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Amendamentul 1
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât captarea și stocarea carbonului 
(CSC) este singura tehnologie la scară 
largă demonstrabilă care există în prezent 
pentru extragerea carbonului din 
combustibili în vederea producerii de 
energie electrică cu emisii reduse de 
carbon;

A. întrucât captarea și stocarea carbonului 
(CSC) este o tehnologie la scară largă 
demonstrabilă care există în prezent pentru 
devierea eliberării în atmosferă a 
emisiilor de carbon, care necesită, din 
păcate, o cantitate considerabilă de 
energie electrică „cu emisii reduse de 
carbon” despre care se presupune că ajută 
la producerea ei;

Or. en

Amendamentul 2
Yves Cochet
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât captarea și stocarea carbonului 
(CSC) este singura tehnologie la scară 
largă demonstrabilă care există în prezent
pentru extragerea carbonului din 
combustibili în vederea producerii de 
energie electrică cu emisii reduse de 
carbon;

A. întrucât captarea și stocarea carbonului 
(CSC) este o tehnologie nesigură pentru 
extragerea carbonului din combustibili;

Or. en

Amendamentul 3
Vicky Ford
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Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât captarea și stocarea carbonului 
(CSC) este singura tehnologie la scară 
largă demonstrabilă care există în prezent 
pentru extragerea carbonului din
combustibili în vederea producerii de 
energie electrică cu emisii reduse de 
carbon;

A. întrucât captarea și stocarea carbonului 
(CSC) este singura tehnologie la scară 
largă demonstrabilă care există în prezent 
pentru extragerea dioxidului de carbon din
arderea combustibililor fosili în vederea 
producerii de energie electrică cu emisii 
reduse de carbon;

Or. en

Amendamentul 4
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât în sectorul producției de energie 
electrică există alternative la combustibilii 
fosili, pe când în câteva sectoare industriale 
- precum industria chimică, siderurgică, a 
rafinăriei și a cimentului - reducerea 
drastică a emisiilor poate fi realizată 
numai prin CSC,

B. întrucât în sectorul producției de energie 
electrică există alternative la combustibilii 
fosili, pe când în câteva sectoare industriale 
– precum industria chimică, siderurgică, a 
rafinăriei și a cimentului – doar o 
tehnologie curată ar permite reducerea 
emisiilor. În schimb, CSC este o 
tehnologie care vizează doar nivelul 
existent de emisii, nu reducerea lor,

Or. en

Amendamentul 5
Yves Cochet
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât în sectorul producției de energie 
electrică există alternative la combustibilii 

B. întrucât în sectorul producției de energie 
electrică există mai multe alternative 
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fosili, pe când în câteva sectoare industriale 
- precum industria chimică, siderurgică, a 
rafinăriei și a cimentului - reducerea 
drastică a emisiilor poate fi realizată numai 
prin CSC,

viabile la combustibilii fosili, pe când în 
câteva sectoare industriale – precum 
industria chimică, siderurgică, a rafinăriei 
și a cimentului – reducerea drastică a 
emisiilor poate fi realizată numai prin 
măsuri semnificative privind eficiența 
energetică; întrucât carbonul generat de 
aceste sectoare industriale poate fi folosit 
pentru a produce energie electrică, 
produse chimice sau combustibili pentru 
transport (utilizarea carbonului captat –
UCC),

Or. en

Amendamentul 6
Fiona Hall

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât în sectorul producției de energie 
electrică există alternative la combustibilii 
fosili, pe când în câteva sectoare industriale 
- precum industria chimică, siderurgică, a 
rafinăriei și a cimentului - reducerea 
drastică a emisiilor poate fi realizată numai 
prin CSC,

B. întrucât în sectorul producției de energie 
electrică există alternative la combustibilii 
fosili, pe când în câteva sectoare industriale 
– precum industria chimică, siderurgică, a 
rafinăriei și a cimentului – reducerea 
drastică a emisiilor poate fi realizată numai 
prin CSC; prin urmare, dezvoltarea CSC 
pentru aplicațiile industriale este o 
prioritate,

Or. en

Amendamentul 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât viitorul cărbunelui în Europa 
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ar trebui să se bazeze pe o strategie stabilă 
de dezvoltare, dat fiind faptul că 
cărbunele este în continuare esențial 
pentru economia UE; întrucât provocarea 
pentru mixul energetic post-2030 al UE 
este de a oferi oportunități pentru o 
creștere economică constantă, menținând 
totodată securitatea energetică a statelor 
membre și dezvoltarea rapidă a noilor 
tehnologii energetice, inclusiv 
tehnologiile de ardere a cărbunelui;

Or. pl

Amendamentul 8
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât se constată că politicile 
adoptate in domeniul combaterii 
schimbărilor climatice nu au avut efectul 
scontat și, în multe cazuri, au condus la 
delocalizarea industriei de pe teritoriul 
UE și la creșterea prețurilor la energia 
electrică, contribuind astfel la diminuarea 
competitivității economiei europene și la 
sărăcirea cetățenilor europeni;

Or. ro

Amendamentul 9
Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât introducerea la scară largă a 
captării carbonului va crește în 
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continuare prețul energiei electrice și va 
face industria europeană mai 
necompetitivă, cu excepția cazului în care 
această tehnologie este introdusă la nivel 
mondial;

Or. lv

Amendamentul 10
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât combaterea schimbărilor 
climatice va avea succes numai dacă 
măsuri specifice vor fi implementate la 
nivel mondial;

Or. ro

Amendamentul 11
Yves Cochet
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că CSC poate permite statelor 
membre să-și exploateze resursele interne 
de energie pe bază de carbon în funcție de 
cerere, contribuind astfel la diversitatea și
la securitatea aprovizionării cu energie;

1. recunoaște că CSC duce la o penalitate 
energetică, adică va crește consumul de 
energie (în intervalul 11 %-40 %) pentru 
a captura, comprima, transporta și 
îngropa carbonul generat de centralele 
nucleare prin urmare, consideră că CSC 
nu va permite statelor membre să își 
reducă dependența de resursele interne de 
energie pe bază de carbon în funcție de 
cerere, contribuind la securitatea 
aprovizionării cu energie; consideră că 
reducerea emisiilor se realizează printr-o 
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reducere a consumului general de energie 
și printr-o trecere rapidă la sursele 
regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 12
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că CSC poate permite statelor 
membre să-și exploateze resursele interne 
de energie pe bază de carbon în funcție de 
cerere, contribuind astfel la diversitatea și 
la securitatea aprovizionării cu energie;

1. consideră că CSC poate permite statelor 
membre să își exploateze resursele interne 
de energie pe bază de carbon prin oferirea 
unui alibi pentru activitățile poluante pe 
bază de combustibilii fosili pentru a 
continua „statu-quo-ul”;

Or. en

Amendamentul 13
Edit Herczog

Proiectul de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că CSC poate permite statelor 
membre să-și exploateze resursele interne
de energie pe bază de carbon în funcție de 
cerere, contribuind astfel la diversitatea și 
la securitatea aprovizionării cu energie;

1. consideră că CSC poate permite statelor 
membre să își exploateze resursele de 
energie pe bază de carbon în funcție de 
cerere, contribuind astfel la diversitatea și 
la securitatea aprovizionării cu energie; 
subliniază, între timp, că orice creștere a 
consumului de combustibili fosili din 
sectorul energetic trebuie să fie însoțită de 
o utilizare extensivă a CSC;

Or. en



AM\1002265RO.doc 9/31 PE516.964v01-00

RO

Amendamentul 14
Gaston Franco

Proiectul de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că CSC poate permite statelor 
membre să-și exploateze resursele interne 
de energie pe bază de carbon în funcție de 
cerere, contribuind astfel la diversitatea și 
la securitatea aprovizionării cu energie;

1. consideră că CSC poate permite statelor 
membre să își exploateze resursele interne 
de energie pe bază de carbon în funcție de 
cerere, contribuind astfel la diversitatea și 
la securitatea aprovizionării cu energie, 
menținând în același timp locurile de 
muncă din industrie și creând noi locuri 
de muncă pentru specialiști în UE;

Or. fr

Amendamentul 15
Alejo Vidal-Quadras

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că CSC poate permite statelor 
membre să-și exploateze resursele interne 
de energie pe bază de carbon în funcție de 
cerere, contribuind astfel la diversitatea și 
la securitatea aprovizionării cu energie;

1. consideră că CSC poate permite statelor 
membre să își exploateze resursele interne 
de energie pe bază de carbon în funcție de 
cerere, contribuind astfel la diversitatea și 
la securitatea aprovizionării cu energie, 
precum și la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră;

Or. en

Amendamentul 16
Fiona Hall, Kent Johansson

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că CSC poate permite statelor 
membre să-și exploateze resursele interne 
de energie pe bază de carbon în funcție de 
cerere, contribuind astfel la diversitatea și 
la securitatea aprovizionării cu energie;

1. consideră că CSC ar putea permite 
statelor membre să își exploateze resursele 
interne de energie pe bază de carbon în 
funcție de cerere, contribuind astfel la 
diversitatea și la securitatea aprovizionării 
cu energie;

Or. en

Amendamentul 17
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită Comisia și statele membre să 
întreprindă acțiuni de anvergură pentru a 
stimula cooperarea internațională și 
pentru a promova utilizarea tehnologiilor 
de atenuare a efectelor schimbărilor 
climatice, pentru a reorienta economiile 
în expansiune către o alternativă de 
dezvoltare cu intensitate redusă a
carbonului, cum este și tehnologia CSC;

Or. ro

Amendamentul 18
Alejo Vidal-Quadras

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că combustibilii fosili vor 
reprezenta în continuare cea mai mare 
parte a mixului energetic în deceniile care 
vor urma (75 % în 2030 potrivit AIE), 
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ceea ce face din CSC o tehnologie 
valoroasă care trebuie explorată;

Or. en

Amendamentul 19
Alejo Vidal-Quadras

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că perspectivele tehnologice 
energetice pentru 2012 ale AIE indică că 
necesitățile de investiții suplimentare în 
domeniul energiei electrice care se impun 
pentru o creștere de maximum două grade 
a temperaturilor mondiale ar crește cu 
încă 40 % în cazul în care CSC nu este 
disponibilă;

Or. en

Amendamentul 20
Yves Cochet
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. remarcă faptul că a nu include CSC într-
o strategie pe termen lung ar duce la 
afectarea gravă a demersurilor naționale, 
ale Uniunii și mondiale vizând abordarea 
schimbărilor climatice;

2. remarcă faptul că includerea CSC într-o 
strategie pe termen lung poate duce la 
afectarea gravă a demersurilor naționale, 
ale Uniunii și mondiale, prin perpetuarea 
unei economii bazate pe combustibili 
fosili, cu toate că apogeul petrolului ieftin 
a fost deja atins, și prin devierea de la 
opțiunile fără regrete, adică energiile din 
surse regenerabile, măsurile privind 
eficiența energetică și reducerea 
consumului general de energie;
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Or. en

Amendamentul 21
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. remarcă faptul că a nu include CSC 
într-o strategie pe termen lung ar duce la 
afectarea gravă a demersurilor naționale, 
ale Uniunii și mondiale vizând abordarea 
schimbărilor climatice;

2. remarcă faptul că utilizarea 
tehnologiilor CSC poate duce la afectarea 
gravă a demersurilor naționale, ale Uniunii 
și mondiale vizând abordarea schimbărilor 
climatice;

Or. en

Amendamentul 22
Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. remarcă faptul că a nu include CSC într-
o strategie pe termen lung ar duce la 
afectarea gravă a demersurilor naționale, 
ale Uniunii și mondiale vizând abordarea 
schimbărilor climatice;

2. remarcă faptul că a nu include CSC într-
o strategie pe termen lung ar duce, pe de o 
parte, la afectarea gravă a demersurilor 
naționale, ale Uniunii și mondiale vizând 
abordarea schimbărilor climatice, dar pe de 
altă parte menține prețurile la energie la 
un nivel competitiv;

Or. lv

Amendamentul 23
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că orice politică și strategie 
privind CSC trebuie să se stabilească 
numai pe baza unei fundamentări solide 
privind impactul acesteia asupra 
mediului, asupra stabilității industriei 
europene, a locurilor de muncă pe 
teritoriul Uniunii Europene, precum și a 
unor prețuri suportabile a energiei atât 
pentru populație, cât și pentru industrie;

Or. ro

Amendamentul 24
Yves Cochet
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că obiectivul obligatoriu al UE 
privind energia din surse regenerabile a 
subminat investițiile în CSC și solicită, 
prin urmare, adoptarea unei abordări 
neutre din punct de vedere tehnologic față 
de obiectivele în materie de energie ale 
Uniunii pentru 2030, în conformitate cu 
articolul 194 alineatul (2) din TFUE, 
pentru a crea condiții de concurență 
echitabile și a asigura o concurență reală 
între diversele tehnologii legate de energia 
cu emisii reduse de carbon;

3. consideră că obiectivul obligatoriu al UE 
privind energia din surse regenerabile este 
în conformitate cu articolul 194 din 
TFUE, care promovează eficiența 
energetică și conservarea energiei, 
precum și dezvoltarea unor forme de 
energie noi și regenerabile, care trebuie 
să se reflecte în trei obiective ambițioase 
pentru obiectivele în materie de energie 
ale Uniunii pentru 2030;

Or. en

Amendamentul 25
Fiona Hall, Kent Johansson

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că obiectivul obligatoriu al 3. consideră că noile tehnologii cu emisii 
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UE privind energia din surse regenerabile 
a subminat investițiile în CSC și solicită, 
prin urmare, adoptarea unei abordări 
neutre din punct de vedere tehnologic față 
de obiectivele în materie de energie ale 
Uniunii pentru 2030, în conformitate cu 
articolul 194 alineatul (2) din TFUE, 
pentru a crea condiții de concurență 
echitabile și a asigura o concurență reală
între diversele tehnologii legate de energia 
cu emisii reduse de carbon;

reduse de carbon nu ar trebui considerate 
a fi în concurență, ci mai degrabă drept 
completându-se reciproc, cu scopul de a 
îndeplini obiectivele pe termen lung ale 
Europei privind decarbonizarea;
subliniază că atât energia din surse 
regenerabile, cât și CSC au un rol 
important de jucat în viitorul mix 
energetic al UE; solicită, prin urmare, ca 
atât energia din surse regenerabile, cât și 
CSC să beneficieze de mecanisme 
adaptate pentru a asigura securitatea 
investițiilor în cadrul următorului pachet 
pentru 2030 privind politicile în domeniul 
schimbărilor climatice și al energiei, în 
conformitate cu articolul 194 alineatul (2) 
din TFUE, pentru a crea condiții de 
concurență echitabile și a asigura o 
concurență loială între diferitele tehnologii 
legate de energia cu emisii reduse de 
carbon;

Or. en

Amendamentul 26
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că obiectivul obligatoriu al UE 
privind energia din surse regenerabile a 
subminat investițiile în CSC și solicită, 
prin urmare, adoptarea unei abordări 
neutre din punct de vedere tehnologic față 
de obiectivele în materie de energie ale 
Uniunii pentru 2030, în conformitate cu 
articolul 194 alineatul (2) din TFUE, 
pentru a crea condiții de concurență 
echitabile și a asigura o concurență reală 
între diversele tehnologii legate de energia 
cu emisii reduse de carbon;

3. consideră că obiectivul obligatoriu al UE 
privind energia din surse regenerabile a 
fost subminat de investițiile în CSC și 
solicită o revizuire a investițiilor 
planificate în tehnologia CSC în favoarea 
tehnologiilor alternative de sechestrare și 
reducere a emisiilor de carbon;

Or. en
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Amendamentul 27
Laurence J.A.J. Stassen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că obiectivul obligatoriu al UE 
privind energia din surse regenerabile a 
subminat investițiile în CSC și solicită, 
prin urmare, adoptarea unei abordări 
neutre din punct de vedere tehnologic față 
de obiectivele în materie de energie ale 
Uniunii pentru 2030, în conformitate cu 
articolul 194 alineatul (2) din TFUE, 
pentru a crea condiții de concurență 
echitabile și a asigura o concurență reală 
între diversele tehnologii legate de energia 
cu emisii reduse de carbon;

3. consideră că obiectivul obligatoriu al UE 
privind energia din surse regenerabile a 
subminat investițiile în CSC;

Or. nl

Amendamentul 28
Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că obiectivul obligatoriu al UE 
privind energia din surse regenerabile a 
subminat investițiile în CSC și solicită, prin 
urmare, adoptarea unei abordări neutre din 
punct de vedere tehnologic față de 
obiectivele în materie de energie ale 
Uniunii pentru 2030, în conformitate cu 
articolul 194 alineatul (2) din TFUE, 
pentru a crea condiții de concurență 
echitabile și a asigura o concurență reală 
între diversele tehnologii legate de energia 
cu emisii reduse de carbon;

3. consideră că obiectivul obligatoriu al UE 
privind energia din surse regenerabile a 
subminat investițiile în CSC și solicită, prin 
urmare, adoptarea unei abordări neutre din 
punct de vedere tehnologic față de 
obiectivele în materie de energie ale 
Uniunii pentru 2030, în conformitate cu 
articolul 194 alineatul (2) din TFUE, 
pentru a crea condiții de concurență 
echitabile și a asigura o concurență reală 
între diversele tehnologii legate de energia 
cu emisii reduse de carbon; observă că 
aceste tehnologii trebuie să fie competitive 
și că trebuie să acorde avantaje 
consumatorilor sub forma unui preț mai 
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mic la energie;

Or. lv

Amendamentul 29
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este de părere că susținerea proiectelor 
inițiale, învățarea unor lecții și schimbul de 
cunoștințe reprezintă o condiție prealabilă 
pentru dezvoltarea detaliilor măsurilor pe 
termen lung de susținere a CSC și vor duce 
la reducerea costurilor de utilizare a CSC;
solicită, prin urmare, să se continue 
colaborarea internațională dintre sectorul 
industrial, incluzând IMM-urile inovatoare, 
și instituții, pentru a asigura folosirea celor 
mai bune practici;

4. este de părere că susținerea proiectelor 
inițiale, învățarea unor lecții și schimbul de 
cunoștințe reprezintă o condiție prealabilă 
pentru dezvoltarea detaliilor măsurilor pe 
termen lung de susținere a CSC și vor duce 
la reducerea costurilor de utilizare a CSC;
solicită, prin urmare, să se continue 
colaborarea internațională dintre sectorul 
industrial, incluzând IMM-urile inovatoare, 
și instituții, pentru a asigura folosirea celor 
mai bune practici; în acest scop, consideră 
că instrumentele de sprijinire a 
proiectelor la nivelul UE ar trebui 
consolidate, astfel încât să poată stimula 
în mod autentic implicarea 
întreprinderilor în colaborarea cu 
centrele de cercetare;

Or. pl

Amendamentul 30
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este de părere că susținerea proiectelor 
inițiale, învățarea unor lecții și schimbul de 
cunoștințe reprezintă o condiție prealabilă 
pentru dezvoltarea detaliilor măsurilor pe 
termen lung de susținere a CSC și vor duce
la reducerea costurilor de utilizare a CSC; 

4. este de părere că susținerea proiectelor 
inițiale, învățarea unor lecții și schimbul de 
cunoștințe au fost un pas necesar pentru a 
evalua detaliile măsurilor pe termen lung 
de susținere a tehnologiilor curate și de 
reducere a emisiilor de carbon care duc la 
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solicită, prin urmare, să se continue 
colaborarea internațională dintre sectorul 
industrial, incluzând IMM-urile inovatoare, 
și instituții, pentru a asigura folosirea celor 
mai bune practici;

reducerea costurilor pentru utilizarea lor; 
solicită, prin urmare, să se continue 
colaborarea internațională dintre sectorul 
industrial, incluzând IMM-urile inovatoare, 
și instituții, pentru a asigura folosirea celor 
mai bune practici;

Or. en

Amendamentul 31
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este de părere că susținerea proiectelor 
inițiale, învățarea unor lecții și schimbul de 
cunoștințe reprezintă o condiție prealabilă 
pentru dezvoltarea detaliilor măsurilor pe 
termen lung de susținere a CSC și vor duce 
la reducerea costurilor de utilizare a CSC; 
solicită, prin urmare, să se continue 
colaborarea internațională dintre sectorul 
industrial, incluzând IMM-urile inovatoare, 
și instituții, pentru a asigura folosirea celor 
mai bune practici;

4. este de părere că susținerea proiectelor 
inițiale, învățarea unor lecții și schimbul de 
cunoștințe reprezintă o condiție prealabilă
pentru dezvoltarea detaliilor măsurilor pe 
termen lung de susținere a CSC și vor duce 
la reducerea costurilor de utilizare a CSC; 
solicită, prin urmare, să se continue 
colaborarea internațională dintre sectorul 
industrial, incluzând IMM-urile inovatoare, 
și instituții, pentru a asigura folosirea celor 
mai bune practici; reamintește, în același 
timp, provocările diferitelor etape ale 
cercetării și dezvoltării, precum și în ceea 
ce privește introducerea de noi tehnologii 
pe piețe;

Or. en

Amendamentul 32
Yves Cochet
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. este de părere că susținerea proiectelor 
inițiale, învățarea unor lecții și schimbul de 
cunoștințe reprezintă o condiție prealabilă 
pentru dezvoltarea detaliilor măsurilor pe 
termen lung de susținere a CSC și vor duce 
la reducerea costurilor de utilizare a CSC; 
solicită, prin urmare, să se continue 
colaborarea internațională dintre sectorul 
industrial, incluzând IMM-urile inovatoare, 
și instituții, pentru a asigura folosirea celor 
mai bune practici;

4. este de părere că susținerea proiectelor 
inițiale, învățarea unor lecții și schimbul de 
cunoștințe reprezintă o condiție prealabilă 
pentru dezvoltarea detaliilor măsurilor pe 
termen lung de susținere a CSC/UCC și pot 
duce la reducerea costurilor de utilizare a 
CSC/UCC; solicită, prin urmare, să se 
continue colaborarea internațională dintre 
sectorul industrial, incluzând IMM-urile 
inovatoare, și instituții, pentru a asigura 
folosirea celor mai bune practici;

Or. en

Amendamentul 33
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită o cooperare mai strânsă cu 
Statele Unite ale Americii și cu Canada
sub forma unui schimb de expertiză și de 
bune practici, având în vedere activitățile 
CSC întreprinse în contextul dialogului 
privind energia curată dintre SUA și 
Canada;

Or. fr

Amendamentul 34
Yves Cochet
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
abordeze principalele obstacole din calea 

5. invită Comisia și statele membre să se 
abțină de la acordarea oricărui sprijin 
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utilizării CSC, precum acordarea de 
autorizații și de fonduri, crearea unei baze 
de competențe în materie de CSC și 
dezvoltarea și testarea tehnologiilor de 
captare, transport și stocare eficientă;

public direct și indirect pentru CSC, 
deoarece această tehnologie va veni prea 
târziu, dacă nu niciodată, și nu va fi 
utilizată la o scară comercială care să 
prevină la timp schimbările climatice 
periculoase;

Or. en

Amendamentul 35
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
abordeze principalele obstacole din calea
utilizării CSC, precum acordarea de 
autorizații și de fonduri, crearea unei baze 
de competențe în materie de CSC și 
dezvoltarea și testarea tehnologiilor de 
captare, transport și stocare eficientă;

5. invită Comisia și statele membre să 
abordeze principalele obstacole din calea 
dezvoltării și testării tehnologiilor 
alternative de captare, reducere și 
conversie eficientă a CO2;

Or. en

Amendamentul 36
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
abordeze principalele obstacole din calea 
utilizării CSC, precum acordarea de 
autorizații și de fonduri, crearea unei baze 
de competențe în materie de CSC și 
dezvoltarea și testarea tehnologiilor de 
captare, transport și stocare eficientă;

5. invită Comisia și statele membre să 
abordeze principalele obstacole din calea 
utilizării CSC, precum acordarea de 
autorizații și de fonduri, crearea unei baze 
de competențe în materie de CSC și 
dezvoltarea și testarea tehnologiilor de 
captare, transport și stocare eficientă; 
consideră că ar trebui, de asemenea, 
acordat sprijin utilizării de tehnologii 
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comerciale care folosesc dioxidul de 
carbon, care ar putea oferi pe viitor pieței 
un stimulent puternic pentru investiții în 
instalațiile de CSC;

Or. pl

Amendamentul 37
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
abordeze principalele obstacole din calea 
utilizării CSC, precum acordarea de 
autorizații și de fonduri, crearea unei baze 
de competențe în materie de CSC și 
dezvoltarea și testarea tehnologiilor de 
captare, transport și stocare eficientă;

5. invită Comisia și statele membre să 
abordeze principalele obstacole de 
reglementare și de ordin financiar, social 
din calea utilizării CSC, precum acordarea 
de autorizații și de fonduri, crearea unei 
baze de competențe în materie de CSC și 
dezvoltarea și testarea tehnologiilor de 
captare, transport și stocare eficientă și 
subliniază necesitatea unei mai bune 
comunicări cu privire la utilizarea acestei 
tehnologii;

Or. en

Amendamentul 38
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că stimulentele și măsurile de 
politică ar trebui să vizeze atât proiectele 
demonstrative, cât și proiectele 
operaționale ulterioare pe termen lung 
legate de CSC și trebuie să asigure o 
siguranță sporită pentru investițiile 
sectorului privat; consideră, de asemenea, 
că stimulentele și măsurile de politică ar 
trebui distribuite în mod eficient atât în 

6. consideră că niciun stimulent și nicio 
măsură de politică nu ar trebui să vizeze 
proiectele demonstrative privind 
sechestrarea, precum și proiectele 
operaționale ulterioare pe termen lung care 
promovează utilizarea combustibililor 
fosili și continuă tradiția subvențiilor mari 
acordate acestui sector;
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cadrul sectorului de producție a energiei 
electrice, cât și între procesele de 
producție industrială;

Or. en

Amendamentul 39
Yves Cochet
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că stimulentele și măsurile de 
politică ar trebui să vizeze atât proiectele 
demonstrative, cât și proiectele 
operaționale ulterioare pe termen lung 
legate de CSC și trebuie să asigure o 
siguranță sporită pentru investițiile 
sectorului privat; consideră, de asemenea, 
că stimulentele și măsurile de politică ar 
trebui distribuite în mod eficient atât în 
cadrul sectorului de producție a energiei 
electrice, cât și între procesele de 
producție industrială;

6. consideră că măsurile de politică care 
vizează demonstrațiile CCS/UCC nu 
trebuie să devieze resursele destinate 
energiei din surse regenerabile, măsurilor 
de eficiență energetică și reducerii 
consumului general de energie;

Or. en

Amendamentul 40
Christian Ehler

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că pentru ca CSC să devină 
viabilă din punct de vedere economic și 
durabilă din punct de vedere ecologic, 
proiectele demonstrative de captare și 
stocare a carbonului ar trebui să vizeze 
dezvoltarea unor strategii pentru captarea 
și utilizarea carbonului (CUC) cu scopul 
de a realiza un ciclu autonom al CO2 și 
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solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze activitățile de cercetare și 
dezvoltare tehnică în domeniul tehnologic 
corespunzător; 

Or. en

Amendamentul 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiectul de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că prețul pentru emisii 
scăzute de carbon oferit prin schema UE 
de comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS) și veniturile aferente generate din 
vânzarea cotelor din rezerva noilor veniți 
din ETS (NER300) nu au reprezentat o 
afacere atractivă pentru investițiile timpurii 
pe termen lung ale sectorului privat în 
CSC;

7. consideră că metodele stabilite pentru 
sprijinirea proiectelor demonstrative care 
utilizează NER300 nu au reprezentat o 
afacere atractivă pentru investițiile pe 
termen lung ale sectorului privat în CSC și 
că cheltuielile de capital și, mai presus de 
toate, costurile operaționale necesare 
pentru acest tip de tehnologie sunt încă
prea mari;

Or. pl

Amendamentul 42
Romana Jordan

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că prețul pentru emisii scăzute 
de carbon oferit prin schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS) și veniturile aferente generate din 
vânzarea cotelor din rezerva noilor veniți 
din ETS (NER300) nu au reprezentat o 
afacere atractivă pentru investițiile timpurii 
pe termen lung ale sectorului privat în 
CSC;

7. consideră că prețul pentru emisii scăzute 
de carbon din schema de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS), care rezultă 
din sprijinul la scară largă acordat 
sectorului energetic, criza economică și 
veniturile aferente generate din vânzarea 
cotelor din rezerva noilor veniți din ETS 
(NER300) nu au reprezentat o afacere 
atractivă pentru investițiile timpurii pe 
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termen lung ale sectorului privat în CSC;

Or. sl

Amendamentul 43
Fiona Hall, Kent Johansson

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că prețul pentru emisii scăzute 
de carbon oferit prin schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS) și veniturile aferente generate din 
vânzarea cotelor din rezerva noilor veniți 
din ETS (NER300) nu au reprezentat o 
afacere atractivă pentru investițiile timpurii 
pe termen lung ale sectorului privat în 
CSC;

7. consideră că prețul pentru emisii scăzute 
de carbon oferit prin schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS) și veniturile aferente generate din 
vânzarea cotelor din rezerva noilor veniți 
din ETS (NER300) nu au reprezentat o 
afacere atractivă pentru investițiile timpurii 
pe termen lung ale sectorului privat în 
CSC; prin urmare, solicită un acord 
urgent privind reforma structurală a ETS;

Or. en

Amendamentul 44
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că prețul pentru emisii scăzute 
de carbon oferit prin schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS) și veniturile aferente generate din 
vânzarea cotelor din rezerva noilor veniți 
din ETS (NER300) nu au reprezentat o 
afacere atractivă pentru investițiile timpurii 
pe termen lung ale sectorului privat în 
CSC;

7. subliniază că prețul pentru emisii 
scăzute de carbon oferit prin schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS) și veniturile aferente generate din 
vânzarea cotelor din rezerva noilor veniți 
din ETS (NER300) nu au reprezentat o 
afacere atractivă pentru investițiile timpurii 
pe termen lung ale sectorului privat în 
CSC;

Or. en
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Amendamentul 45
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia și statele membre, în timp 
ce dezbaterea privind reforma structurală 
pe termen lung a ETS continuă, să prezinte 
măsuri complementare de politică având 
ca rezultat realizarea, până în 2020, a 
primelor proiecte operaționale în materie 
de CSC în UE;

8. invită Comisia și statele membre, în timp 
ce dezbaterea privind reforma structurală 
pe termen lung a ETS continuă, să prezinte 
măsuri complementare de politică care să 
promoveze tehnologiile durabile și 
ecologice sigure de reducere a emisiilor 
de carbon;

Or. en

Amendamentul 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia și statele membre, în 
timp ce dezbaterea privind reforma 
structurală pe termen lung a ETS continuă, 
să prezinte măsuri complementare de 
politică având ca rezultat realizarea, până 
în 2020, a primelor proiecte operaționale în 
materie de CSC în UE;

8. invită Comisia și statele membre, în 
pofida dezbaterii privind reforma 
structurală pe termen lung a ETS , să 
prezinte alte măsuri dedicate de politică 
care vor furniza sprijinul financiar 
necesar și vor avea ca rezultat realizarea, 
până în 2020, a primelor proiecte 
operaționale în materie de CSC în UE;

Or. pl

Amendamentul 47
Yves Cochet
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia și statele membre, în 
timp ce dezbaterea privind reforma 
structurală pe termen lung a ETS continuă, 
să prezinte măsuri complementare de 
politică având ca rezultat realizarea, până 
în 2020, a primelor proiecte operaționale 
în materie de CSC în UE;

8. sugerează statelor membre care doresc 
să elaboreze proiecte în materie de CSC 
pe teritoriul lor, în timp ce dezbaterea 
privind reforma structurală pe termen lung 
a ETS continuă, să prezinte măsuri 
complementare de politică;

Or. en

Amendamentul 48
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia și statele membre, în timp 
ce dezbaterea privind reforma structurală 
pe termen lung a ETS continuă, să prezinte 
măsuri complementare de politică având ca 
rezultat realizarea, până în 2020, a primelor 
proiecte operaționale în materie de CSC în 
UE;

8. invită Comisia și statele membre, în timp 
ce dezbaterea privind reforma structurală 
pe termen lung a ETS continuă, să prezinte 
măsuri complementare de politică și un 
model financiar mai flexibil având ca 
rezultat realizarea, până în 2020, a primelor 
proiecte operaționale în materie de CSC în 
UE;

Or. en

Amendamentul 49
Laurence J.A.J. Stassen

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că ajutorul acordat la nivelul 
UE ar trebui, între altele, să se acorde în 
continuare prin Inițiativa industrială 
europeană privind CSC și prin programul 
Orizont 2020;

9. consideră că nu ar trebui acordat niciun 
ajutor la nivelul UE;
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Or. nl

Amendamentul 50
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că ajutorul acordat la nivelul 
UE ar trebui, între altele, să se acorde în 
continuare prin Inițiativa industrială 
europeană privind CSC și prin programul 
Orizont 2020;

9. consideră că ajutorul acordat la nivelul 
UE ar trebui să continue doar pentru 
cercetarea și dezvoltarea de noi tehnologii 
sigure și curate pentru a evita subvențiile 
periculoase care ar denatura piața;

Or. en

Amendamentul 51
Yves Cochet
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că ajutorul acordat la nivelul 
UE ar trebui, între altele, să se acorde în 
continuare prin Inițiativa industrială 
europeană privind CSC și prin programul 
Orizont 2020;

9. consideră că ajutorul acordat la nivelul 
UE ar trebui, între altele, să se acorde în 
continuare prin intermediul standardelor 
de performanță în materie de emisii și nu 
prin programul Orizont 2020;

Or. en

Amendamentul 52
Yves Cochet
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 10
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Proiectul de aviz Amendamentul

10. invită Comisia și statele membre să 
sensibilizeze populația în legătură cu CSC
și consideră că o mai bună înțelegere a 
CSC este esențială pentru ca acestea să fie 
acceptate de populație, iar CSC să aibă, 
prin urmare, loc;

10. invită Comisia și statele membre să 
sensibilizeze populația în legătură cu 
reducerea consumului de energie și 
consideră că o mai bună înțelegere a CSC 
nu va schimba neapărat gradul de 
acceptare a CSC de către populație;

Or. en

Amendamentul 53
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. invită Comisia și statele membre să 
sensibilizeze populația în legătură cu CSC 
și consideră că o mai bună înțelegere a 
CSC este esențială pentru ca acestea să fie 
acceptate de populație, iar CSC să aibă, 
prin urmare, loc;

10. invită Comisia și statele membre să 
sensibilizeze populația în legătură cu 
tehnologiile de sechestrare și reducere a 
emisiilor de carbon și consideră că o mai 
bună înțelegere a diferitelor opțiuni în 
materie de tehnologie și a avantajelor lor 
este esențială pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 54
Alejo Vidal-Quadras

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. invită Comisia și statele membre să 
sensibilizeze populația în legătură cu CSC 
și consideră că o mai bună înțelegere a 
CSC este esențială pentru ca acestea să fie 
acceptate de populație, iar CSC să aibă, 
prin urmare, loc;

10. subliniază că, în conformitate cu 
sondajul Eurobarometru, populația 
europeană nu are în continuare în mare 
parte cunoștințe despre CSC, dar că cei 
informați sunt mai înclinați să sprijine 
această tehnologie; invită Comisia și 
statele membre să sensibilizeze populația 
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în legătură cu CSC și consideră că o mai 
bună înțelegere a CSC este esențială pentru 
ca acestea să fie acceptate de populație, iar 
CSC să aibă, prin urmare, loc;

Or. en

Amendamentul 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. consideră că este necesară o 
schimbare decisivă a percepției publicului 
asupra tehnologiei și că acceptarea 
stocării terestre a carbonului de către 
populație trebuie obținută înaintea 
oricărei încercări de a face obligatorie 
CSC; consideră că Comisia ar trebui să 
inițieze o campanie europeană cu scopul 
de a furniza informații privind cele mai 
importante aspecte ale CSC, axându-se pe 
infrastructura de transport și pe procesul 
de stocare subterană;

Or. pl

Amendamentul 56
Yves Cochet
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că articolul 6 din Protocolul de la 
Londra va împiedica transportul 
transfrontalier de deșeuri provenite din 
CSC și va limita, prin urmare, potențialul 
acestui proces în statele membre în care 
nu există depozite identificabile; invită, 

eliminat
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prin urmare, părțile contractante să 
găsească o soluție, precum ratificarea 
modificării din 2009 a articolului 6, 
pentru a se asigura că acesta nu devine 
un obstacol în calea realizării CSC.

Or. en

Amendamentul 57
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că articolul 6 din Protocolul de la 
Londra va împiedica transportul 
transfrontalier de deșeuri provenite din 
CSC și va limita, prin urmare, potențialul 
acestui proces în statele membre în care 
nu există depozite identificabile; invită, 
prin urmare, părțile contractante să 
găsească o soluție, precum ratificarea 
modificării din 2009 a articolului 6, 
pentru a se asigura că acesta nu devine 
un obstacol în calea realizării CSC.

eliminat

Or. en

Amendamentul 58
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. solicită Comisiei să analizeze și să 
prezinte un raport la nivelul CSC care ar 
trebui să fie utilizat la anumite date-cheie, 
adică 2030, pentru ca CSC să aibă o 
contribuție importantă la obiectivele de 
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reducere a emisiilor pentru anul 2050;

Or. en

Amendamentul 59
Romana Jordan

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. consideră că, în conformitate cu 
principiile dezvoltării durabile, ar trebui 
să sprijinim nu doar captarea și stocarea 
carbonului, ci și cercetarea și inovarea în 
ceea ce privește utilizarea CO2;

Or. sl

Amendamentul 60
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 11 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11b. solicită statelor membre să se asigure 
că înțeleg mai bine potențialul CSC 
pentru aplicațiile industriale, utilizând 
estimări cu privire la emisii, tehnologii și 
costuri, astfel încât să i se acorde CSC 
industriale cea mai mare pondere în 
deciziile politice pe termen scurt și mediu;

Or. en

Amendamentul 61
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 11 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

11c. recunoaște că planificarea este o 
competență a statelor membre și solicită 
Comisiei, precum și statelor membre și 
guvernelor locale, pe o scară mai largă și 
în mod mai consecvent, să cartografieze 
oportunitățile în materie de CSC în zonele 
industriale cu emisii mari, ceea ce va 
ajuta în mod semnificativ deciziile cu 
privire la infrastructură și stocare; 
consideră că aceste zone ar putea 
constitui huburi și ar putea beneficia de 
pe urma oportunităților partajate în 
materie de infrastructură;

Or. en


