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Poprawka 1
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że wychwytywanie 
i składowanie dwutlenku węgla (CCS) jest 
obecnie jedyną dostępną, zakrojoną na 
dużą skalę i poddającą się demonstracji 
technologią pozyskiwania dwutlenku 
węgla z paliw z myślą o produkcji 
niskoemisyjnej energii elektrycznej,

A. mając na uwadze, że wychwytywanie 
i składowanie dwutlenku węgla (CCS) jest 
obecnie dostępną, zakrojoną na dużą skalę 
i poddającą się demonstracji technologią 
odzyskiwania dwutlenku węgla 
wyemitowanego do atmosfery, która 
niestety wymaga wykorzystywania 
znacznej ilości „niskoemisyjnej” energii 
elektrycznej, której produkcję ma podobno 
wspierać,

Or. en

Poprawka 2
Yves Cochet
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że wychwytywanie 
i składowanie dwutlenku węgla (CCS) jest 
obecnie jedyną dostępną, zakrojoną na 
dużą skalę i poddającą się demonstracji 
technologią pozyskiwania dwutlenku 
węgla z paliw z myślą o produkcji 
niskoemisyjnej energii elektrycznej,

A. mając na uwadze, że wychwytywanie 
i składowanie dwutlenku węgla (CCS) jest 
niepewną technologią pozyskiwania 
dwutlenku węgla z paliw,

Or. en

Poprawka 3
Vicky Ford
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Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że wychwytywanie 
i składowanie dwutlenku węgla (CCS) jest 
obecnie jedyną dostępną, zakrojoną na 
dużą skalę i poddającą się demonstracji 
technologią pozyskiwania dwutlenku 
węgla z paliw z myślą o produkcji 
niskoemisyjnej energii elektrycznej,

A. mając na uwadze, że wychwytywanie 
i składowanie dwutlenku węgla (CCS) jest 
obecnie jedyną dostępną, zakrojoną na 
dużą skalę i poddającą się demonstracji 
technologią pozyskiwania dwutlenku 
węgla ze spalania paliw kopalnych 
z myślą o produkcji niskoemisyjnej energii 
elektrycznej,

Or. en

Poprawka 4
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że w sektorze 
energetycznym istnieją alternatywy dla 
paliw kopalnych, natomiast w kilku 
sektorach przemysłowych, takich jak 
przemysł chemiczny, stalowy, rafineryjny 
czy cementowy, znaczne ograniczenia 
emisji są możliwe tylko dzięki CCS,

B. mając na uwadze, że w sektorze 
energetycznym istnieją alternatywy dla 
paliw kopalnych, natomiast w kilku 
sektorach przemysłowych, takich jak 
przemysł chemiczny, stalowy, rafineryjny 
czy cementowy, jedynie czysta technologia 
zapewniłaby ograniczenia emisji. CCS
natomiast jest technologią mającą na celu 
wyłącznie zarządzanie istniejącym 
poziomem emisji, a nie ich ograniczenie,

Or. en

Poprawka 5
Yves Cochet
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw B
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Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że w sektorze 
energetycznym istnieją alternatywy dla 
paliw kopalnych, natomiast w kilku 
sektorach przemysłowych, takich jak 
przemysł chemiczny, stalowy, rafineryjny 
czy cementowy, znaczne ograniczenia 
emisji są możliwe tylko dzięki CCS,

B. mając na uwadze, że w sektorze 
energetycznym istnieje kilka realnych 
alternatyw dla paliw kopalnych, podczas 
gdy w kilku sektorach przemysłowych, 
takich jak przemysł chemiczny, stalowy, 
rafineryjny czy cementowy, znaczne 
ograniczenia emisji są możliwe tylko 
dzięki zastosowaniu istotnych środków 
efektywności energetycznej; mając na 
uwadze, że dwutlenek węgla produkowany 
przez te sektory przemysłowe może być 
wykorzystany do produkcji energii 
elektrycznej, produktów chemicznych czy 
paliw transportowych (wychwytywanie 
i wykorzystywanie dwutlenku węgla –
CCU),

Or. en

Poprawka 6
Fiona Hall

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że w sektorze 
energetycznym istnieją alternatywy dla 
paliw kopalnych, natomiast w kilku 
sektorach przemysłowych, takich jak 
przemysł chemiczny, stalowy, rafineryjny 
czy cementowy, znaczne ograniczenia 
emisji są możliwe tylko dzięki CCS,

B. mając na uwadze, że w sektorze 
energetycznym istnieją alternatywy dla
paliw kopalnych, natomiast w kilku 
sektorach przemysłowych, takich jak 
przemysł chemiczny, stalowy, rafineryjny 
czy cementowy, znaczne ograniczenia 
emisji są możliwe tylko dzięki CCS; 
rozwój CCS na skalę przemysłową ma 
zatem priorytetowe znaczenie,

Or. en

Poprawka 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że przyszłość węgla 
w Europie, ponieważ jest on nadal 
niezbędny dla gospodarki UE, powinna 
opierać się o stabilną strategię rozwoju. 
Wyzwaniem jest, aby miks energetyczny 
UE po 2030 roku dawał możliwość stałego 
wzrostu gospodarczego z zachowaniem 
bezpieczeństwa energetycznego państw 
członkowskich oraz szybkiego rozwoju 
nowych technologii energetycznych, w 
tym węglowych,

Or. pl

Poprawka 8
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że stwierdza się, że 
przyjęte polityki w dziedzinie walki ze 
zmianami klimatycznymi nie osiągnęły 
pożądanego efektu, a w wielu 
przypadkach doprowadziły do 
delokalizacji przemysłu z terytorium UE 
oraz do wzrostu cen energii elektrycznej,
przyczyniając się tym samym do 
zmniejszenia konkurencyjności 
europejskiej gospodarki i zubożenia 
obywateli europejskich,

Or. ro

Poprawka 9
Krišjānis Kariņš
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Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że wprowadzenie 
technologii wychwytywania dwutlenku 
węgla na szeroką skalę spowoduje dalszy 
wzrost cen energii i spadek 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu, w przypadku gdy technologia 
ta nie będzie stosowana na skalę 
światową,

Or. lv

Poprawka 10
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że walka ze 
zmianami klimatycznymi zakończy się
sukcesem jedynie, jeśli zostaną wdrożone 
szczególne środki na skalę światową;

Or. ro

Poprawka 11
Yves Cochet
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że CCS może umożliwić 
państwom członkowskim wykorzystanie
krajowych węglowych zasobów 

1. uznaje, że CCS wiąże się z kosztami 
energetycznymi, tj. oznacza zwiększone 
zużycie energii (w zakresie od 11% do 
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energetycznych w sposób odpowiadający 
zapotrzebowaniu, przyczyniając się w ten 
sposób do dywersyfikacji i bezpieczeństwa 
dostaw energii;

40%) przeznaczonej na wychwytywanie, 
sprężanie, transport z elektrowni 
i podziemne przechowywanie dwutlenku 
węgla; uważa zatem, że CCS nie umożliwi
państwom członkowskim zmniejszenia ich 
zależności od krajowych węglowych 
zasobów energetycznych w sposób 
odpowiadający zapotrzebowaniu, 
przyczyniając się do bezpieczeństwa 
dostaw energii; uważa, że ograniczenia 
emisji są możliwe dzięki ograniczeniu 
całkowitego zużycia energii i dzięki 
szybkiemu przejściu na odnawialne źródła 
energii;

Or. en

Poprawka 12
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że CCS może umożliwić 
państwom członkowskim wykorzystanie 
krajowych węglowych zasobów 
energetycznych w sposób odpowiadający 
zapotrzebowaniu, przyczyniając się w ten 
sposób do dywersyfikacji i bezpieczeństwa 
dostaw energii;

1. uważa, że CCS może umożliwić 
państwom członkowskim wykorzystanie 
krajowych węglowych zasobów 
energetycznych poprzez zapewnienie alibi 
dla działalności zanieczyszczającej
środowisko opartej na paliwach
kopalnych, w celu kontynuacji 
działalności jak dotąd;

Or. en

Poprawka 13
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że CCS może umożliwić 
państwom członkowskim wykorzystanie 
krajowych węglowych zasobów 
energetycznych w sposób odpowiadający 
zapotrzebowaniu, przyczyniając się w ten 
sposób do dywersyfikacji i bezpieczeństwa 
dostaw energii;

1. uważa, że CCS może umożliwić 
państwom członkowskim wykorzystanie 
węglowych zasobów energetycznych 
w sposób odpowiadający zapotrzebowaniu, 
przyczyniając się w ten sposób do 
dywersyfikacji i bezpieczeństwa dostaw 
energii; zaznacza przy tym, że zwiększenie 
wykorzystania paliw kopalnych w sektorze 
energetycznym musi iść w parze ze 
wzmożonym stosowaniem CCS;

Or. en

Poprawka 14
Gaston Franco

Projekt opinii 
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że CCS może umożliwić 
państwom członkowskim wykorzystanie 
krajowych węglowych zasobów 
energetycznych w sposób odpowiadający 
zapotrzebowaniu, przyczyniając się w ten 
sposób do dywersyfikacji i bezpieczeństwa 
dostaw energii;

1. uważa, że CCS może umożliwić 
państwom członkowskim wykorzystanie 
krajowych węglowych zasobów 
energetycznych w sposób odpowiadający 
zapotrzebowaniu, przyczyniając się w ten 
sposób do dywersyfikacji i bezpieczeństwa 
dostaw energii, zachowując przy tym 
miejsca pracy w sektorze przemysłowym 
oraz tworząc nowe wyspecjalizowane 
miejsca pracy w Unii;

Or. fr

Poprawka 15
Alejo Vidal-Quadras

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że CCS może umożliwić 
państwom członkowskim wykorzystanie 
krajowych węglowych zasobów 
energetycznych w sposób odpowiadający 
zapotrzebowaniu, przyczyniając się w ten 
sposób do dywersyfikacji i bezpieczeństwa 
dostaw energii;

1. uważa, że CCS może umożliwić 
państwom członkowskim wykorzystanie 
krajowych węglowych zasobów 
energetycznych w sposób odpowiadający 
zapotrzebowaniu, przyczyniając się w ten 
sposób do dywersyfikacji i bezpieczeństwa 
dostaw energii oraz do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 16
Fiona Hall, Kent Johansson

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że CCS może umożliwić 
państwom członkowskim wykorzystanie 
krajowych węglowych zasobów 
energetycznych w sposób odpowiadający 
zapotrzebowaniu, przyczyniając się w ten 
sposób do dywersyfikacji i bezpieczeństwa 
dostaw energii;

1. uważa, że CCS mógłby umożliwić 
państwom członkowskim wykorzystanie 
krajowych węglowych zasobów 
energetycznych w sposób odpowiadający 
zapotrzebowaniu, przyczyniając się w ten 
sposób do dywersyfikacji i bezpieczeństwa 
dostaw energii;

Or. en

Poprawka 17
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia szeroko 
zakrojonych działań na rzecz 
stymulowania międzynarodowej 
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współpracy oraz promowania 
wykorzystywania technologii CCS w celu 
złagodzenia zmian klimatycznych, aby 
przekierować ich rozwijające się
gospodarki na alternatywny 
niskoemisyjny model rozwoju;

Or. ro

Poprawka 18
Alejo Vidal-Quadras

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że paliwa kopalne 
w dalszym ciągu będą miały największy 
udział w koszyku energetycznym 
w nadchodzących dziesięcioleciach
(według MAE 75% w 2030 r.), co czyni 
CCS wartościową technologią, którą 
należy zbadać;

Or. en

Poprawka 19
Alejo Vidal-Quadras

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że w dokumencie 
Międzynarodowej Agencji Energetycznej 
„Energy Technology Perspectives 2012” 
[Perspektywy technologii energetycznych 
w 2012 r.] wskazano, że konieczne 
dodatkowe inwestycje w energię 
elektryczną niezbędne do zwiększenia 
poziomu globalnego ocieplenia o 
maksymalnie 2°C wzrosną o kolejne 40%, 
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jeśli technologia CCS nie będzie dostępna;

Or. en

Poprawka 20
Yves Cochet
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że długoterminowa strategia 
energetyczna nieuwzględniająca CCS 
poważnie utrudnia krajowe, unijne 
i globalne próby zniwelowania zmian
klimatycznych;

2. zauważa, że długoterminowa strategia 
energetyczna uwzględniająca CCS może 
poważnie utrudnić krajowe, unijne 
i globalne próby zniwelowania zmian 
klimatycznych poprzez utrzymywanie 
gospodarki opartej na paliwach 
kopalnych pomimo osiągnięcia szczytu 
wydobycia taniej ropy naftowej oraz 
poprzez odwracanie się od opcji „no 
regrets”, tj. odnawialnych źródeł energii, 
środków efektywności energetycznej 
i ograniczania całkowitego zużycia 
energii;

Or. en

Poprawka 21
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że długoterminowa strategia 
energetyczna nieuwzględniająca CCS 
poważnie utrudnia krajowe, unijne 
i globalne próby zniwelowania zmian 
klimatycznych;

2. zauważa, że wdrożenie technologii CCS 
może poważnie utrudnić krajowe, unijne 
i globalne próby zniwelowania zmian 
klimatycznych;

Or. en
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Poprawka 22
Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że długoterminowa strategia 
energetyczna nieuwzględniająca CCS 
poważnie utrudnia krajowe, unijne i 
globalne próby zniwelowania zmian 
klimatycznych;

2. zauważa, że długoterminowa strategia 
energetyczna nieuwzględniająca CCS z 
jednej strony poważnie utrudnia krajowe, 
unijne i globalne próby zniwelowania 
zmian klimatycznych, zaś z drugiej strony 
powoduje utrzymanie się cen energii na 
poziomie konkurencyjnym;

Or. lv

Poprawka 23
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że opracowując każdą politykę
i strategię CCS, należy opierać się na 
solidnych podstawach w kwestiach 
dotyczących oddziaływania na 
środowisko, stabilności europejskiego 
przemysłu, zatrudnienia na terenie Unii 
Europejskiej, a także przystępnych cen 
energii zarówno dla społeczeństwa, jak i 
dla przemysłu;

Or. ro

Poprawka 24
Yves Cochet
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że obowiązkowy unijny cel 
dotyczący zastosowania energii 
odnawialnych osłabił inwestycje w CCS 
i z tego powodu wzywa do przyjęcia, 
zgodnie z art. 194 ust. 2 TFUE, 
neutralnego technologicznie podejścia do
unijnych celów związanych z energią na 
rok 2030 w celu stworzenia równych szans 
i zapewnienia skutecznej konkurencji 
między zróżnicowanymi, niskoemisyjnymi 
technologiami energetycznymi;

3. uważa, że obowiązkowy unijny cel 
dotyczący zastosowania energii 
odnawialnych jest zgodny z art. 194 ust. 2 
TFUE wspierającym efektywność 
energetyczną i oszczędność energii, jak 
również rozwój nowych i odnawialnych 
form energii, co musi zostać 
odzwierciedlone w trzech ambitnych 
unijnych celach związanych z energią na 
rok 2030;

Or. en

Poprawka 25
Fiona Hall, Kent Johansson

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że obowiązkowy unijny cel 
dotyczący zastosowania energii 
odnawialnych osłabił inwestycje w CCS 
i z tego powodu wzywa do przyjęcia, 
zgodnie z art. 194 ust. 2 TFUE, 
neutralnego technologicznie podejścia do 
unijnych celów związanych z energią na 
rok 2030 w celu stworzenia równych szans 
i zapewnienia skutecznej konkurencji 
między zróżnicowanymi, niskoemisyjnymi 
technologiami energetycznymi;

3. uważa, że nowe niskoemisyjne 
technologie nie powinny być uważane za 
konkurencyjne względem siebie, lecz za 
wzajemnie się uzupełniające dla 
osiągnięcia długoterminowych 
europejskich celów w zakresie obniżenia 
emisyjności; podkreśla, że zarówno 
odnawialne źródła energii, jak i CCS
odegrają istotną rolę w przyszłym koszyku
energetycznym UE; wzywa zatem do 
dostosowania mechanizmów zarówno 
odnawialnych źródeł energii, jak i CCS, 
tak aby zagwarantować pewność
inwestycji w ramach nadchodzącego 
pakietu dotyczącego unijnej polityki 
energetyczno-klimatycznej do 2030 r., 
zgodnie z art. 194 ust. 2 TFUE, w celu 
stworzenia równych szans i zapewnienia 
uczciwej konkurencji między różnymi
niskoemisyjnymi technologiami 
energetycznymi;

Or. en
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Poprawka 26
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że obowiązkowy unijny cel 
dotyczący zastosowania energii 
odnawialnych osłabił inwestycje w CCS 
i z tego powodu wzywa do przyjęcia, 
zgodnie z art. 194 ust. 2 TFUE, 
neutralnego technologicznie podejścia do 
unijnych celów związanych z energią na 
rok 2030 w celu stworzenia równych szans 
i zapewnienia skutecznej konkurencji 
między zróżnicowanymi, niskoemisyjnymi 
technologiami energetycznymi;

3. uważa, że obowiązkowy unijny cel 
dotyczący zastosowania energii 
odnawialnych osłabiły inwestycje w CCS,
i wzywa do przeglądu planowanych 
inwestycji w technologie CCS na rzecz 
alternatywnych technologii sekwestracji 
dwutlenku węgla i ograniczenia jego 
emisji;

Or. en

Poprawka 27
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że obowiązkowy unijny cel 
dotyczący zastosowania energii 
odnawialnych osłabił inwestycje w CCS i z 
tego powodu wzywa do przyjęcia, zgodnie 
z art. 194 ust. 2 TFUE, neutralnego 
technologicznie podejścia do unijnych 
celów związanych z energią na rok 2030 w 
celu stworzenia równych szans i 
zapewnienia skutecznej konkurencji 
między zróżnicowanymi, niskoemisyjnymi 
technologiami energetycznymi;

3. uważa, że obowiązkowy unijny cel 
dotyczący zastosowania energii 
odnawialnych osłabił inwestycje w CCS;

Or. nl
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Poprawka 28
Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że obowiązkowy unijny cel 
dotyczący zastosowania energii 
odnawialnych osłabił inwestycje w CCS i z 
tego powodu wzywa do przyjęcia, zgodnie 
z art. 194 ust. 2 TFUE, neutralnego 
technologicznie podejścia do unijnych 
celów związanych z energią na rok 2030 w 
celu stworzenia równych szans i 
zapewnienia skutecznej konkurencji 
między zróżnicowanymi, niskoemisyjnymi 
technologiami energetycznymi;

3. uważa, że obowiązkowy unijny cel 
dotyczący zastosowania energii 
odnawialnych osłabił inwestycje w CCS i z 
tego powodu wzywa do przyjęcia, zgodnie 
z art. 194 ust. 2 TFUE, neutralnego 
technologicznie podejścia do unijnych 
celów związanych z energią na rok 2030 w 
celu stworzenia równych szans i 
zapewnienia skutecznej konkurencji 
między zróżnicowanymi, niskoemisyjnymi 
technologiami energetycznymi; podkreśla, 
że technologie te muszą być 
konkurencyjne i nieść ze sobą korzyści dla 
konsumentów w postaci obniżenia cen 
energii;

Or. lv

Poprawka 29
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wspieranie początkowych 
projektów, wyciąganie wniosków z 
dotychczasowych doświadczeń oraz 
dzielenie się wiedzą to warunki konieczne 
dla opracowania szczegółowych ustaleń 
dotyczących długoterminowych środków 
wspierających CCS oraz że przyczynią się 
one do zmniejszenia kosztów wdrożenia 
CCS; wzywa w związku z tym do 
nieprzerwanej międzynarodowej 
współpracy między przemysłem, w tym 
innowacyjnymi MŚP, a instytucjami w 

4. uważa, że wspieranie początkowych 
projektów, wyciąganie wniosków z 
dotychczasowych doświadczeń oraz 
dzielenie się wiedzą to warunki konieczne 
dla opracowania szczegółowych ustaleń 
dotyczących długoterminowych środków 
wspierających CCS oraz że przyczynią się 
one do zmniejszenia kosztów wdrożenia 
CCS; wzywa w związku z tym do 
nieprzerwanej międzynarodowej 
współpracy między przemysłem, w tym 
innowacyjnymi MŚP, a instytucjami w 
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celu stosowania najlepszych praktyk; celu stosowania najlepszych praktyk; w 
tym celu niezbędne jest wzmocnienie 
instrumentów wsparcia projektów na 
poziomie unijnym, tak aby stanowiły one 
rzeczywiste stymulatory zaangażowania 
biznesu we współpracy z ośrodkami 
naukowymi;

Or. pl

Poprawka 30
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wspieranie początkowych 
projektów, wyciąganie wniosków 
z dotychczasowych doświadczeń oraz 
dzielenie się wiedzą to warunki konieczne 
dla opracowania szczegółowych ustaleń
dotyczących długoterminowych środków 
wspierających CCS oraz że przyczynią się 
one do zmniejszenia kosztów wdrożenia 
CCS; wzywa w związku z tym do 
nieprzerwanej międzynarodowej 
współpracy między przemysłem, w tym 
innowacyjnymi MŚP, a instytucjami 
w celu stosowania najlepszych praktyk;

4. uważa, że wspieranie początkowych 
projektów, wyciąganie wniosków 
z dotychczasowych doświadczeń oraz 
dzielenie się wiedzą stanowią niezbędny 
krok do oceny szczegółowych ustaleń 
dotyczących długoterminowych środków 
wspierających ograniczenie emisji 
dwutlenku węgla i czyste technologie, co 
prowadzi do zmniejszenia kosztów ich 
rozwoju; wzywa w związku z tym do 
nieprzerwanej międzynarodowej 
współpracy między przemysłem, w tym 
innowacyjnymi MŚP, a instytucjami 
w celu stosowania najlepszych praktyk;

Or. en

Poprawka 31
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wspieranie początkowych 4. uważa, że wspieranie początkowych 
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projektów, wyciąganie wniosków 
z dotychczasowych doświadczeń oraz 
dzielenie się wiedzą to warunki konieczne 
dla opracowania szczegółowych ustaleń 
dotyczących długoterminowych środków 
wspierających CCS oraz że przyczynią się 
one do zmniejszenia kosztów wdrożenia 
CCS; wzywa w związku z tym do 
nieprzerwanej międzynarodowej 
współpracy między przemysłem, w tym 
innowacyjnymi MŚP, a instytucjami 
w celu stosowania najlepszych praktyk;

projektów, wyciąganie wniosków 
z dotychczasowych doświadczeń oraz 
dzielenie się wiedzą to warunki konieczne 
dla opracowania szczegółowych ustaleń 
dotyczących długoterminowych środków 
wspierających CCS oraz że przyczynią się 
one do zmniejszenia kosztów wdrożenia 
CCS; wzywa w związku z tym do 
nieprzerwanej międzynarodowej 
współpracy między przemysłem, w tym 
innowacyjnymi MŚP, a instytucjami 
w celu stosowania najlepszych praktyk; 
jednocześnie przypomina o wyzwaniach 
pojawiających się na różnych etapach 
badań i rozwoju oraz przy wprowadzaniu 
nowych technologii na rynek;

Or. en

Poprawka 32
Yves Cochet
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wspieranie początkowych 
projektów, wyciąganie wniosków 
z dotychczasowych doświadczeń oraz 
dzielenie się wiedzą to warunki konieczne 
dla opracowania szczegółowych ustaleń 
dotyczących długoterminowych środków 
wspierających CCS oraz że przyczynią się 
one do zmniejszenia kosztów wdrożenia 
CCS; wzywa w związku z tym do 
nieprzerwanej międzynarodowej 
współpracy między przemysłem, w tym 
innowacyjnymi MŚP, a instytucjami 
w celu stosowania najlepszych praktyk;

4. uważa, że wspieranie początkowych 
projektów, wyciąganie wniosków 
z dotychczasowych doświadczeń oraz 
dzielenie się wiedzą to warunki konieczne 
dla opracowania szczegółowych ustaleń 
dotyczących długoterminowych środków 
wspierających CCS/CCU oraz że mogą 
przyczynić się one do zmniejszenia 
kosztów wdrożenia CCS/CCU; wzywa 
w związku z tym do nieprzerwanej 
międzynarodowej współpracy między 
przemysłem, w tym innowacyjnymi MŚP, 
a instytucjami w celu stosowania 
najlepszych praktyk;

Or. en
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Poprawka 33
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. w świetle działań dotyczących CCS,
podjętych w ramach dwustronnego 
dialogu kanadyjsko-amerykańskiego w 
sprawie czystej energii, wzywa do bliższej 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i 
Kanadą poprzez wymianę wiedzy i 
dobrych praktyk;

Or. fr

Poprawka 34
Yves Cochet
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zajęcia się głównymi przeszkodami 
hamującymi wdrażanie CCS poprzez 
przyznawanie pozwoleń i funduszy, 
tworzenie zasobów umiejętności 
związanych z CCS, a także rozwijanie 
i testowanie technologii efektywnego 
wychwytywania, transportu 
i przechowywania dwutlenku węgla;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do powstrzymania się od udzielenia 
bezpośredniego lub pośredniego wsparcia 
na rzecz CCS, gdyż technologia ta, jeśli 
zostałaby kiedykolwiek wdrożona, byłaby 
wprowadzona zbyt późno i nie na skalę 
komercyjną, przez co terminowe 
zapobieżenie niebezpiecznym zmianom 
klimatycznym nie byłoby możliwe;

Or. en

Poprawka 35
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zajęcia się głównymi przeszkodami 
hamującymi wdrażanie CCS poprzez 
przyznawanie pozwoleń i funduszy, 
tworzenie zasobów umiejętności 
związanych z CCS, a także rozwijanie 
i testowanie technologii efektywnego 
wychwytywania, transportu 
i przechowywania dwutlenku węgla;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zajęcia się głównymi przeszkodami 
hamującymi rozwijanie i testowanie 
alternatywnych technologii efektywnego 
wychwytywania, ograniczania emisji 
i konwersji dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 36
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zajęcia się głównymi przeszkodami 
hamującymi wdrażanie CCS poprzez 
przyznawanie pozwoleń i funduszy, 
tworzenie zasobów umiejętności 
związanych z CCS, a także rozwijanie i 
testowanie technologii efektywnego 
wychwytywania, transportu i 
przechowywania dwutlenku węgla;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zajęcia się głównymi przeszkodami 
hamującymi wdrażanie CCS poprzez 
przyznawanie pozwoleń i funduszy, 
tworzenie zasobów umiejętności 
związanych z CCS, a także rozwijanie i 
testowanie technologii efektywnego 
wychwytywania, transportu i 
przechowywania dwutlenku węgla; 
wskazane jest również rozwijanie 
wsparcia dla technologii komercyjnego 
wykorzystania dwutlenku węgla, co może 
okazać się w przyszłości znaczącym 
bodźcem rynkowym dla inwestowania w 
instalacje CCS;

Or. pl

Poprawka 37
Edit Herczog
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zajęcia się głównymi przeszkodami 
hamującymi wdrażanie CCS poprzez 
przyznawanie pozwoleń i funduszy, 
tworzenie zasobów umiejętności 
związanych z CCS, a także rozwijanie
i testowanie technologii efektywnego 
wychwytywania, transportu 
i przechowywania dwutlenku węgla;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zajęcia się głównymi regulacyjnymi, 
finansowymi i społecznymi przeszkodami 
hamującymi wdrażanie CCS poprzez 
przyznawanie pozwoleń i funduszy, 
tworzenie zasobów umiejętności 
związanych z CCS, a także rozwijanie 
i testowanie technologii efektywnego 
wychwytywania, transportu 
i przechowywania dwutlenku węgla 
i podkreśla potrzebę lepszej komunikacji 
w zakresie stosowania tej technologii;

Or. en

Poprawka 38
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że środki zachęty i działania 
w ramach polityki powinny koncentrować 
się zarówno na działaniach 
demonstracyjnych związanych z CCS, jak 
i na dalszych, długoterminowych 
projektach operacyjnych oraz że powinny 
one gwarantować większą pewność 
inwestycji sektora prywatnego; uważa 
ponadto, że środki zachęty i działania 
w ramach polityki powinny być efektywnie 
rozłożone zarówno w sektorze 
produkcji energii, jak i w procesach 
produkcji przemysłowej w ramach CCS;

6. uważa, że żadne środki zachęty 
i działania w ramach polityki nie powinny 
koncentrować się na działaniach 
demonstracyjnych związanych 
z sekwestracją dwutlenku węgla ani na 
dalszych, długoterminowych projektach 
operacyjnych wspierających stosowanie 
paliw kopalnych i kontynuujących 
tradycję przyznawania temu sektorowi 
znacznych dotacji;

Or. en

Poprawka 39
Yves Cochet
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że środki zachęty i działania 
w ramach polityki powinny koncentrować
się zarówno na działaniach 
demonstracyjnych związanych z CCS, jak 
i na dalszych, długoterminowych 
projektach operacyjnych oraz że powinny 
one gwarantować większą pewność 
inwestycji sektora prywatnego; uważa 
ponadto, że środki zachęty i działania 
w ramach polityki powinny być efektywnie 
rozłożone zarówno w sektorze 
produkcji energii, jak i w procesach 
produkcji przemysłowej w ramach CCS;

6. uważa, że działania w ramach polityki 
koncentrujące się na działaniach 
demonstracyjnych związanych zarówno 
z CCS, jak i CCU nie mogą odbierać 
zasobów przeznaczonych na odnawialne 
źródła energii, środki efektywności 
energetycznej i ograniczenie całkowitego 
zużycia energii;

Or. en

Poprawka 40
Christian Ehler

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że aby technologie CCS były 
rentowne i ekologiczne, projekty 
demonstracyjne związane 
z wychwytywaniem i składowaniem 
dwutlenku węgla powinny być 
ukierunkowane na rozwój strategii na 
rzecz wychwytywania i wykorzystywania 
dwutlenku węgla (CCU) na danych 
terenach w celu uzyskania zamkniętego 
obiegu CO2, i wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania badań 
i działań związanych z rozwojem 
technicznym w odpowiedniej dziedzinie 
technologicznej;

Or. en
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Poprawka 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że niskie ceny dwutlenku węgla 
spowodowane przez system handlu 
emisjami UE oraz wynikające z nich 
dochody generowane ze sprzedaży 
uprawnień zgodnie z rezerwą dla nowych 
instalacji według systemu handlu 
emisjami (NER300), nie stworzyły 
atrakcyjnego uzasadnienia biznesowego 
dla długoterminowych inwestycji sektora 
prywatnego w CCS;

7. uważa, że założone sposoby wsparcia 
projektów demonstracyjnych z 
wykorzystaniem rezerwy NER300 nie 
stworzyły atrakcyjnego uzasadnienia 
biznesowego dla długoterminowych 
inwestycji sektora prywatnego w CCS, a 
wymagane nakłady inwestycyjne oraz 
przede wszystkim koszty operacyjne dla 
tego rodzaju technologii są nadal na zbyt 
wysokim poziomie;

Or. pl

Poprawka 42
Romana Jordan

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że niskie ceny dwutlenku węgla 
spowodowane przez system handlu 
emisjami UE oraz wynikające z nich 
dochody generowane ze sprzedaży 
uprawnień zgodnie z rezerwą dla nowych 
instalacji według systemu handlu emisjami 
(NER300), nie stworzyły atrakcyjnego 
uzasadnienia biznesowego dla 
długoterminowych inwestycji sektora 
prywatnego w CCS;

7. uważa, że niskie ceny dwutlenku węgla 
w systemie handlu emisjami spowodowane 
znaczącym wsparciem sektora
energetycznego, kryzys gospodarczy oraz 
wynikające z nich dochody generowane ze 
sprzedaży uprawnień zgodnie z rezerwą dla 
nowych instalacji według systemu handlu 
emisjami (NER300) nie stworzyły
atrakcyjnego uzasadnienia biznesowego 
dla długoterminowych inwestycji sektora 
prywatnego w CCS;

Or. sl
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Poprawka 43
Fiona Hall, Kent Johansson

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że niskie ceny dwutlenku węgla 
spowodowane przez system handlu 
emisjami UE oraz wynikające z nich 
dochody generowane ze sprzedaży 
uprawnień zgodnie z rezerwą dla nowych 
instalacji według systemu handlu emisjami 
(NER300), nie stworzyły atrakcyjnego 
uzasadnienia biznesowego dla 
długoterminowych inwestycji sektora 
prywatnego w CCS;

7. uważa, że niskie ceny dwutlenku węgla 
spowodowane przez system handlu 
emisjami UE oraz wynikające z nich 
dochody generowane ze sprzedaży 
uprawnień zgodnie z rezerwą dla nowych 
instalacji według systemu handlu emisjami 
(NER300) nie stworzyły atrakcyjnego 
uzasadnienia biznesowego dla 
długoterminowych inwestycji sektora 
prywatnego w CCS; wzywa zatem do 
osiągnięcia rychłego porozumienia 
w sprawie reformy strukturalnej systemu 
handlu emisjami;

Or. en

Poprawka 44
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że niskie ceny dwutlenku węgla 
spowodowane przez system handlu 
emisjami UE oraz wynikające z nich 
dochody generowane ze sprzedaży 
uprawnień zgodnie z rezerwą dla nowych 
instalacji według systemu handlu emisjami 
(NER300), nie stworzyły atrakcyjnego 
uzasadnienia biznesowego dla 
długoterminowych inwestycji sektora 
prywatnego w CCS;

7. podkreśla, że niskie ceny dwutlenku 
węgla spowodowane przez system handlu 
emisjami UE oraz wynikające z nich 
dochody generowane ze sprzedaży 
uprawnień zgodnie z rezerwą dla nowych 
instalacji według systemu handlu emisjami 
(NER300) nie stworzyły atrakcyjnego 
uzasadnienia biznesowego dla 
długoterminowych inwestycji sektora 
prywatnego w CCS;

Or. en
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Poprawka 45
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. mając na uwadze, że debata na temat 
długoterminowej reformy strukturalnej 
systemu handlu emisjami jest nadal w toku, 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do przedstawienia uzupełniających działań 
politycznych, które doprowadzą do 
pierwszych projektów operacyjnych CCS 
w UE do roku 2020;

8. mając na uwadze, że debata na temat 
długoterminowej reformy strukturalnej 
systemu handlu emisjami jest nadal w toku, 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do przedstawienia uzupełniających działań 
politycznych mających na celu wspieranie 
zrównoważonych i bezpiecznych dla 
środowiska technologii ograniczania 
emisji dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. mając na uwadze, że debata na temat 
długoterminowej reformy strukturalnej 
systemu handlu emisjami jest nadal w 
toku, wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przedstawienia 
uzupełniających działań politycznych, 
które doprowadzą do pierwszych 
projektów operacyjnych CCS w UE do 
roku 2020;

8. zauważa, że niezależnie od trwającej 
debaty na temat długoterminowej reformy 
strukturalnej systemu handlu emisjami, 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do przedstawienia innych, dedykowanych
działań politycznych, które zapewnią 
niezbędne wsparcie finansowe i
doprowadzą do pierwszych projektów 
operacyjnych CCS w UE do roku 2020;

Or. pl

Poprawka 47
Yves Cochet
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Poprawka

8. mając na uwadze, że debata na temat 
długoterminowej reformy strukturalnej 
systemu handlu emisjami jest nadal w toku, 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
przedstawienia uzupełniających działań 
politycznych, które doprowadzą do 
pierwszych projektów operacyjnych CCS
w UE do roku 2020;

8. mając na uwadze, że debata na temat 
długoterminowej reformy strukturalnej 
systemu handlu emisjami jest nadal w toku, 
sugeruje państwom członkowskim, które
chcą rozwijać projekty CCS na swoim 
terytorium, aby przedstawiły 
uzupełniające działania polityczne;

Or. en

Poprawka 48
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. mając na uwadze, że debata na temat 
długoterminowej reformy strukturalnej 
systemu handlu emisjami jest nadal w toku, 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do przedstawienia uzupełniających działań 
politycznych, które doprowadzą do 
pierwszych projektów operacyjnych CCS 
w UE do roku 2020;

8. mając na uwadze, że debata na temat 
długoterminowej reformy strukturalnej 
systemu handlu emisjami jest nadal w toku, 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do przedstawienia uzupełniających działań 
politycznych i bardziej elastycznego 
modelu finansowego, które doprowadzą do 
pierwszych projektów operacyjnych CCS 
w UE do roku 2020;

Or. en

Poprawka 49
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uważa, że wsparcie na poziomie UE 
powinno, między innymi, być 
kontynuowane poprzez europejską 
inicjatywę przemysłową CCS oraz 

9. uważa, że na poziomie UE nie należy 
udzielać żadnego wsparcia;



AM\1002265PL.doc 27/32 PE516.964v01-00

PL

„Horyzont 2020”;

Or. nl

Poprawka 50
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uważa, że wsparcie na poziomie UE 
powinno, między innymi, być 
kontynuowane poprzez europejską 
inicjatywę przemysłową CCS oraz 
„Horyzont 2020”;

9. uważa, że na poziomie UE należy
kontynuować wyłącznie wsparcie dla 
badań i rozwoju nowych bezpiecznych i 
czystych technologii, tak aby uniknąć 
niebezpiecznych dotacji, które mogłyby 
zniekształcić rynek;

Or. en

Poprawka 51
Yves Cochet
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uważa, że wsparcie na poziomie UE 
powinno, między innymi, być 
kontynuowane poprzez europejską 
inicjatywę przemysłową CCS oraz
„Horyzont 2020”;

9. uważa, że wsparcie na poziomie UE 
powinno, między innymi, być 
kontynuowane poprzez normy emisji, a nie 
przez „Horyzont 2020”;

Or. en

Poprawka 52
Yves Cochet
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa Komisję i państwa 10. wzywa Komisję i państwa 
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członkowskie do podnoszenia świadomości 
publicznej dotyczącej CCS, uważa także, 
że szersze zrozumienie CCS ma zasadnicze 
znaczenie dla akceptacji społecznej 
i jednocześnie dla wdrażania CCS;

członkowskie do podnoszenia świadomości 
publicznej dotyczącej ograniczenia 
zużycia energii, uważa także, że 
powszechniejsze zrozumienie CCS 
niekoniecznie wpłynie na akceptację 
społeczną CCS;

Or. en

Poprawka 53
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podnoszenia świadomości 
publicznej dotyczącej CCS, uważa także, 
że szersze zrozumienie CCS ma zasadnicze 
znaczenie dla akceptacji społecznej 
i jednocześnie dla wdrażania CCS;

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podnoszenia świadomości 
publicznej dotyczącej sekwestracji 
dwutlenku węgla oraz technologii 
ograniczenia jego emisji, uważa także, że 
powszechniejsze zrozumienie różnych 
rozwiązań technologicznych i ich korzyści 
ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
celów UE na rok 2020;

Or. en

Poprawka 54
Alejo Vidal-Quadras

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podnoszenia świadomości 
publicznej dotyczącej CCS, uważa także, 
że szersze zrozumienie CCS ma zasadnicze 
znaczenie dla akceptacji społecznej 
i jednocześnie dla wdrażania CCS;

10. podkreśla, że według badania 
Eurobarometru znaczna część 
europejskiego społeczeństwa nie zna 
technologii CSS, jednak ci, którzy ją 
znają, są bardziej skłonni do popierania 
jej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podnoszenia świadomości 
publicznej dotyczącej CCS, uważa także, 
że powszechniejsze zrozumienie CCS ma 
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zasadnicze znaczenie dla akceptacji 
społecznej i jednocześnie dla wdrażania 
CCS;

Or. en

Poprawka 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. konieczna jest zdecydowana zmiana 
społecznej percepcji technologii i 
pozyskanie akceptacji społecznej dla 
składowania CO2 na lądzie przed próbami 
jakiegokolwiek zgłaszania obowiązkowego 
wdrożenia CCS. Wskazane jest, aby KE 
zainicjowała unijny program 
informacyjny na temat najważniejszych 
aspektów CCS z naciskiem na 
infrastrukturę transportową oraz proces 
składowania pod ziemią;

Or. pl

Poprawka 56
Yves Cochet
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. obawia się, że art. 6 protokołu 
londyńskiego utrudni transgraniczny 
transport odpadów powstałych w związku 
z CCS, a także ograniczy potencjał CCS 
w państwach członkowskich 
nieposiadających możliwych do 
zidentyfikowania składowisk; z uwagi na 
to, wzywa umawiające się strony do 
znalezienia rozwiązania, takiego jak 

skreślony
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ratyfikacja poprawki z 2009 r. do art. 6, 
w celu uniknięcia powstania barier dla 
rozwoju CCS.

Or. en

Poprawka 57
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. obawia się, że art. 6 protokołu 
londyńskiego utrudni transgraniczny 
transport odpadów powstałych w związku 
z CCS, a także ograniczy potencjał CCS 
w państwach członkowskich 
nieposiadających możliwych do 
zidentyfikowania składowisk; z uwagi na 
to, wzywa umawiające się strony do 
znalezienia rozwiązania, takiego jak 
ratyfikacja poprawki z 2009 r. do art. 6, 
w celu uniknięcia powstania barier dla 
rozwoju CCS.

skreślony

Or. en

Poprawka 58
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie analizy i przedstawienie 
sprawozdania na temat zakresu, w jakim 
technologia CCS powinna zostać 
wdrożona w określonych kluczowych 
terminach, tj. do 2030 r., aby stanowiła 
ona znaczący wkład w realizację celów 
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ograniczenia emisji do roku 2050.

Or. en

Poprawka 59
Romana Jordan

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. uważa, że zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju należy nie tylko 
wychwytywać i składować dwutlenek 
węgla, lecz także wspierać badania i 
innowacje w dziedzinie wykorzystania 
CO2.

Or. sl

Poprawka 60
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11b. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia lepszego zrozumienia tego, 
jak duży potencjał ma technologia CCS 
w zastosowaniach przemysłowych, 
opartego na prognozach dotyczących 
emisji, technologii i kosztów, w celu 
dawania pierwszeństwa CCS na skalę 
przemysłową przy krótko-
i średnioterminowych decyzjach 
politycznych.

Or. en

Poprawka 61
Vicky Ford
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Projekt opinii
Ustęp 11 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11c. uznaje, że planowanie należy do 
kompetencji państw członkowskich, 
i wzywa Komisję, a także państwa 
członkowskie i władze krajowe do szerzej 
zakrojonego i spójniejszego planowania 
działań związanych z możliwościami CCS 
w wysokoemisyjnych ośrodkach 
przemysłowych, co znacząco ułatwi 
podejmowanie decyzji dotyczących
infrastruktury i składowania; uważa, że 
ośrodki te mogłyby stanowić centra 
energetyczne i czerpać korzyści ze 
wspólnych możliwości 
infrastrukturalnych.

Or. en


