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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-ġbir u l-ħżin tad-diossidu tal-karbonju (CCS) huwa l-unika teknoloġija fuq skala 
kbira u dimostrabbli li bħalissa hija disponibbli sabiex id-diossidu tal-karbonju mill-
kombustjoni tal-fjuwils fossili jintuża għall-produzzjoni tal-elettriku b’emissjonijiet baxxi 
ta’ diossidu tal-karbonju;

B. billi fis-settur tal-enerġija hemm alternattivi għall-fjuwils fossili, f’diversi setturi 
industrijali – bħall-industriji tal-kimika, tal-azzar, tar-raffinar u tas-siment – tnaqqis 
qawwi ta’ emissjonijiet jista’ jinkiseb biss permezz tas-CCS; għaldaqstant l-iżvilupp tas-
CCS industrijali huwa prijorità;

C. billi l-futur tal-faħam fl-Ewropa għandu jkun ibbażat fuq strateġija ta’ żvilupp stabbli, 
peress li l-faħam jibqa’ vitali għall-ekonomija tal-UE; billi l-isfida għat-taħlita tal-enerġija 
tal-UE ta’ wara l-2030 hija li tipprovdi opportunitajiet għal tkabbir ekonomiku stabbli 
filwaqt li tinżamm is-sigurtà tal-enerġija tal-Istati Membri u l-iżvilupp rapidu ta’ 
teknoloġiji ġodda tal-enerġija, inklużi t-teknoloġiji tal-faħam;

D. billi l-politiki adottati fil-qasam tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima ma kellhomx l-effett 
mistenni u, f’ħafna każijiet, wasslu għar-rilokazzjoni tal-industrija fi ħdan l-UE u għal 
żieda fil-prezzijiet tal-elettriku, u b’hekk ikkontribwixxew għal tnaqqis fil-kompetittività 
tal-ekonomija Ewropea u għall-faqar fost il-pubbliku Ewropew;

E. billi t-tibdil fil-klima jista’ jiġi miġġieled b’suċċess biss jekk jiġu implimentati miżuri 
speċifiċi madwar id-dinja;

1. Jemmen li s-CCS tista’ tippermetti lill-Istati Membri jisfruttaw il-provvisti tal-enerġija 
bbażati fuq il-karbonju tagħhom skont id-domanda, u b’hekk jikkontribwixxu wkoll għad-
diversità u s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija u għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet 
b'effett ta' serra, filwaqt li jinżammu l-impjiegi industrijali u jinħolqu impjiegi ġodda 
speċjalizzati fl-UE; jirrimarka, sadanittant, li kwalunkwe żieda fl-użu tal-fjuwils fossili 
fis-settur tal-enerġija għandha timxi id f’id mal-użu tas-CCS inklużi inċentivi għall-
investiment;

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jadottaw miżuri b'effetti mifruxa biex 
iħeġġu l-kooperazzjoni internazzjonali u biex jippromwovu l-użu tat-teknoloġiji li jtaffu l-
effetti tat-tibdil fil-klima, sabiex jiggwidaw lill-ekonomiji li qed jespandu fid-direzzjoni 
ta’ alternattivi ta’ żvilupp li jinkludu, pereżempju, is-CCS, b’marka tal-karbonju iżgħar;

3. Ifakkar li l-fjuwils fossili se jkomplu jirrappreżentaw il-maġġoranza tat-taħlita tal-enerġija 
fid-deċennji li ġejjin (75 % fl-2030 skont l-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija (AIE)), li 
jagħmel is-CCS teknoloġija siewja li għandha tiġi esplorata;

4. Jenfasizza li l-Energy Technology Perspectives 2012 tal-AIE jindikaw li l-ħtiġijiet 
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addizzjonali tal-investiment fl-elettriku li huma meħtieġa għal żieda massima ta’ żewġ 
gradi fit-temperaturi globali se jiżdiedu b’40 % aktar jekk is-CCS ma tkunx disponibbli;

5. Jinnota li n-nuqqas ta’ inklużjoni tas-CCS fi strateġija ta’ enerġija fit-tul se jfixkel b’mod 
gravi l-isforzi nazzjonali, tal-Unjoni u globali biex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima;

6. Jemmen li l-istrateġiji u l-politiki tas-CCS għandhom jitfasslu biss abbażi ta’ evidenza 
soda tal-impatt pożittiv li se jkollhom fuq l-ambjent, fuq l-istabilità tal-industrija tal-UE, 
fuq l-impjiegi fl-UE u fuq l-affordabilità tal-prezzijiet tal-enerġija għall-pubbliku u għall-
industrija;

7. Jemmen li teknoloġiji ġodda b’emissjonijiet baxxi ta’ disossidu tal-karbonju 
m’għandhomx jitqiesu bħala li qegħdin f’kompetizzjoni iżda pjuttost bħala komplementari 
għal xulxin sabiex jintlaħqu l-miri tal-Ewropa għad-dekarbonizzazzjoni fit-tul; jenfasizza 
li kemm is-sorsi rinnovabbli kif ukoll is-CCS għandhom rwol importanti fit-taħlita tal-
enerġija futura tal-UE; għalhekk, jitlob li kemm is-sorsi rinnovabbli kif ukoll is-CCS 
ikollhom mekkaniżmi mfassla apposta biex tiġi provduta ċ-ċertezza tal-investiment fil-
pakkett li jmiss tal-2030 dwar politiki tal-UE dwar l-enerġija u t-tibdil fil-klima, 
f’konformità mal-Artikolu 194(2) tat-TFUE, sabiex jinħolqu kundizzjonijiet ekwi u 
jassigura kompetizzjoni ġusta fost teknoloġiji differenti tal-enerġija b’emissjonijiet baxxi 
ta’ diossidu tal-karbonju;

8. Jemmen li l-appoġġ ta’ proġetti inizjali, it-tagħlim mill-esperjenzi u l-qsim tal-għarfien 
huma prerekwiżiti għall-iżvilupp ta’ dettalji ta’ miżuri aktar fit-tul għall-appoġġ tas-
CCS/tal-ġbir u l-użu tad-diossidu tal-karbonju (CCU) u jistgħu jirriżultaw fi spejjeż 
imnaqqsa tal-użu tas-CCS/CCU; jitlob, għalhekk, kollaborazzjoni internazzjonali 
kontinwa bejn l-industrija, inklużi l-SMEs innovattivi, u l-istituzzjonijiet sabiex jiġi żgurat 
li jiġu applikati l-aħjar prattiki; ifakkar, fl-istess ħin, fl-isfidi tal-istadji differenti tar-
riċerka u l-iżvilupp (R&Ż) u tat-tqegħid fis-suq ta' teknoloġiji ġodda u, għal dan il-għan, 
jemmen li strumenti li jappoġġaw proġetti fil-livell tal-UE għandhom jissaħħu sabiex 
ikunu jistgħu jistimolaw ġenwinament l-involviment tal-impriżi b'kollaborazzjoni ma' 
ċentri tar-riċerka;

9. Jitlob kooperazzjoni eqreb mal-Istati Uniti u l-Kanada, fil-forma ta’ skambju ta’ 
kompetenzi u l-aħjar prattiki fid-dawl tal-attivitajiet imwettqa fir-rigward tas-CCS fil-
qafas tad-djalogu bilaterali bejn il-Kanada u l-Istati Uniti dwar l-enerġija nadifa;

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jindirizzaw l-ostakli regolatorji, 
finanzjarji u soċjali ewlenin għall-użu tas-CCS, bħall-għoti ta’ permessi u finanzjament, l-
istabbiliment ta’ bażi ta’ ħiliet fis-CCS u l-iżvilupp u l-ittestjar ta’ teknoloġiji għall-ġbir, 
it-trasport u l-ħżin effettivi; 

11. Jemmen li l-inċentivi u l-miżuri politiċi għandu jkollhom fil-mira kemm id-dimostrazzjoni 
tas-CCS kif ukoll il-proġetti operazzjonali sussegwenti aktar fit-tul u jridu jipprovdu aktar 
ċertezza għall-investiment fis-settur privat; barra minn hekk, jemmen li l-inċentivi u l-
miżuri għandhom jinqasmu b’mod effiċjenti kemm fis-settur tal-ġenerazzjoni tal-enerġija 
kif ukoll fis-CSS fil-proċessi tal-produzzjoni industrijali;

12. Jemmen li sabiex jirrendu s-CCS ekonomikament vijabbli u ambjentalment sostenibbli, il-
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proġetti ta' dimostrazzjoni tal-ġbir u l-ħżin tad-diossidu tal-karbonju għandhom jimmiraw 
lejn l-iżvilupp ta’ strateġiji relatati mas-siti għall-ġbir u l-użu tad-diossidu tal-karbonju 
(CCU) biex jinkiseb ċiklu tas-CO2 awtosuffiċjenti, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex iħeġġu attivitajiet ta’ riċerka u ta’ żvilupp tekniku fil-qasam tat-teknoloġija 
korrispondenti;

13. Iqis li l-metodi stabbiliti għall-appoġġ ta’ proġetti ta’ dimostrazzjoni li jużaw l-istrument 
ta' finanzjament NER300 naqsu milli jwasslu opportunità kummerċjali attraenti għall-
investiment fit-tul fis-settur privat fis-CCS, u li n-nefqa kapitali u, fuq kollox, l-ispejjeż 
operattivi meħtieġa għal din it-tip ta’ teknoloġija għadhom għoljin wisq;

14. Minkejja d-dibattitu li għaddej dwar ir-riforma strutturali fit-tul tal-ETS, jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iressqu miżuri politiċi komplementari oħra u 
mudell finanzjarju aktar flessibbli li jwasslu għall-ewwel proġetti operazzjonali tas-CCS 
fl-UE sal-2020;

15. Jemmen li l-appoġġ fil-livell tal-UE jrid, fost l-oħrajn, jitkompla permezz tal-Inizjattiva 
Industrijali Ewropea tas-CCS u l-programm Orizzont 2020;

16. Jenfasizza li, skont stħarriġ tal-Ewrobarometru, il-popolazzjoni Ewropea għadha ftit li 
xejn konxja dwar is-CCS, iżda li dawk li huma infurmati x'aktarx li jappoġġjawha; 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex itejbu l-komunikazzjoni sabiex iqajmu 
kuxjenza pubblika dwar is-CCS, u jemmen li għarfien usa' tas-CCS huwa kruċjali għall-
aċċettazzjoni pubblika, u għaldaqstant għall-implimentazzjoni, tas-CCS; 

17. Huwa preokkupat li l-Artikolu 6 tal-Protokoll ta’ Londra se jfixkel it-trasportazzjoni 
transfruntiera tal-iskart mis-CCS u sussegwentement jillimita l-potenzjal tagħha fl-Istati 
Membri mingħajr l-ebda siti ta’ ħżin identifikabbli; jistieden, għalhekk, lill-partijiet 
kontraenti biex isibu soluzzjoni, bħar-ratifika tal-emenda tal-2009 għall-Artikolu 6, sabiex 
jiġi żgurat li ma jsirx ostaklu għall-użu tas-CCS;

18. Jitlob lill-Kummissjoni tanalizza u tippreżenta rapport dwar il-livell ta’ CCS li jkun 
jinħtieġ li jintuża sa ċerti dati ewlenin, pereżempju l-2030, sabiex is-CCS jagħti kontribut 
sinifikanti lill-miri tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-2050;

19. Jemmen li, skont il-prinċipji ta’ żvilupp sostenibbli, għandna nappoġġaw mhux biss il-ġbir 
u l-ħżin tad-diossidu tal-karbonju, iżda anke r-riċerka u l-innovazzjoni fir-rigward tal-użu 
tas-CO2;

20. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li jkollhom għarfien aktar profond tal-potenzjal għas-
CCS fl-applikazzjonijiet industrijali, filwaqt li jintużaw l-emissjonijiet, it-teknoloġija u 
projezzjonijiet tal-ispiża sabiex is-CCS industrijali tingħata prominenza fid-deċiżjonijiet 
politiċi fuq perjodu ta’ żmien qasir u medju;

21. Jirrikonoxxi li l-ippjanar għadu kompetenza fil-livell tal-Istat Membru u jistieden lill-
Kummissjoni, kif ukoll lill-Istati Membri u lill-gvernijiet lokali, biex jippjanaw b’mod 
aktar wiesa' u konsistenti opportunitajiet tas-CCS f’siti industrijali b’emissjonijiet għolja, 
li b’mod sinifikanti se jgħinu fit-teħid ta' deċiżjonijiet dwar l-infrastruttura u l-ħżin; 
jemmen li dawn is-siti jistgħu jifformaw hubs u jibbenefikaw minn opportunitajiet ta’ 
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infrastruttura kondiviża.
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