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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS) αποτελεί τη μόνη 
τεχνολογία μεγάλης κλίμακας που είναι αποδεδειγμένα διαθέσιμη επί του παρόντος για τη 
δέσμευση άνθρακα από καύσιμα με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ στον κλάδο παραγωγής ενέργειας υπάρχουν εναλλακτικές 
λύσεις αντί των ορυκτών καυσίμων, σε αρκετούς βιομηχανικούς κλάδους - όπως τη 
χημική βιομηχανία, τη χαλυβουργία, τα διυλιστήρια και την τσιμεντοβιομηχανία -
σημαντικές μειώσεις των εκπομπών μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της CCS·

1. θεωρεί ότι η CCS μπορεί να επιτρέψει στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα εγχώρια 
ανθρακούχα ενεργειακά αποθέματά τους ανάλογα με τη ζήτηση, συμβάλλοντας με αυτόν 
τον τρόπο στην ποικιλότητα και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού·

2. επισημαίνει ότι η μη ένταξη της CCS σε μια μακροπρόθεσμη ενεργειακή στρατηγική θα 
παρεμποδίσει σημαντικά τις εθνικές, ενωσιακές και παγκόσμιες προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

3. πιστεύει ότι ο υποχρεωτικός στόχος της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες έχει 
υπονομεύσει τις επενδύσεις στη CCS, και ζητεί, επομένως, μια τεχνολογικά ουδέτερη 
προσέγγιση όσον αφορά τους ενεργειακούς στόχους της Ένωσης για το 2030, σύμφωνα 
με το άρθρο 194 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, ώστε να διαμορφωθούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού και να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός μεταξύ των ποικίλων 
ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

4. πιστεύει ότι η υποστήριξη των αρχικών έργων, η αποκόμιση διδαγμάτων και η ανταλλαγή 
γνώσεων είναι απαραίτητα στοιχεία για τη διαμόρφωση των λεπτομερειών των πιο 
μακροπρόθεσμων μέτρων για την προώθηση της CCS και ότι θα οδηγήσουν στη μείωση 
του κόστους εφαρμογής της CCS· ζητεί, επομένως, διαρκή διεθνή συνεργασία μεταξύ της 
βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων ΜΜΕ, και των οργανισμών, ούτως 
ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών·

5. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να άρουν τα βασικά εμπόδια στην εφαρμογή 
της CCS, όπως είναι η χορήγηση αδειών και χρηματοδότησης, η δημιουργία βάσης 
δεξιοτήτων για τη CCS και η ανάπτυξη και δοκιμή τεχνολογιών για την αποτελεσματική 
δέσμευση, μεταφορά και αποθήκευση·

6. πιστεύει ότι τα κίνητρα και τα μέτρα πολιτικής πρέπει να αποσκοπούν τόσο στην επίδειξη 
της CCS, όσο και στα συνακόλουθα πιο μακροπρόθεσμα επιχειρησιακά σχέδια, και 
πρέπει να παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια στις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα· πιστεύει, 
επιπλέον, ότι τα κίνητρα και τα μέτρα πρέπει να κατανεμηθούν με αποτελεσματικό τρόπο 
στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στη CCS στις διεργασίες βιομηχανικής 
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παραγωγής·

7. θεωρεί ότι η χαμηλή τιμή άνθρακα που περιλαμβάνεται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών 
της ΕΕ (ETS), και τα συνακόλουθα έσοδα που προκύπτουν από την πώληση δικαιωμάτων 
στο πλαίσιο του αποθέματος για τους νεοεισερχόμενους του ETS (NER300), δεν 
δημιούργησαν ελκυστικές επιχειρηματικές συνθήκες για έγκαιρες μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στη CCS· 

8. ενόσω η συζήτηση για τη μακροπρόθεσμη διαρθρωτική μεταρρύθμιση του ETS βρίσκεται 
υπό εξέλιξη, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν συμπληρωματικά 
μέτρα πολιτικής για την υποβολή των πρώτων επιχειρησιακών σχεδίων CCS στην ΕΕ έως 
το 2020·

9. πιστεύει ότι η υποστήριξη σε επίπεδο ΕΕ πρέπει, μεταξύ άλλων, να συνεχιστεί μέσω της 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής πρωτοβουλίας για τη CCS και της πρωτοβουλίας «Ορίζοντας 
2020»·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη σχετικά 
με τη CCS και πιστεύει ότι η βαθύτερη κατανόηση της CCS είναι απαραίτητη για να γίνει 
αποδεκτή από το κοινό και, τελικά, να υλοποιηθεί· 

11. ανησυχεί για το γεγονός ότι το άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου θα δυσχεράνει 
τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων της CCS και, συνεπώς, θα περιορίσει τις 
δυνατότητές της στα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν εντοπίσιμες θέσεις αποθήκευσης· 
καλεί, επομένως, τα συμβαλλόμενα μέρη να βρουν μια λύση, όπως είναι η έγκριση της 
τροπολογίας του 2009 επί του άρθρου 6, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτό δεν 
παρεμποδίζει την εφαρμογή της CCS.


