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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

A. kadangi anglies dioksido surinkimas ir saugojimas (CCS) šiuo metu yra vienintelė 
prieinama didelio masto parodomoji technologija, taikoma siekiant surinkti deginant 
iškastinį kurą išskiriamą anglies dioksidą ir taip gaminti mažo anglies dioksido kiekio 
elektros energiją;

B. kadangi elektros energijos sektoriuje yra alternatyvų iškastiniam kurui ir kadangi kai 
kuriuose pramonės sektoriuose, pvz., chemijos, plieno, naftos perdirbimo ir cemento 
gamybos, smarkiai sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį galima tik taikant CCS 
technologiją; taigi pramonėje taikomos CCS technologijos plėtojimas yra prioritetas;

C. kadangi Europoje anglių naudojimas ateityje turi būti paremtas stabilia plėtros strategija, 
nes anglys ES ekonomikai ir toliau yra itin svarbios; kadangi ES energijos rūšių derinys 
po 2030 m. turi užtikrinti galimybę ekonomikai nuolatos augti išlaikant energetinį 
valstybių narių saugumą ir sparčiai plėtotis naujoms energetikos technologijoms, tarp jų ir 
anglių technologijoms;

D. kadangi kovos su klimato kaita srityje patvirtintos politikos kryptys nedavė laukiamo 
rezultato ir daugeliu atvejų lėmė pramonės perkėlimą ES bei elektros energijos kainų 
didėjimą ir taip prisidėjo prie Europos ekonomikos konkurencingumo mažėjimo bei 
skurdo Europos visuomenėje;

E. kadangi kova su klimato kaita gali būti sėkminga, tik jei konkrečios priemonės bus 
įgyvendinamos pasaulio mastu;

1. mano, kad CCS technologija gali suteikti valstybėms narėms galimybę reaguojant į 
paklausą naudoti energijos, gaminamos išskiriant anglies dioksidą, tiekimo šaltinius ir taip 
prisidėti prie energijos tiekimo įvairinimo ir saugumo ir išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo, taip pat išsaugant esamas darbo vietas pramonėje ir 
kuriant naujas darbo vietas ES; tuo tarpu atkreipia dėmesį į tai, kad energetikos sektoriuje 
didėjant suvartojamo iškastinio kuro kiekiui kartu būtina diegti CCS technologiją bei 
skatinti investicijas;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares patvirtinti plataus užmojo priemones, padedančias 
stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir skatinti naudoti technologijas, kurias taikant 
švelninami klimato kaitos padariniai, siekiant nukreipti besiplečiančios ekonomikos plėtrą 
alternatyvų, apimančių, pvz., CCS technologijas, kurias taikant išskiriama mažiau anglies 
dioksido, kryptimi;

3. primena, kad ateinančiais dešimtmečiais iškastinis kuras ir toliau sudarys didžiausią 
energijos rūšių derinio dalį (remiantis Tarptautinės energetikos agentūros (TEA) 
duomenimis, 2030 m. jis sudarys 75 proc.), todėl CCS yra naudinga technologija, kurią 
reikia ištirti;
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4. pabrėžia, kad TEA 2012 m. energetikos technologijų perspektyvose nurodoma, jog
papildomų investicijų į elektros energijos sektorių, reikalingų siekiant užtikrinti, kad oro 
temperatūra pasaulio mastu nepakiltų daugiau nei 2 laipsniais, poreikis padidės dar 40 
proc., jeigu nebus prieinamos CCS technologijos;

5. pažymi, kad neįtraukus CCS technologijos į ilgalaikę energetikos strategiją bus labai 
varžomos nacionaliniu, Sąjungos ir pasaulio lygmenimis dedamos pastangos kovoti su 
klimato kaita;

6. mano, kad CCS politika bei strategija turėtų būti kuriamos tik remiantis patikimais faktais,
įrodančiais jų teigiamą poveikį aplinkai, ES pramonės stabilumui, užimtumui ES ir 
energijos kainų prieinamumui gyventojams ir pramonei;

7. mano, kad siekiant įgyvendinti Europos ilgalaikius išmetamo anglies dioksido kiekio 
mažinimo tikslus, naujos mažo anglies dioksido kiekio technologijos turėtų būti laikomos 
viena kitą papildančiomis, o ne konkuruojančiomis; pabrėžia, kad ir atsinaujinantiesiems 
energijos ištekliams, ir CCS technologijai turi tekti svarbus vaidmuo būsimame ES 
energijos rūšių derinyje; todėl ragina sukurti ir atsinaujinantiesiems energijos ištekliams, ir 
CCS technologijai pritaikytus mechanizmus, kuriais būsimame ES 2030 m. energetikos ir 
kovos su klimato kaita politikos priemonių rinkinyje būtų užtikrintas aiškumas dėl 
investicijų, kaip reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 194 
straipsnio 2 dalį, siekiant sudaryti vienodas sąlygas taikyti skirtingas mažo anglies 
dioksido kiekio energijos gamybos technologijas ir užtikrinti sąžiningą jų konkurenciją;

8. mano, kad išsamiai plėtojant ilgalaikes priemones CCS ir anglies dioksido surinkimo ir 
panaudojimo (CCU) technologijoms remti, būtina remti pradinius projektus, mokytis iš 
patirties ir dalytis žiniomis, nes tai gali padėti sumažinti sąnaudas, susijusias su CCS ir 
CCU technologijų diegimu; todėl ragina pramonės subjektus, įskaitant MVĮ, ir institucijas 
toliau bendradarbiauti tarptautiniu mastu, siekiant užtikrinti, kad būtų taikoma geriausia 
praktika; kartu primena apie iššūkius įgyvendinant skirtingus mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros etapus ir pateikiant naujas technologijas rinkoms ir todėl mano, jog 
būtina stiprinti projektų paramos priemones ES lygmeniu, kad jos iš tikrųjų skatintų 
verslininkus bendradarbiauti su mokslo centrais;

9. ragina glaudžiau bendradarbiauti su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir Kanada, būtent 
keistis praktinėmis žiniomis ir gerąja patirtimi atsižvelgiant į įmonių veiklą naudojant 
CCS technologiją pagal dvišalį Kanados ir JAV dialogą dėl švarios energijos;

10. ragina Komisiją ir valstybes nares panaikinti pagrindines reguliavimo, finansines ir 
socialines kliūtis naudoti CCS technologiją, pvz., išduodant leidimus ir skiriant 
finansavimą, sukuriant su CCS technologija susijusių įgūdžių bazę, taip pat plėtojant ir 
išbandant technologijas, suteikiančias galimybę veiksmingai surinkti, transportuoti ir 
saugoti anglies dioksidą; 

11. mano, kad paskatos ir politinės priemonės turėtų būti nukreiptos ir į parodomuosius, ir į 
tolesnius ilgalaikius CCS technologijos diegimo ir naudojimo projektus ir kad jomis turi 
būti užtikrintas didesnis tikrumas privataus sektoriaus investuotojams; be to, mano, kad 
paskatos ir priemonės turėtų būti veiksmingai taikomos tiek elektros gamybos sektoriuje, 
tiek pramonės gamybos procesuose taikant CCS technologiją;
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12. mano, kad siekiant padaryti CCS technologiją ekonomiškai perspektyvią ir aplinkosaugos 
požiūriu tvarią, parodomaisiais anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektais turėtų 
būti siekiama sukurti su konkrečia vieta susijusią anglies dioksido surinkimo ir naudojimo 
(CCU) strategiją uždaram anglies dioksido ciklui sukurti, ir ragina Komisiją ir valstybes 
nares skatinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą atitinkamoje technologijų 
srityje;

13. mano, kad taikant nustatytus parodomųjų projektų rėmimo būdus naudojant finansavimo 
priemonės NER300 išteklius nebuvo sukurtos verslui patrauklios paskatos įgyvendinti 
ilgalaikes privataus sektoriaus investicijas į CCS, o reikalingos kapitalo išlaidos ir 
pirmiausia – su šios rūšies technologijomis susijusios veiklos sąnaudos ir toliau yra 
pernelyg didelės;

14. nepaisant to, kad diskusijos dėl ilgalaikės apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos 
struktūrinės reformos tęsiasi, ragina Komisiją ir valstybes nares pateikti pasiūlymų dėl 
kitų konkrečių politinių priemonių ir lankstesnio finansinio modelio, kurie suteiktų 
galimybę įgyvendinti ES pirmuosius ilgalaikius CCS technologijos diegimo ir naudojimo 
projektus iki 2020 m.;

15. mano, kad parama ES lygmeniu ir toliau turėtų būti teikiama, inter alia, įgyvendinant 
Europos pramonės iniciatyvą dėl anglies dioksido surinkimo ir saugojimo ir programą 
„Horizontas 2010“;

16. pabrėžia, kad, remiantis Eurobarometro tyrimo rezultatais, Europos gyventojai ir toliau 
apskritai nieko nežino apie CCS technologiją, bet tie, kurie yra apie ją informuoti, 
veikiausiai jai pritars; ragina Komisiją ir valstybes nares gerinti informavimą siekiant 
padidinti visuomenės informuotumą apie CCS ir mano, kad siekiant užtikrinti visuomenės 
pritarimą CCS technologijai, taigi ir jos taikymą, labai svarbu, kad apie ją būtų žinoma 
platesniu mastu; 

17. yra susirūpinęs, kad taikant Londono protokolo 6 straipsnį bus varžoma galimybė gabenti 
CCS veiklos atliekas tarpvalstybiniu mastu ir ribojamos galimybės diegti CCS 
technologiją valstybėse narėse, kuriose nėra identifikuojamų saugojimo vietų; todėl ragina 
susitariančiąsias šalis rasti sprendimą, pvz., ratifikuoti 2009 m. priimtą 6 straipsnio 
pakeitimą, siekiant užtikrinti, kad tai netaptų kliūtimi diegti CCS technologiją.

18. prašo Komisiją išanalizuoti, kokiu mastu CCS technologija turėtų būti įdiegta iki 
atitinkamų svarbių datų, t. y. iki 2030 m., kad taikant ją būtų smarkiai prisidėta prie 
2050 m. išmetamų teršalų kiekio mažinimo tikslų įgyvendinimo, taip pat pateikti 
ataskaitą;

19. mano, kad pagal tvaraus vystymosi principus turėtume remti ne tik anglies dioksido 
surinkimą ir saugojimą, bet ir mokslinius tyrimus ir inovacijas anglies dioksido naudojimo 
srityje;

20. ragina valstybes nares užtikrinti, kad jose būtų išsamiau išsiaiškintos CCS technologijos 
panaudojimo pramonėje galimybės taikant išmetamų teršalų, technologijų ir sąnaudų 
prognozavimo metodus, kad anglies dioksido surinkimas ir saugojimas pramonėje taptų 
svarbiu trumpalaikių ir vidutinės trukmės politinių sprendimų elementu;
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21. pripažįsta, kad planavimas tebepriklauso valstybių narių kompetencijai, ir ragina 
Komisiją, taip pat valstybes nares ir vietos valdžią parengti platesnio masto ir 
nuoseklesnius CCS technologijos panaudojimo didelę taršą keliančiose pramonės objektų 
vietose galimybių planus, kurie labai padėtų priimant sprendimus dėl infrastruktūros ir 
saugojimo; mano, kad šios vietos galėtų būti sujungtos į centrus ir naudotis bendros 
infrastruktūros teikiamomis galimybėmis.
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