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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Avskiljning och lagring av kol (CCS) är den enda storskaliga och konkreta teknik som för 
närvarande finns tillhands för att ta koldioxid från förbränningen av fossila bränslen i syfte 
att producera el med låga koldioxidutsläpp.

B. Det finns alternativ till fossila bränslen inom kraftsektorn, men inom många industrier, 
t.ex. kemi, stål, raffinaderi och cement, är det bara genom CCS som utsläppen kan 
minskas i större omfattning. Utvecklingen av industriell CCS är därför en prioritet.

C. Den framtida kolanvändningen i Europa bör med tanke på kolets fortsatta oumbärlighet 
för unionens ekonomi baseras på en stabil utvecklingsstrategi. Utmaningen är att unionens 
energimix efter 2030 ska kunna möjliggöra stadig ekonomisk tillväxt med bibehållen 
energitrygghet för medlemsstaterna och snabb utveckling av nya energitekniker inklusive 
koltekniker.

D. De politiska strategierna för bekämpande av klimatförändringar har inte haft avsedd 
effekt. De har i många fall lett till att industrier omlokaliserats inom unionen och att 
priserna på elenergi har ökat. Klimatpolitiken har på så sätt bidragit till försämrad 
konkurrenskraft för den europeiska ekonomin och ökad fattigdom bland de europeiska 
medborgarna.

E. Klimatförändringarna kan endast bekämpas framgångsrikt om särskilda åtgärder vidtas 
över hela världen.

1. Europaparlamentet menar att CCS kan göra det möjligt för medlemsstaterna att utnyttja 
sina kolbaserade energitillgångar på ett efterfrågestyrt sätt, och på så sätt även bidra till 
mångfald och trygghet i energiförsörjningen och minskade utsläpp av växthusgaser, 
samtidigt som man värnar om arbetstillfällen inom industrin och skapar nya kvalificerade 
arbetstillfällen i EU. Parlamentet påpekar samtidigt att varje ökning av förbrukningen av 
fossila bränslen inom energisektorn måste gå hand i hand med en omfattande utveckling 
av CCS, inbegripet incitament för investeringar.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta långtgående 
åtgärder för att stimulera internationellt samarbete och främja användningen av tekniker 
som dämpar effekterna av klimatförändringarna, i syfte att styra tillväxtekonomier mot en 
alternativ utveckling med lägre koldioxidintensitet, vilket också CCS-tekniken gör.

3. Europaparlamentet påminner om att fossila bränslen även i fortsättningen kommer att 
utgöra merparten av energimixen under kommande årtionden (75 % 2030 enligt 
Internationella energiorganet, IEA), vilket innebär att CCS är en värdefull teknik att 
utforska.

4. Europaparlamentet understryker att enligt IEA:s Energy Technology Perspectives 2012 
skulle man om CCS inte fanns tillhands behöva öka investeringarna i el med ytterligare 
40 % för att kunna begränsa den globala temperaturökningen till högst två grader.
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5. Europaparlamentet konstaterar att staternas, unionens och världssamfundets insatser för 
att ta itu med klimatförändringarna kommer att bli mindre effektiva om CCS inte ingår i 
en långsiktig energistrategi.

6. Europaparlamentet anser att ramarna för den politik och strategi som rör CCS bara bör 
byggas på grundval av tillförlitliga uppgifter om den positiva påverkan de kommer att ha 
på miljön, på den europeiska industrins stabilitet, på sysselsättningen i EU och på rimliga 
energipriser för både allmänhet och industri.

7. Europaparlamentet anser att nya energitekniker med låga koldioxidutsläpp inte bör anses 
konkurrera med utan snarare komplettera varandra för att uppnå Europas långsiktiga mål 
för minskade koldioxidutsläpp. Parlamentet betonar att både förnybar energi och CCS är 
viktiga i EU:s framtida energimix och efterlyser därför, i överensstämmelse med 
artikel 194.2 i EUF-fördraget, att både förnybar energi och CCS tillförs skräddarsydda 
mekanismer för att med säkerhet tillhandahålla investeringar i det kommande paketet för 
EU:s energi- och klimatpolitik fram till 2030. Syftet är att skapa lika villkor och trygga en 
rättvis konkurrens mellan olika energitekniker med låga koldioxidutsläpp.

8. Europaparlamentet anser att stöd till inledande projekt, lärdom av erfarenheter och utbyte 
av kunskap är en nödvändig förutsättning för att kunna ta fram detaljerade långsiktiga 
åtgärder till stöd för CCS/avskiljning och användning av koldioxid (CCU), vilket kan 
komma att minska kostnaderna för utvecklingen av denna teknik. Parlamentet uppmanar 
därför näringslivet, däribland innovativa små och medelstora företag, och institutioner att 
fortsätta samarbeta internationellt för att se till att bästa praxis tillämpas. Parlamentet 
påminner samtidigt om utmaningarna med de olika forsknings- och utvecklingsstadierna 
och med att föra ut ny teknik på marknaderna, samt menar att det i detta syfte är 
nödvändigt att förstärka mekanismerna till stöd för projekt på unionsnivå på sådant sätt att 
de verkligen förmår stimulera företagens engagemang när det gäller att samarbeta med 
forskningscentrumen.

9. Europaparlamentet anser att samarbetet med Förenta staterna och Kanada bör fördjupas 
genom utbyte av kunskap och god praxis, i ljuset av de verksamheter som inletts när det 
gäller CCS inom ramen för den bilaterala dialogen mellan Förenta staterna och Kanada 
om miljöenergi.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta itu med de största 
rättsliga, finansiella och sociala hindren mot utvecklingen av CCS, t.ex. vad gäller 
beviljande av tillstånd och stöd, inrättande av en kompetensbas inom CCS samt utveckling 
och testning av teknik för effektiv avskiljning, transport och lagring. 

11. Europaparlamentet anser att incitament och politiska åtgärder bör vara inriktade på såväl 
demonstration av CCS som efterföljande mer långsiktiga operativa projekt, och att de 
måste åtföljas av större trygghet för den privata sektorns investeringar. Parlamentet anser 
också att incitament och åtgärder bör delas upp på ett effektivt sätt, både inom 
kraftproduktionssektorn och CCS inom industriella produktionsprocesser.

12. Europaparlamentet anser att för att CCS ska bli hållbart ekonomiskt och miljömässigt bör 
demonstrationsprojekt för avskiljning och lagring av koldioxid syfta till att utveckla 
platsrelaterade strategier för avskiljning och användning av koldioxid (CCU) i syfte att 
uppnå en fristående koldioxidcykel. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
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medlemsstaterna att främja forskning och teknisk utveckling inom motsvarande tekniska 
område.

13. Europaparlamentet anser att de befintliga metoderna för stöd till demonstrationsprojekt 
genom finansieringsinstrumentet i NER300 inte har gjort det ekonomiskt attraktivt för den 
privata sektorn att göra långsiktiga investeringar i CCS, och att de investerings- och 
framför allt rörelsekostnader som är nödvändiga för den sortens teknik fortfarande är för 
höga.

14. Oavsett de pågående diskussionerna om en långsiktig strukturreform av 
utsläppshandelssystemet uppmanar Europaparlamentet kommissionen och 
medlemsstaterna att lägga fram förslag om andra, riktade politiska åtgärder och en 
flexiblare finansieringsmodell som kan leverera de första operativa CCS-projekten i EU 
till 2020.

15. Europaparlamentet anser att stöd på EU-nivå fortsättningsvis bör gå genom bland annat 
det europeiska näringslivsinitiativet för CCS och Horisont 2010.

16. Europaparlamentet betonar att enligt en Eurobarometerundersökning känner de flesta 
invånarna i EU fortfarande inte till CCS, men de som har kunskaper om tekniken är mer 
benägna att stödja den. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
förbättra kommunikationen i syfte att öka allmänhetens kunskaper om CCS och anser att 
en större förståelse för CCS är avgörande för att vinna allmänhetens acceptans och därmed 
vinna framgång med denna teknik. 

17. Europaparlamentet är bekymrat över att artikel 6 i Londonprotokollet kommer att stå i 
vägen för gränsöverskridande transport av avfall från CCS och därmed begränsa dess 
potential i medlemsstater som inte har anvisade lagringsplatser. Parlamentet uppmanar 
därför avtalsparterna att hitta en lösning, t.ex. att ratificera 2009 års ändringsförslag till 
artikel 6, för att se till att den inte blir ett hinder för utvecklingen av CCS.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera och lägga fram en rapport om 
den CCS-nivå som skulle behöva införas fram till vissa viktiga datum, t.ex. 2030, för att 
CCS i större utsträckning ska kunna bidra till målen för minskade utsläpp fram till 2050.

19. Europaparlamentet anser att vid sidan av CCS bör även forskning och innovationer inom 
användning av koldioxid stödjas, detta i enlighet med hållbarhetsprinciper.

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att det finns en djupare förståelse 
för CCS-potentialen i industriella tillämpningar, genom att använda prognoser för utsläpp, 
teknik och kostnader så att industriell CCS får en framträdande plats i politiska beslut på 
kort och medellång sikt.

21. Europaparlamentet konstaterar att planering tillhör medlemsstaternas ansvarsområde och 
uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och lokala myndigheter att mer omfattande 
och konsekvent planera för CCS-möjligheter i industriområden med höga utsläpp, vilket i 
hög grad kommer att underlätta beslut om infrastruktur och lagring. Parlamentet anser att 
dessa områden skulle kunna utgöra nav och dra nytta av gemensamma 
infrastrukturmöjligheter.
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