu;

3. katsoo, että EU:n uusiutuvaa energiaa 
koskeva sitova tavoite on vähentänyt 
investointeja CCS-teknologiaan, ja 
kehottaa siksi SEUT-sopimuksen 194 
artiklan 2 kohdan mukaisesti teknologian 
kannalta neutraaliin linjaukseen unionin 
vuoden 2030 energiatavoitteissa, jotta 
vähähiilisille energiateknologioille 
luotaisiin yhtäläiset toimintaedellytykset ja 
jotta varmistettaisiin teknologioiden 
tehokas kilpailu; toteaa, että näiden 
teknologioiden on oltava kilpailukykyisiä 
ja hyödytettävä kuluttajia edullisempien 
energianhintojen muodossa;
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Or. lv

Tarkistus 29
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että ainoastaan ensimmäisiä 
hankkeita tukemalla, kokemuksista 
oppimalla ja tietämystä jakamalla voidaan 
kehittää yksityiskohtaisesti CCS-
teknologiaa tukevia pidemmän aikavälin 
toimenpiteitä sekä pienentää CCS-
teknologian käyttöönottoon liittyviä 
kustannuksia; kehottaa siksi jatkamaan 
kansainvälistä teollisuuden, myös 
innovatiivisten pk-yritysten sekä 
instituutioiden välistä yhteistyötä, jotta 
voidaan varmistaa parhaiden 
toimintatapojen soveltaminen;

4. katsoo, että ainoastaan ensimmäisiä 
hankkeita tukemalla, kokemuksista 
oppimalla ja tietämystä jakamalla voidaan 
kehittää yksityiskohtaisesti CCS-
teknologiaa tukevia pidemmän aikavälin 
toimenpiteitä sekä pienentää CCS-
teknologian käyttöönottoon liittyviä 
kustannuksia; kehottaa siksi jatkamaan 
kansainvälistä teollisuuden, myös 
innovatiivisten pk-yritysten sekä 
instituutioiden välistä yhteistyötä, jotta 
voidaan varmistaa parhaiden 
toimintatapojen soveltaminen; katsoo, että 
tästä syystä hankkeiden tukemiseen EU:n 
tasolla käytettyjä välineitä olisi 
vahvistettava, jotta niillä voidaan todella 
stimuloida elinkeinoelämän osallistumista 
yhteistyöhön tutkimuslaitosten kanssa;

Or. pl

Tarkistus 30
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että ainoastaan ensimmäisiä 
hankkeita tukemalla, kokemuksista 
oppimalla ja tietämystä jakamalla voidaan
kehittää yksityiskohtaisesti CCS-
teknologiaa tukevia pidemmän aikavälin 
toimenpiteitä sekä pienentää CCS-
teknologian käyttöönottoon liittyviä 
kustannuksia; kehottaa siksi jatkamaan 
kansainvälistä teollisuuden, myös 

4. uskoo, että ensimmäisten hankkeiden 
tukeminen, kokemuksesta oppiminen ja 
tiedon jakaminen ovat olleet välttämätön 
vaihe, jotta voidaan arvioida
yksityiskohtaisesti pitkän aikavälin 
toimenpiteitä, joilla tuetaan hiilen 
talteenottoa ja puhtaita teknologioita, 
joiden tuloksena niiden 
kehittämiskustannukset alenevat; kehottaa 
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innovatiivisten pk-yritysten sekä 
instituutioiden välistä yhteistyötä, jotta 
voidaan varmistaa parhaiden 
toimintatapojen soveltaminen;

siksi jatkamaan kansainvälistä 
teollisuuden, myös innovatiivisten pk-
yritysten sekä instituutioiden välistä 
yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa 
parhaiden toimintatapojen soveltaminen;

Or. en

Tarkistus 31
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että ainoastaan ensimmäisiä 
hankkeita tukemalla, kokemuksista 
oppimalla ja tietämystä jakamalla voidaan 
kehittää yksityiskohtaisesti CCS-
teknologiaa tukevia pidemmän aikavälin 
toimenpiteitä sekä pienentää CCS-
teknologian käyttöönottoon liittyviä 
kustannuksia; kehottaa siksi jatkamaan 
kansainvälistä teollisuuden, myös 
innovatiivisten pk-yritysten sekä 
instituutioiden välistä yhteistyötä, jotta 
voidaan varmistaa parhaiden 
toimintatapojen soveltaminen;

4. katsoo, että ainoastaan ensimmäisiä 
hankkeita tukemalla, kokemuksista 
oppimalla ja tietämystä jakamalla voidaan 
kehittää yksityiskohtaisesti CCS-
teknologiaa tukevia pidemmän aikavälin 
toimenpiteitä sekä pienentää CCS-
teknologian käyttöönottoon liittyviä 
kustannuksia; kehottaa siksi jatkamaan 
kansainvälistä teollisuuden, myös 
innovatiivisten pk-yritysten sekä 
instituutioiden välistä yhteistyötä, jotta 
voidaan varmistaa parhaiden 
toimintatapojen soveltaminen; muistuttaa 
samalla T&K-työn sekä uusien 
teknologioiden markkinoille saattamisen 
eri vaiheissa odottavista haasteista;

Or. en

Tarkistus 32
Yves Cochet
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että ainoastaan ensimmäisiä 4. uskoo, että ensimmäisten hankkeiden 
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hankkeita tukemalla, kokemuksista 
oppimalla ja tietämystä jakamalla voidaan 
kehittää yksityiskohtaisesti CCS-
teknologiaa tukevia pidemmän aikavälin 
toimenpiteitä sekä pienentää CCS-
teknologian käyttöönottoon liittyviä 
kustannuksia; kehottaa siksi jatkamaan 
kansainvälistä teollisuuden, myös 
innovatiivisten pk-yritysten sekä
instituutioiden välistä yhteistyötä, jotta 
voidaan varmistaa parhaiden 
toimintatapojen soveltaminen;

tukeminen, kokemuksesta oppiminen ja 
tiedon jakaminen ovat välttämätön vaihe, 
jotta voidaan kehittää pitkän aikavälin 
toimenpiteitä CCS/CCU-teknologioiden 
tueksi, ja ne voivat johtaa CCS/CCU-
teknologioiden käytön kustannusten 
alenemiseen; kehottaa siksi jatkamaan 
kansainvälistä teollisuuden, myös 
innovatiivisten pk-yritysten sekä 
instituutioiden välistä yhteistyötä, jotta 
voidaan varmistaa parhaiden 
toimintatapojen soveltaminen;

Or. en

Tarkistus 33
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toivoo tiiviimpää yhteistyötä 
Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa 
asiantuntijavaihdon ja hyvien 
käytänteiden vaihdon muodossa, kun 
otetaan huomioon puhdasta energiaa 
koskevan kanadalais-amerikkalaisen 
kahdenvälisen vuoropuhelun puitteissa 
toteutetut CCS-teknologiaa koskevat 
toimet;

Or. fr

Tarkistus 34
Yves Cochet
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
puuttumaan CCS-teknologian
käyttöönoton suurimpiin esteisiin, joita 

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
pidättymään kaikesta julkisesta suorasta 
ja välillisestä CCS-teknologian tuesta, 
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ovat muun muassa lupien ja rahoituksen 
myöntäminen, CCS-teknologiaan liittyvän 
osaamispohjan luominen sekä 
teknologioiden kehittäminen ja testaus 
tehokkaan talteenoton, kuljetuksen ja 
varastoimisen varmistamiseksi;

koska tämä teknologia tulee liian 
myöhään, jos sittenkään, eikä sitä oteta 
kaupalliseen käyttöön laajuudessa, joka 
estää ajoissa vaarallisen 
ilmastonmuutoksen;

Or. en

Tarkistus 35
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
puuttumaan CCS-teknologian 
käyttöönoton suurimpiin esteisiin, joita 
ovat muun muassa lupien ja rahoituksen 
myöntäminen, CCS-teknologiaan liittyvän 
osaamispohjan luominen sekä 
teknologioiden kehittäminen ja testaus 
tehokkaan talteenoton, kuljetuksen ja 
varastoimisen varmistamiseksi;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
puuttumaan suurimpiin esteisiin, jotka 
haittaavat hiilidioksidin vaihtoehtoisten 
talteenotto-, varastointi- ja 
konversiomenetelmien tutkimusta ja 
testausta;

Or. en

Tarkistus 36
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
puuttumaan CCS-teknologian käyttöönoton 
suurimpiin esteisiin, joita ovat muun 
muassa lupien ja rahoituksen 
myöntäminen, CCS-teknologiaan liittyvän 
osaamispohjan luominen sekä 
teknologioiden kehittäminen ja testaus 
tehokkaan talteenoton, kuljetuksen ja 

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
puuttumaan CCS-teknologian käyttöönoton 
suurimpiin esteisiin, joita ovat muun 
muassa lupien ja rahoituksen 
myöntäminen, CCS-teknologiaan liittyvän 
osaamispohjan luominen sekä 
teknologioiden kehittäminen ja testaus 
tehokkaan talteenoton, kuljetuksen ja 
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varastoimisen varmistamiseksi; varastoimisen varmistamiseksi; katsoo, 
että olisi kehitettävä myös tukea 
hiilidioksidia hyödyntävälle kaupalliselle 
teknologialle, joka voisi tulevaisuudessa 
vahvasti kannustaa CCS-laitoksiin 
tehtäviin investointeihin;

Or. pl

Tarkistus 37
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
puuttumaan CCS-teknologian
käyttöönoton suurimpiin esteisiin, joita 
ovat muun muassa lupien ja rahoituksen 
myöntäminen, CCS-teknologiaan liittyvän 
osaamispohjan luominen sekä 
teknologioiden kehittäminen ja testaus 
tehokkaan talteenoton, kuljetuksen ja 
varastoimisen varmistamiseksi;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
puuttumaan suurimpiin CCS-teknologian
käyttöönottoa haittaaviin sääntelyllisiin, 
rahoituksellisiin ja sosiaalisiin esteisiin, 
joita ovat muun muassa lupien ja 
rahoituksen myöntäminen, CCS-
teknologiaan liittyvän osaamispohjan 
luominen sekä teknologioiden 
kehittäminen ja testaus tehokkaan 
talteenoton, kuljetuksen ja varastoimisen 
varmistamiseksi, ja korostaa, että tämän 
teknologian käytöstä on kommunikoitava 
paremmin;

Or. en

Tarkistus 38
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että sekä CCS-teknologian
demonstrointihankkeisiin että myöhempiin 
pidempiaikaisiin toiminnallisiin 
hankkeisiin olisi kohdistettava 
kannustimia ja poliittisia toimenpiteitä, 
jotka tarjoaisivat suurempaa varmuutta 

6. katsoo, että mitään kannustimia ja 
poliittisia toimenpiteitä ei pidä kohdistaa 
hiilen talteenoton
demonstrointihankkeisiin eikä myöhempiin 
pidempiaikaisiin toiminnallisiin 
hankkeisiin, joissa edistetään fossiilisten 
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yksityisen sektorin sijoitustoiminnalle; 
katsoo lisäksi, että kyseisiä kannustimia ja 
toimenpiteitä olisi kohdistettava 
tasapuolisesti sähköntuotantoalaan ja 
teollisissa tuotantoprosesseissa 
käytettävään CCS-teknologiaan;

polttoaineiden käyttöä ja jatketaan tämän 
alan laajamittaisen tukemisen perinnettä;

Or. en

Tarkistus 39
Yves Cochet
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että sekä CCS-teknologian 
demonstrointihankkeisiin että 
myöhempiin pidempiaikaisiin 
toiminnallisiin hankkeisiin olisi 
kohdistettava kannustimia ja poliittisia 
toimenpiteitä, jotka tarjoaisivat 
suurempaa varmuutta yksityisen sektorin
sijoitustoiminnalle; katsoo lisäksi, että 
kyseisiä kannustimia ja toimenpiteitä olisi 
kohdistettava tasapuolisesti 
sähköntuotantoalaan ja teollisissa 
tuotantoprosesseissa käytettävään CCS-
teknologiaan;

6. uskoo, että poliittiset toimenpiteet, joilla 
pyritään CCS/CCU-demonstrointiin, eivät 
saa ohjata voimavaroja pois uusiutuvista 
energiamuodoista, 
energiatehokkuustoimenpiteistä ja 
energiankulutuksen yleisestä 
vähentämisestä;

Or. en

Tarkistus 40
Christian Ehler

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. uskoo, että jotta CCS-teknologia on 
taloudellisesti kannattavaa ja ympäristön 
kannalta kestävää, hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointihankkeissa olisi 
pyrittävä kehittämään paikkakohtaisia 
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strategioita hiilidioksidin talteenottoa ja 
hyödyntämistä (CCU) varten, jotta 
saavutetaan omavarainen 
hiilidioksidikierto, ja kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita edistämään tutkimusta ja 
teknistä kehitystä vastaavalla teknologian 
alalla; 

Or. en

Tarkistus 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. toteaa, ettei EU:n 
päästökauppajärjestelmän määrittämällä 
hiilidioksidin alhaisella hinnalla tai 
järjestelmän uusille jäsenille varatusta 
kiintiöstä (NER300) myydyistä 
päästöoikeuksista sittemmin saaduilla 
tuloilla ole onnistuttu luomaan 
liiketoiminnallisesti houkuttelevaa 
sijoituskohdetta CCS-teknologia-alasta 
kiinnostuneiden yksityisen sektorin
sijoittajien varhaisille sijoituksille;

7. katsoo, että demonstrointihankkeiden 
tukemisen perinteisillä menetelmillä 
(NER300) ei ole onnistuttu tekemään
yksityisen sektorin pitkän aikavälin CCS-
investoinneista houkuttelevia ja että 
tämän tyyppisen teknologian edellyttämät 
pääoma- ja etenkin käyttökustannukset 
ovat edelleen liian korkeat;

Or. pl

Tarkistus 42
Romana Jordan

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. toteaa, ettei EU:n 
päästökauppajärjestelmän määrittämällä 
hiilidioksidin alhaisella hinnalla tai
järjestelmän uusille jäsenille varatusta 
kiintiöstä (NER300) myydyistä 

7. toteaa, että energia-alan 
laajamittaisesta tukemisesta, 
talouskriisistä ja järjestelmän uusille 
jäsenille varatusta kiintiöstä (NER300) 
myydyistä päästöoikeuksista saaduista 



AM\1002265FI.doc 23/31 PE516.964v01-00

FI

päästöoikeuksista sittemmin saaduilla 
tuloilla ole onnistuttu luomaan 
liiketoiminnallisesti houkuttelevaa 
sijoituskohdetta CCS-teknologia-alasta 
kiinnostuneiden yksityisen sektorin 
sijoittajien varhaisille sijoituksille;

tuloista johtuva hiilidioksidin alhainen 
hinta EU:n päästökauppajärjestelmässä ei 
ole onnistunut tekemään CCS-
teknologiaan tehtävistä varhaisvaiheen 
pitkän aikavälin yksityisistä investoinnista 
houkuttelevia;

Or. sl

Tarkistus 43
Fiona Hall, Kent Johansson

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. toteaa, ettei EU:n 
päästökauppajärjestelmän määrittämällä 
hiilidioksidin alhaisella hinnalla tai 
järjestelmän uusille jäsenille varatusta 
kiintiöstä (NER300) myydyistä 
päästöoikeuksista sittemmin saaduilla 
tuloilla ole onnistuttu luomaan 
liiketoiminnallisesti houkuttelevaa 
sijoituskohdetta CCS-teknologia-alasta 
kiinnostuneiden yksityisen sektorin 
sijoittajien varhaisille sijoituksille;

7. toteaa, ettei EU:n 
päästökauppajärjestelmän määrittämällä 
hiilidioksidin alhaisella hinnalla tai 
järjestelmän uusille jäsenille varatusta 
kiintiöstä (NER300) myydyistä 
päästöoikeuksista sittemmin saaduilla 
tuloilla ole onnistuttu luomaan 
liiketoiminnallisesti houkuttelevaa 
sijoituskohdetta CCS-teknologia-alasta 
kiinnostuneiden yksityisen sektorin 
sijoittajien varhaisille sijoituksille; vaatii 
siksi kiireellisesti sopimusta 
päästökauppajärjestelmän 
rakenneuudistuksesta;

Or. en

Tarkistus 44
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. toteaa, ettei EU:n 
päästökauppajärjestelmän määrittämällä 
hiilidioksidin alhaisella hinnalla tai 

7. korostaa, ettei EU:n 
päästökauppajärjestelmän määrittämällä 
hiilidioksidin alhaisella hinnalla tai 
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järjestelmän uusille jäsenille varatusta 
kiintiöstä (NER300) myydyistä 
päästöoikeuksista sittemmin saaduilla 
tuloilla ole onnistuttu luomaan 
liiketoiminnallisesti houkuttelevaa 
sijoituskohdetta CCS-teknologia-alasta 
kiinnostuneiden yksityisen sektorin 
sijoittajien varhaisille sijoituksille;

järjestelmän uusille jäsenille varatusta 
kiintiöstä (NER300) myydyistä 
päästöoikeuksista sittemmin saaduilla 
tuloilla ole onnistuttu luomaan 
liiketoiminnallisesti houkuttelevaa 
sijoituskohdetta CCS-teknologia-alasta 
kiinnostuneiden yksityisen sektorin 
sijoittajien varhaisille sijoituksille;

Or. en

Tarkistus 45
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
päästökauppajärjestelmän pitkän aikavälin 
rakenteellisista muutoksista käytävän 
keskustelun jatkuessa esittämään 
täydentäviä poliittisia toimenpiteitä, joiden 
avulla ensimmäiset toimivat CCS-
teknologiaan liittyvät hankkeet voidaan 
toteuttaa EU:ssa vuoteen 2020 mennessä;

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
päästökauppajärjestelmän pitkän aikavälin 
rakenteellisista muutoksista käytävän 
keskustelun jatkuessa esittämään 
täydentäviä poliittisia toimenpiteitä, joiden 
avulla edistetään kestäviä ja ympäristön 
kannalta turvallisia hiilidioksidin 
talteenoton teknologioita;

Or. en

Tarkistus 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
päästökauppajärjestelmän pitkän aikavälin 
rakenteellisista muutoksista käytävän 
keskustelun jatkuessa esittämään 
täydentäviä poliittisia toimenpiteitä, joiden 
avulla ensimmäiset toimivat CCS-
teknologiaan liittyvät hankkeet voidaan 
toteuttaa EU:ssa vuoteen 2020 mennessä;

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
päästökauppajärjestelmän pitkän aikavälin 
rakenteellisista muutoksista käytävästä 
keskustelusta huolimatta esittämään 
täydentäviä poliittisia toimenpiteitä, jotka 
tarjoavat tarvittavaa taloudellista tukea ja 
johtavat ensimmäisiin toimiviin CCS-
hankkeisiin EU:ssa vuoteen 2020 
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mennessä;

Or. pl

Tarkistus 47
Yves Cochet
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
päästökauppajärjestelmän pitkän aikavälin 
rakenteellisista muutoksista käytävän 
keskustelun jatkuessa esittämään
täydentäviä poliittisia toimenpiteitä, joiden 
avulla ensimmäiset toimivat CCS-
teknologiaan liittyvät hankkeet voidaan 
toteuttaa EU:ssa vuoteen 2020 mennessä;

8. ehdottaa päästökauppajärjestelmän 
pitkän aikavälin rakenteellisista 
muutoksista käytävän keskustelun 
jatkuessa, että jäsenvaltiot, jotka haluavat 
kehittää CCS-hankkeita alueellaan, 
esittävät täydentäviä poliittisia 
toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 48
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
päästökauppajärjestelmän pitkän aikavälin 
rakenteellisista muutoksista käytävän 
keskustelun jatkuessa esittämään 
täydentäviä poliittisia toimenpiteitä, joiden 
avulla ensimmäiset toimivat CCS-
teknologiaan liittyvät hankkeet voidaan 
toteuttaa EU:ssa vuoteen 2020 mennessä;

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
päästökauppajärjestelmän pitkän aikavälin 
rakenteellisista muutoksista käytävän 
keskustelun jatkuessa esittämään 
täydentäviä poliittisia toimenpiteitä ja 
joustavampaa taloudellista mallia, joiden 
avulla ensimmäiset toimivat CCS-
teknologiaan liittyvät hankkeet voidaan 
toteuttaa EU:ssa vuoteen 2020 mennessä;

Or. en

Tarkistus 49
Laurence J.A.J. Stassen
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Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. katsoo, että EU-tasoista tukea olisi 
jatkettava muun muassa CCS-teknologiaa 
koskevan Eurooppalaisen 
teollisuusaloitteen sekä tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” kautta;

9. uskoo, että EU:n tasolla ei pitäisi antaa
tukea;

Or. nl

Tarkistus 50
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. katsoo, että EU-tasoista tukea olisi 
jatkettava muun muassa CCS-teknologiaa
koskevan Eurooppalaisen 
teollisuusaloitteen sekä tutkimuksen ja
innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” kautta;

9. katsoo, että EU-tasoista tukea olisi 
jatkettava vain uusia turvallisia ja 
puhtaita teknologioita koskevan 
tutkimuksen ja kehityksen osalta, jotta 
vältytään vaarallisilta tuilta, jotka voivat 
vääristää markkinoita;

Or. nl

Tarkistus 51
Yves Cochet
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. katsoo, että EU-tasoista tukea olisi 
jatkettava muun muassa CCS-teknologiaa 
koskevan Eurooppalaisen 
teollisuusaloitteen sekä tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 

9. katsoo, että EU-tasoista tukea olisi 
jatkettava muun muassa päästönormien 
eikä ”Horisontti 2020” -ohjelman kautta;
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2020” kautta;

Or. en

Tarkistus 52
Yves Cochet
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. katsoo, että laajempi ymmärrys CCS-
teknologiasta on ratkaisevaa yleisen 
hyväksynnän sekä CCS-teknologian 
käyttöönoton kannalta ja kehottaa siksi
komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään 
yleistä tietoutta CCS-teknologiasta;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
lisäämään yleistä tietoisuutta 
energiankulutuksen vähentämisestä ja 
uskoo, että laajempi CCS-teknologian 
ymmärtäminen ei välttämättä muuta sen 
yleistä hyväksyntää;

Or. en

Tarkistus 53
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. katsoo, että laajempi ymmärrys CCS-
teknologiasta on ratkaisevaa yleisen 
hyväksynnän sekä CCS-teknologian 
käyttöönoton kannalta ja kehottaa siksi
komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään 
yleistä tietoutta CCS-teknologiasta;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
lisäämään yleistä tietoisuutta hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologioista, ja 
uskoo, että erilaisten teknologisten 
vaihtoehtojen ja niiden etujen laajempi 
ymmärtäminen on ratkaisevaa EU 
2020 -tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 54
Alejo Vidal-Quadras

Lausuntoluonnos
10 kohta



PE516.964v01-00 28/31 AM\1002265FI.doc

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. katsoo, että laajempi ymmärrys CCS-
teknologiasta on ratkaisevaa yleisen 
hyväksynnän sekä CCS-teknologian 
käyttöönoton kannalta ja kehottaa siksi
komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään 
yleistä tietoutta CCS-teknologiasta;

10. korostaa, että Eurobarometri-
tutkimuksen mukaan Euroopan väestö on 
laajalti tietämätön CCS-teknologiasta
mutta että ne, joilla on tietoa, 
todennäköisemmin kannattavat sitä; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
lisäämään yleistä tietoisuutta CCS-
teknologiasta ja uskoo, että CCS-
teknologian laajempi ymmärtäminen on 
CCS-teknologian yleisen hyväksynnän ja 
siten sen toteuttamisen kannalta 
ratkaisevaa;

Or. en

Tarkistus 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. uskoo, että yleisön mielikuvaa 
teknologiasta on muutettava ratkaisevasti 
ja että hiilidioksidin varastoimiselle 
maaperään olisi saatava yleinen 
hyväksyntä ennen kuin CCS-teknologia 
otetaan käyttöön pakollisena; uskoo, että 
komission olisi käynnistettävä kampanja, 
jossa annetaan tietoa CCS-teknologian 
tärkeimmistä piirteistä siten, että 
keskitytään kuljetusinfrastruktuuriin ja 
maanalaiseen varastointiprosessiin;

Or. pl

Tarkistus 56
Yves Cochet
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
11 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

11. on huolissaan siitä, että Lontoon 
pöytäkirjan 6 artikla saattaisi estää CCS-
teknologian käytöstä aiheutuvan jätteen 
rajat ylittävän kuljetuksen ja samalla 
rajoittaa teknologian 
käyttöönottomahdollisuuksia niissä 
jäsenvaltioissa, joissa ei ole jätteelle 
varastointipaikkoja; kehottaa siksi 
sopimuspuolia esittämään mahdollisia 
ratkaisuja, kuten 6 artiklan vuonna 2009 
esitetyn muutosehdotuksen ratifioiminen, 
sen varmistamiseksi, ettei kyseinen artikla 
estäisi CCS-teknologian käyttöönottoa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 57
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. on huolissaan siitä, että Lontoon 
pöytäkirjan 6 artikla saattaisi estää CCS-
teknologian käytöstä aiheutuvan jätteen 
rajat ylittävän kuljetuksen ja samalla 
rajoittaa teknologian 
käyttöönottomahdollisuuksia niissä 
jäsenvaltioissa, joissa ei ole jätteelle 
varastointipaikkoja; kehottaa siksi 
sopimuspuolia esittämään mahdollisia 
ratkaisuja, kuten 6 artiklan vuonna 2009 
esitetyn muutosehdotuksen ratifioiminen, 
sen varmistamiseksi, ettei kyseinen artikla 
estäisi CCS-teknologian käyttöönottoa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 58
Vicky Ford
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Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. kehottaa komissiota laatimaan 
analyysin ja esittämään kertomuksen 
siitä, millainen CCS-teknologian taso olisi 
otettava käyttöön tiettyihin 
avainajankohtiin, ts. vuoteen 2030, 
mennessä, jotta CCS-teknologia voi 
merkittävällä tavalla vaikuttaa vuotta 
2050 koskevien 
päästövähennystavoitteiden 
saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 59
Romana Jordan

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. uskoo, että kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti meidän ei pitäisi 
tukea ainoastaan hiilidioksidin 
talteenottoa ja varastointia vaan myös 
hiilidioksidin käyttöä koskevaa tutkimusta 
ja kehitystä;

Or. sl

Tarkistus 60
Vicky Ford

Lausuntoluonnos
11 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 b. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että ne ymmärtävät 
paremmin CCS-teknologian potentiaalin 
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teollisissa sovelluksissa käyttäen päästö-, 
teknologia- ja kustannusennusteita niin, 
että teollinen CCS asetetaan etusijalle 
lyhyen ja keskipitkän aikavälin 
poliittisissa päätöksissä;

Or. en

Tarkistus 61
Vicky Ford

Lausuntoluonnos
11 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 c. tunnustaa, että suunnittelu kuuluu 
jäsenvaltioiden toimivaltaan, ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ja 
paikallishallintoja laajemmin ja 
johdonmukaisemmin kartoittamaan 
runsaspäästöisten teollisuuslaitosten 
CCS-mahdollisuuksia, mikä edistää 
merkittävästi infrastruktuuri- ja 
varastointipäätöksiä; uskoo, että nämä 
laitokset voisivat muodostaa keskuksia ja 
hyötyä yhteisistä 
infrastruktuurimahdollisuuksista;

Or. en


