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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS-teknologia) on nykyisin 
ainoa laajan mittakaavan todennettavissa oleva teknologia, jonka avulla hiilidioksidi 
saadaan erotettua polttoaineista ja hyödynnettyä vähähiilisessä sähköntuotannossa;

B. ottaa huomioon, että sähköntuotantoalalla voidaan käyttää fossiilisille polttoaineille 
vaihtoehtoisia energianlähteitä, kun taas useilla muilla teollisuuden aloilla, kuten 
kemikaali-, teräs-, jalostus- ja sementtiteollisuudessa päästöjen merkittävä vähentäminen 
onnistuu ainoastaan CCS-teknologian avulla;

1. katsoo, että CCS-teknologiaa käyttämällä jäsenvaltiot voisivat hyödyntää kotoperäisiä 
hiilipohjaisia energiavarojaan tarvelähtöisellä tavalla edistäen samalla energiansaannin 
monimuotoisuutta ja turvallisuutta;

2. toteaa, että CCS-teknologian pois jättäminen pitkän aikavälin energiastrategiasta rajoittaisi 
merkittävästi kansallisia, maailmanlaajuisia ja unionin tason mahdollisuuksia puuttua 
ilmastonmuutokseen;

3. katsoo, että EU:n uusiutuvaa energiaa koskeva sitova tavoite on vähentänyt investointeja 
CCS-teknologiaan, ja kehottaa siksi SEUT-sopimuksen 194 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
teknologian kannalta neutraaliin linjaukseen unionin vuoden 2030 energiatavoitteissa, 
jotta vähähiilisille energiateknologioille luotaisiin yhtäläiset toimintaedellytykset ja jotta 
varmistettaisiin teknologioiden tehokas kilpailu;

4. katsoo, että ainoastaan ensimmäisiä hankkeita tukemalla, kokemuksista oppimalla ja 
tietämystä jakamalla voidaan kehittää yksityiskohtaisesti CCS-teknologiaa tukevia 
pidemmän aikavälin toimenpiteitä sekä pienentää CCS-teknologian käyttöönottoon 
liittyviä kustannuksia; kehottaa siksi jatkamaan kansainvälistä teollisuuden, myös 
innovatiivisten pk-yritysten sekä instituutioiden välistä yhteistyötä, jotta voidaan 
varmistaa parhaiden toimintatapojen soveltaminen;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita puuttumaan CCS-teknologian käyttöönoton 
suurimpiin esteisiin, joita ovat muun muassa lupien ja rahoituksen myöntäminen, CCS-
teknologiaan liittyvän osaamispohjan luominen sekä teknologioiden kehittäminen ja 
testaus tehokkaan talteenoton, kuljetuksen ja varastoimisen varmistamiseksi;

6. katsoo, että sekä CCS-teknologian demonstrointihankkeisiin että myöhempiin 
pidempiaikaisiin toiminnallisiin hankkeisiin olisi kohdistettava kannustimia ja poliittisia 
toimenpiteitä, jotka tarjoaisivat suurempaa varmuutta yksityisen sektorin 
sijoitustoiminnalle; katsoo lisäksi, että kyseisiä kannustimia ja toimenpiteitä olisi 
kohdistettava tasapuolisesti sähköntuotantoalaan ja teollisissa tuotantoprosesseissa 
käytettävään CCS-teknologiaan;
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7. toteaa, ettei EU:n päästökauppajärjestelmän määrittämällä hiilidioksidin alhaisella 
hinnalla tai järjestelmän uusille jäsenille varatusta kiintiöstä (NER300) myydyistä 
päästöoikeuksista sittemmin saaduilla tuloilla ole onnistuttu luomaan liiketoiminnallisesti 
houkuttelevaa sijoituskohdetta CCS-teknologia-alasta kiinnostuneiden yksityisen sektorin 
sijoittajien varhaisille sijoituksille; 

8.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita päästökauppajärjestelmän pitkän aikavälin 
rakenteellisista muutoksista käytävän keskustelun jatkuessa esittämään täydentäviä 
poliittisia toimenpiteitä, joiden avulla ensimmäiset toimivat CCS-teknologiaan liittyvät 
hankkeet voidaan toteuttaa EU:ssa vuoteen 2020 mennessä; 

9. katsoo, että EU-tasoista tukea olisi jatkettava muun muassa CCS-teknologiaa koskevan 
Eurooppalaisen teollisuusaloitteen sekä tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
”Horisontti 2020” kautta;

10. katsoo, että laajempi ymmärrys CCS-teknologiasta on ratkaisevaa yleisen hyväksynnän 
sekä CCS-teknologian käyttöönoton kannalta ja kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
lisäämään yleistä tietoutta CCS-teknologiasta; 

11. on huolissaan siitä, että Lontoon pöytäkirjan 6 artikla saattaisi estää CCS-teknologian 
käytöstä aiheutuvan jätteen rajat ylittävän kuljetuksen ja samalla rajoittaa teknologian 
käyttöönottomahdollisuuksia niissä jäsenvaltioissa, joissa ei ole jätteelle 
varastointipaikkoja; kehottaa siksi sopimuspuolia esittämään mahdollisia ratkaisuja, kuten 
6 artiklan vuonna 2009 esitetyn muutosehdotuksen ratifioiminen, sen varmistamiseksi, 
ettei kyseinen artikla estäisi CCS-teknologian käyttöönottoa.


