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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine ehk CCS (Carbon capture and 
storage) on ainuke praegu kättesaadav laiaulatuslik ja tõendatav tehnoloogia, mis 
võimaldab kütustest pärit süsinikdioksiidi kasutamist vähese süsinikdioksiidiheitega 
elektrienergia tootmiseks;

B. arvestades, et kuigi energeetikasektoris leidub fossiilkütustele alternatiive, saab mitmes 
tööstussektoris, nagu keemia-, terase-, rafineerimis- ja tsemenditööstuses, vähendada 
heitkoguseid märkimisväärselt ainult CCSi abil;

1. usub, et CCS võib võimaldada liikmesriikidel nõudlusele vastaval viisil ära kasutada 
nende kohalikke, süsinikupõhiseid energiavarusid, panustades samal ajal energiavarustuse 
mitmekesisusse ja kindlusesse;

2. märgib, et kui CCSi ei liideta pikaajalisse energiastrateegiasse, takistab see tõsiselt 
riiklikke, liidu ja ülemaailmseid jõupingutusi kliimamuutustega tegelemiseks;

3. usub, et ELi kohustuslik taastuvenergia sihttase on kahjustanud investeerimist CCSi, ja 
nõuab seega liidu 2030. aasta energiaalastele eesmärkidele tehnoloogia seisukohalt 
neutraalse lähenemisviisi kohaldamist vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
194 lõikele 2, et luua võrdsed tingimused ja tagada tõhus konkurents erinevate vähese 
süsinikdioksiidiheitega energiatehnoloogiate vahel;

4. usub, et esimeste projektide toetamine, kogemuste saamine ja teadmiste jagamine on 
eeltingimused CCSi toetamiseks vajalike pikaajaliste meetmete üksikasjade 
väljakujundamiseks ning toovad kaasa kulude vähenemise CCSi kasutuselevõtul; nõuab 
seega jätkuvat rahvusvahelist koostööd tööstuse, sh uuenduslike VKEde, ja 
institutsioonide vahel, et kindlustada parimate tavade kasutamine;

5. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegelema peamiste tõketega, mis takistavad CCSi 
kasutuselevõttu, nagu lubade andmine ja rahastuse määramine, CCSi oskuste baasi 
loomine ning tulemusliku kogumise, transpordi ja säilitamise tehnoloogia arendamine ja 
testimine;

6. usub, et stiimulid ja poliitikameetmed peaksid olema suunatud nii CCSi tutvustamisele kui 
ka sellele järgnevatele pikemaajalistele tegevusprojektidele ning peavad pakkuma 
erasektorist tehtavatele investeeringutele suuremat kindlust; usub, et stiimulid ja meetmed 
peaksid tõhusalt jagunema nii elektritootmissektori kui ka tööstuslikus tootmisprotsessis 
kasutava CCSi vahel;

7. on seisukohal, et ELi heitkogustega kauplemise süsteemis kehtestatud süsinikdioksiidi 
madal hind ja ELi heitkogustega kauplemise süsteemi uute osalejate reservi programmi 
(NER300) raames lubatud heitkoguste ühikute müümisest saadav tulu ei ole suutnud 
tekitada erasektoris CCSi vastu varajasteks pikaajalisteks investeeringuteks majanduslikku 
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huvi; 

8. samal ajal kui arutelu heitkogustega kauplemise süsteemi pikaajalise struktuurireformi üle 
jätkub, kutsub komisjoni ja liikmesriike üles esitama täiendavaid poliitikameetmeid, mille 
tulemusel viidaks ELis 2020. aastaks ellu esimesed CCSi alased tegevusprojektid;

9. usub, et ELi tasandi toetus peaks muu hulgas jätkuma CCSi-alase Euroopa tööstusalgatuse 
ja programmi „Horisont 2020” raames;

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tõstma üldsuse teadlikkust CCSist ning usub, et 
laiem arusaamine CCSist on üldsuse toetuse saavutamiseks ja seega CCSi 
kasutuselevõtuks äärmiselt oluline; 

11. on mures asjaolu pärast, et Londoni protokolli artikkel 6 takistab CCSi käigus tekkivate 
jäätmete piiriülest transporti ja piirab seega CCSi potentsiaali liikmesriikides, kus 
puuduvad tuvastatavad säilitamiskohad; kutsub seetõttu kokkuleppeosalisi üles leidma 
lahendusi, näiteks artiklit 6 käsitleva 2009. aasta muudatuse ratifitseerimine, tagamaks, et 
see ei takistaks CCSi kasutuselevõttu.


