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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at CO2-opsamling og -oplagring (CCS) er den eneste påviselige teknologi 
i stor målestok, som på nuværende tidspunkt er til rådighed til at fjerne kuldioxid fra 
forbrænding af fossile brændstoffer med henblik på at producere kulstoffattig elektricitet;

B. der henviser til, at der findes alternativer til fossile brændstoffer i energisektoren, men at 
der i visse industrielle sektorer – herunder kemi-, stål-, raffinaderi- og 
cementvirksomheder – kun kan opnås store emissionsreduktioner via CCS; udvikling af 
industriel CCS er derfor en prioritet;

C. der henviser til, at fremtiden for kul i Europa bør baseres på en stabil udviklingsstrategi, 
eftersom kul fortsat har afgørende betydning for EU's økonomi; der henviser til, at 
udfordringen for EU's energimix efter 2030 består i at skabe muligheder for en varig 
økonomisk vækst, samtidig med at der opretholdes energisikkerhed i medlemsstaterne og 
med, at der sikres en hurtig udvikling af nye energiteknologier, herunder kulteknologier;

D. der henviser til, at de politikker, der er vedtaget til bekæmpelse af klimaændringer, ikke 
har haft den forventede virkning, og i mange tilfælde har ført til flytning af virksomheder 
inden for EU og stigende elektricitetspriser, hvorved de har bidraget til forringelse af den 
europæiske økonomis konkurrenceevne og til forarmelse af de europæiske befolkninger;

E. der henviser til, at klimaændringer kun kan bekæmpes effektivt, hvis der gennemføres 
målrettede foranstaltninger i hele verden;

1. mener, at CCS måske kan sætte medlemsstaterne i stand til at udnytte deres 
kulstofbaserede energiforsyninger i forhold til efterspørgslen og dermed også kan bidrage 
til en mangfoldig og sikker energiforsyning og til at nedbringe drivhusgasemissioner, 
samtidig med at der bevares arbejdspladser i industrien og skabes nye specialiserede job i 
EU; påpeger imidlertid, at enhver stigning i anvendelsen af fossile brændstoffer i 
energisektoren skal gå hånd i hånd med udnyttelse af CCS og inkludere 
investeringsincitamenter;

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage vidtrækkende foranstaltninger 
til fremme af internationalt samarbejde og til stimulering af teknologier til afbødning af 
virkningerne af klimaændringer med det formål at lede vækstøkonomierne i retning af 
udviklingsmæssige alternativer, der er mindre kulstofintensive, herunder f.eks. CCS;

3. minder om, at fossile brændstoffer fortsat vil udgøre størsteparten af energimixet i de 
kommende årtier (75 % i 2030 ifølge Det Internationale Energiagentur (IEA)), hvilket gør 
CCS til en teknologi, der er værd at udforske;

4. understreger, at IEA's "Energy Technology Perspectives 2012" påpeger, at det yderligere 
investeringsbehov for elektricitet, som er påkrævet for at holde den globale 
temperaturstigning på maksimalt 2 grader, vil stige med yderligere 40 %, hvis der ikke er 
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adgang til CCS;

5. påpeger, at hvis CCS ikke inkluderes i en langsigtet energistrategi, vil det i alvorlig grad 
hæmme nationale, EU's og globale bestræbelser på at håndtere klimaændringen;

6. mener, at der kun bør fastlægges rammer for CCS-politikker og -strategier, hvis der 
foreligger velfunderede beviser på den positive indvirkning, de vil have på miljøet, EU-
industriens stabilitet, beskæftigelsen i EU og på at gøre energipriserne overkommelige for 
borgerne og erhvervslivet;

7. mener, at de nye lavkulstofteknologier ikke bør betragtes som indbyrdes konkurrerende, 
men snarere som et supplement til hinanden i bestræbelserne på at nå Europas langsigtede 
dekarboniseringsmål; understreger, at både vedvarende energikilder og CCS har en vigtig 
rolle at spille i EU's fremtidige energimix; opfordrer derfor til, at både vedvarende 
energikilder og CCS forsynes med skræddersyede mekanismer, der kan give 
investeringssikkerhed, i den kommende 2030-pakke om EU's energi- og 
klimaændringspolitik, jf. artikel 194, stk. 2, TEUF, for at skabe lige vilkår og sikre fair 
konkurrence mellem de forskellige kulstoffattige energiteknologier;

8. mener, at støtte til indledende projekter, indsamling af erfaringer og vidensdeling er en 
forudsætning for at kunne udvikle detaljerne i langsigtede CCS/CCU-
støtteforanstaltninger og kan medføre færre omkostninger til anvendelsen af CCS/CCU; 
opfordrer derfor til fortsat internationalt samarbejde mellem erhvervslivet, herunder 
innovative SMV'er, og institutioner for at sikre, at bedste praksis anvendes; minder 
samtidig om udfordringerne i de forskellige faser af forskning og udvikling (F&U) og i 
forbindelse med at få nye teknologier ud på markederne og mener derfor, at instrumenter 
til støtte af projekter på EU-niveau bør styrkes, så de reelt kan tilskynde erhvervslivet til at 
samarbejde med forskningscentre;

9. opfordrer til et tættere samarbejde med USA og Canada i form af udveksling af ekspertise 
og god praksis i lyset af CCS-aktiviteter, der foregår inden for rammerne af dialogen 
mellem USA og Canada om ren energi;

10. opfordrer Kommissionen og medlemslandene til at tage hånd om de vigtigste 
reguleringsmæssige, finansielle og sociale barrierer for anvendelse af CCS, herunder 
bevilling af tilladelser og finansiering, oprettelse af en CCS-kompetencebase samt 
udvikling og test af teknologier til effektiv opsamling, transport og oplagring; 

11. mener, at tilskyndelsesforanstaltninger og politiske tiltag bør målrettes både CCS-
demonstrationer og efterfølgende langsigtede, operationelle projekter og skal give 
investorer fra den private sektor mere sikkerhed; mener desuden, at 
tilskyndelsesforanstaltninger og tiltag bør fordeles effektivt både inden for 
elproduktionssektoren og CCS inden for industrielle produktionsprocesser;

12. mener, at der i projekter for opsamling og lagring af kulstof for at gøre CCS økonomisk 
levedygtig og miljømæssigt bæredygtig bør fokuseres på at udvikle lokalitetsbestemte 
strategier for CO2-opsamling og -anvendelse (CCU), der kan skabe en lukket CO2-cyklus, 
og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme forskning og tekniske 
udviklingsaktiviteter på de relevante teknologiske områder;
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13. mener, at de nuværende metoder for understøttelse af demonstrationsprojekter, der bruger 
NER300-finansieringsinstrumentet, ikke har formået at skabe attraktive 
forretningsmuligheder for langsigtede investeringer i CCS, og at de kapitaludgifter og –
frem for alt – driftsomkostninger, der kræves til denne form for teknologi, stadig er for 
høje;

14.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til – uanset debatten om en langsigtet 
strukturel reform af ETS – at foreslå supplerende målrettede politiske foranstaltninger og 
en mere fleksibel finansieringsmodel, som kan føre frem til de første operationelle CCS-
projekter i EU inden 2020;

15. mener, at støtte på EU-niveau bør fortsætte bl.a. via det europæiske industriinitiativ CCS 
og Horisont 2010;

16. understreger, at den europæiske befolkning ifølge en eurobarometerundersøgelse stort set 
ikke ved noget om CCS, men at de, der er informeret, med større sandsynlighed vil støtte 
CCS; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre deres kommunikations 
for at øge offentlighedens bevidsthed om CCS og mener, at en bredere forståelse af CCS 
er afgørende for offentlighedens accept og dermed også for leveringen af CCS; 

17. er bekymret for, at Londonprotokollens artikel 6 vil kunne vanskeliggøre 
grænseoverskridende transport af affald fra CCS og efterfølgende begrænse dens 
potentiale i medlemsstater uden identificerbare opbevaringssteder; opfordrer derfor 
aftalepartnerne til at finde en løsning såsom at ratificere 2009-ændringen af artikel 6, så 
den ikke bliver en hindring for anvendelsen af CCS;

18. opfordrer Kommissionen til at undersøge og forelægge en rapport om, hvilke CCS-
niveauer der bør fastlægges inden bestemte mærkedatoer, f.eks. 2030, hvis CCS skal 
kunne yde et væsentligt bidrag til 2050-emissionsreduktionsmålene;

19. mener, at vi i overensstemmelse med bæredygtige udviklingsprincipper bør støtte ikke 
alene CO2-opsamling og -lagring, men også forskning og innovation med henblik på 
anvendelse af CO2;

20. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de har en dybere forståelse af potentialet for CCS 
inden for industribrug, og at de anvender emissions-, teknologi- og 
omkostningsprognoser, således at industrimæssig CCS prioriteres i politiske afgørelser på 
kort og mellemlang sigt;

21. erkender, at planlægning er en medlemsstatskompetence, og opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne og de lokale myndigheder til i mere omfattende grad og mere 
konsekvent at kortlægge CCS-mulighederne for industrianlæg med høje emissioner, 
hvilket vil gøre det lettere at træffe afgørelser om infrastruktur og lagring; mener, at disse 
anlæg vil kunne sammenlægges til store fællesanlæg og få gavn af fordelene ved en fælles 
infrastruktur.
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