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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че улавянето и съхранението на СО2 (CCS) е единствената 
широкомащабна и доказана технология, налична понастоящем за извличане на 
въглерод от горива за производство на електроенергия с ниско ниво на въглеродни 
емисии;

Б. като има предвид, че в електроенергийния сектор съществуват алтернативи на 
изкопаемите горива, но в няколко индустриални сектора, като химическата, 
стоманената, рафиниращата и циментовата промишленост,  значително намаляване 
на емисиите може да се постигне само чрез улавяне и съхраняване на СО2;

1. счита, че CCS може да позволи на държавите членки да използват своите местни 
енергийни запаси на въглеродна основа по един отговарящ на търсенето начин, като 
също така допринася за разнообразието и сигурността на енергийните доставки;

2. отбелязва, че невключването на CCS в дългосрочна енергийна стратегия сериозно 
ще ограничи усилията на национално, съюзно и глобално равнище за справяне с 
изменението на климата;

3. счита, че задължителната цел за енергия от възобновяеми източници намалява 
инвестициите в CCS и призовава следователно за технологично неутрален подход 
към енергийните цели на Съюза за 2030 г. в съответствие с член 194, параграф 2 от 
ДФЕС, за да се създадат равнопоставени условия на конкуренция и да се гарантира 
ефективна конкуренция сред различните нисковъглеродни енергийни технологии;

4. счита, че насърчаването на първите проекти, извличането на поуки и споделянето на 
знание са условия за разработване в детайли на дългосрочни мерки за подкрепа на 
CCS и ще доведат до по-ниски разходи за разгръщането на CCS; призовава 
следователно за продължаване на международното сътрудничество между 
промишлеността, включително иновационните МСП, и институциите, за да се 
гарантира прилагането на най-добрите практики;

5. призовава Комисията и държавите членки да предприемат мерки срещу основните 
пречки пред разгръщането на CCS, като например отпускането на разрешения и 
финансиране, създаването на база от умения за CCS и разработка и изпитване на 
технологии за ефективно улавяне, транспортиране и съхранение;

6. счита, че стимулите и политическите мерки следва да бъдат насочени едновременно 
към демонстрационните проекти за CCS и към последващи по-дългосрочни 
оперативни проекти и трябва да предоставят по-голяма сигурност за инвестициите 
от частния сектор; счита освен това, че стимулите и мерките следва да бъдат 
разпределени ефикасно едновременно в сектора на електропроизводството и CCS в 
рамките на промишлените производствени процеси;
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7. счита, че ниската цена на въглерода, формирана чрез Схемата на ЕС за търговия с 
емисии (СТЕ) и съответните приходи от продажбата на квоти съгласно резерва за 
нови участници в схемата за търговия с емисии (NER300) не са успели да създадат 
привлекателни икономически стимули за ранно дългосрочно инвестиране от 
частния сектор в CCS;

8. докато разискването относно дългосрочната структурна реформа на СТЕ 
продължава, призовава Комисията и държавите членки да предложат допълващи 
мерки на политиката, които да доведат до осъществяване на първите 
функциониращи проекти за CCS в ЕС до 2020 г.;

9. счита, че подкрепата на равнище ЕС следва, наред с другото, да бъде продължена 
посредством Европейската промишлена инициатива за CCS и инициативата 
„Хоризонт 2020“;

10. призовава Комисията и държавите членки да повишат обществената осведоменост 
за CCS и счита, че по-широката информираност за CCS е от ключова важност за 
общественото приемане и по този начин за осъществяването на CCS;

11. изразява загриженост, че член 6 от Лондонския протокол ще възпрепятства 
трансграничното транспортиране на отпадъци от CCS и така ще ограничи неговия 
потенциал в държавите членки, в които няма  идентифицируеми места за 
съхранение; следователно призовава договарящите се страни да намерят 
разрешение, като например да ратифицират изменението към член 6 от 2009 г., за да 
гарантират, че то няма да се превърне в пречка за разгръщането на CCS.


