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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza fl-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-Qbid u l-Ħżin tal-Karbonju (CCS) huwa l-unika teknoloġija fuq skala kbira u 
dimostrabbli li bħalissa hija disponibbli sabiex jittieħed il-karbonju mill-fjuwil għall-
produzzjoni tal-elettriku b’emissjonijiet baxxi ta’ karbonju.

B. billi fis-settur tal-enerġija hemm alternattivi għall-fjuwils fossili, f’diversi setturi 
industrijali – bħall-industriji tal-kimika, tal-azzar, tar-raffinar u tas-siment – tnaqqis 
qawwi ta’ emissjonijiet jista’ jinkiseb biss permezz tas-CCS;

1. Jemmen li s-CCS jista’ jippermetti lill-Istati Membri jisfruttaw il-provvisti tal-enerġija 
indiġeni u bbażati fuq il-karbonju tagħhom skont il-bżonn, u b’hekk jikkontribwixxu 
wkoll għad-diversità u s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija;

2. Jinnota li n-nuqqas ta’ inklużjoni tas-CCS fi ħdan strateġija ta’ enerġija fit-tul se jfixkel 
b’mod gravi l-isforzi nazzjonali, tal-Unjoni u globali biex tiġi indirizzata l-bidla fil-klima;

3. Jemmen li l-mira obbligatorji tal-enerġija rinnovabbli tal-UE xekklet l-investiment fis-
CCS, u għalhekk jitlob approċċ teknoloġikament newtrali għall-miri tal-enerġija tal-
Unjoni tal-2030, f’konformità mal-Artikolu 194(2) tat-TFUE, sabiex jinħolqu 
kondizzjonijiet ekwi u jassigura kompetizzjoni effettiva fost teknoloġiji varji tal-enerġija 
b’emissjonijiet baxxi ta’ karbonju;

4. Jemmen li l-appoġġ ta’ proġett inizjali, it-tagħlim miksub minn esperjenzi u l-qsim tal-
għarfien huma prerekwiżiti għall-iżvilupp ta’ dettalji ta’ miżuri fit-tul għall-appoġġ tas-
CCS u jirriżultaw fi spejjeż imnaqqsa tal-użu tas-CSCS. jitlob, għalhekk, kollaborazzjoni 
internazzjonali kontinwa bejn l-industrija, inklużi l-SMEs innovattivi, u l-istituzzjonijiet 
sabiex jiġi żgurat li jiġu applikati l-aħjar prattiki;

5. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jindirizzaw l-ostakli ewlenin għall-użu 
tas-CCS, bħall-għoti ta’ permessi u finanzjament, l-istabbiliment ta’ bażi ta’ ħiliet fis-CCS 
u l-iżvilupp u l-ittestjar ta’ teknoloġiji għall-qbid, it-trasport u l-ħażna effettivi;

6. Jemmen li l-inċentivi u l-miżuri politiċi għandu jkollhom fil-mira kemm id-dimostrazzjoni 
tas-CCS kif ukoll il-proġetti operazzjonali sussegwentement aktar fit-tul u jridu jipprovdu 
aktar ċertezza għall-investiment fis-settur privat; barra minn hekk, jemmen, li l-inċentivi u 
l-miżuri għandhom jinqasmu b’mod effiċjenti fi ħdan is-settur tal-ġenerazzjoni tal-
enerġija u s-CSS fi ħdan il-proċessi tal-produzzjoni industrijali;

7. Iqis li l-prezz ta’ emissjonijiet baxxi ta’ karbonju mwassal permezz tal-Iskema għan-
Negozjar tal-Emissjonijiet (ETS) tal-UE, u d-dħul sussegwenti ġenerat mill-bejgħ ta’ 
kwoti skont ir-Riżerva għal Min Jidħol Ġdid tal-ETS (NER300), naqas milli jwassal każ 
ta’ negozju attraenti għall-investiment bikri fit-tul fis-settur privat fis-CCS;  



PE516.706v01-00 4/4 PA\944257MT.doc

MT

8. Filwaqt li jkompli d-dibattitu dwar ir-riforma strutturali fit-tul tal-ETS, jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iressqu miżuri politiċi komplementari li jwasslu l-
ewwel proġetti operazzjonali tas-CCS fl-UE sal-2020;

9. Jemmen li l-appoġġ fil-livell tal-UE irid, fost l-oħrajn, jitkompla permezz tal-Inizzjattiva 
Industrijali Ewropea tas-CCS u l-Orizzont 2020;

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iqajmu kuxjenza pubblika dwar is-
CCS, u jemmen li għarfien usa tas-CCS huwa aċċettazzjoni pubblika kruċjali u 
għaldaqstant għall-ħolqien ta’ CCS; 

11. Jinsab mħasseb li l-Artikolu 6 tal-Protokoll ta’ Londra se jfixkel it-trasportazzjoni 
transkonfinali tal-iskart mis-CCS u sussegwentement jillimita il-potenzjal tagħha fl-Istati 
Membri mingħajr l-ebda siti ta’ ħżin identifikabbli; jistieden, għalhekk, lill-partijiet 
kontraenti biex isibu soluzzjoni, bħar-ratifika tal-emenda tal-2009 għall-Artikolu 6, sabiex 
jiġi żgurat li ma ssirx ostaklu għall-użu tas-CCS.


