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Τροπολογία  23 

Edouard Martin 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα 

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

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Σύμφωνα με τις στρατηγικές της 

ΕΕ για τη βιοοικονομία, την κυκλική 

οικονομία και το κλίμα και την ενέργεια, 

και ειδικότερα τις δεσμεύσεις της 

Ένωσης όσον αφορά τη μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η 

έρευνα θα επικεντρωθεί επίσης στην 

ανάπτυξη καινοτόμων (βιο)τεχνολογιών 

δέσμευσης CO / CO2, CH4 και άλλων 

αερίων του θερμοκηπίου από την 

παραγωγή άνθρακα και χάλυβα, για να 

χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την 

παραγωγή βιοκαυσίμων, χημικών και 

υλικών· 

Or. en 
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Edouard Martin 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα 

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

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο) 

 Απόφαση 2008/376/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1) Στο άρθρο 3 παράγραφος 2, 

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

 «στ α) δέσμευση και 

επαναχρησιμοποίηση CO / CO2 ως πρώτη 

ύλη για την παραγωγή προϊόντων από 

βιολογικά υλικά.» 

Or. en 
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Jerzy Buzek 

Ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα 

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

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο) 

Απόφαση 2008/376/ΕΕ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1β) Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, 

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

 «θ α)  απόβλητα άνθρακα μέσω 

βιολογικών βιομηχανικών τεχνικών, 

ιδιαίτερα δέσμευση CO / CO2 και CH4 σε 

βιολογικής βάσης προϊόντα· 

Or. en 

 

 


