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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție care urmează a fi adoptată:

A. întrucât captarea și stocarea carbonului (CSC) este singura tehnologie la scară largă 
demonstrabilă care există în prezent pentru extragerea carbonului din combustibili în 
vederea producerii de energie electrică cu emisii reduse de carbon;

B. întrucât în sectorul producției de energie electrică există alternative la combustibilii fosili, 
pe când în câteva sectoare industriale - precum industria chimică, siderurgică, a rafinăriei 
și a cimentului - reducerea drastică a emisiilor poate fi realizată numai prin CSC,

1. consideră că CSC poate permite statelor membre să-și exploateze resursele interne de 
energie pe bază de carbon în funcție de cerere, contribuind astfel la diversitatea și la 
securitatea aprovizionării cu energie;

2. remarcă faptul că a nu include CSC într-o strategie pe termen lung ar duce la afectarea 
gravă a demersurilor naționale, ale Uniunii și mondiale vizând abordarea schimbărilor 
climatice;

3. consideră că obiectivul obligatoriu al UE privind energia din surse regenerabile a 
subminat investițiile în CSC și solicită, prin urmare, adoptarea unei abordări neutre din 
punct de vedere tehnologic față de obiectivele în materie de energie ale Uniunii pentru 
2030, în conformitate cu articolul 194 alineatul (2) din TFUE, pentru a crea condiții de 
concurență echitabile și a asigura o concurență reală între diversele tehnologii legate de 
energia cu emisii reduse de carbon;

4. este de părere că susținerea proiectelor inițiale, învățarea unor lecții și schimbul de 
cunoștințe reprezintă o condiție prealabilă pentru dezvoltarea detaliilor măsurilor pe 
termen lung de susținere a CSC și vor duce la reducerea costurilor de utilizare a CSC; 
solicită, prin urmare, să se continue colaborarea internațională dintre sectorul industrial, 
incluzând IMM-urile inovatoare, și instituții, pentru a asigura folosirea celor mai bune 
practici;

5. invită Comisia și statele membre să abordeze principalele obstacole din calea utilizării 
CSC, precum acordarea de autorizații și de fonduri, crearea unei baze de competențe în 
materie de CSC și dezvoltarea și testarea tehnologiilor de captare, transport și stocare 
eficientă;

6. consideră că stimulentele și măsurile de politică ar trebui să vizeze atât proiectele 
demonstrative, cât și proiectele operaționale ulterioare pe termen lung legate de CSC și 
trebuie să asigure o siguranță sporită pentru investițiile sectorului privat; consideră, de 
asemenea, că stimulentele și măsurile de politică ar trebui distribuite în mod eficient atât 
în cadrul sectorului de producție a energiei electrice, cât și între procesele de producție 
industrială;

7. consideră că prețul pentru emisii scăzute de carbon oferit prin schema UE de 
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comercializare a certificatelor de emisii (ETS) și veniturile aferente generate din vânzarea 
cotelor din rezerva noilor veniți din ETS (NER300) nu au reprezentat o afacere atractivă 
pentru investițiile timpurii pe termen lung ale sectorului privat în CSC; 

8. invită Comisia și statele membre, în timp ce dezbaterea privind reforma structurală pe 
termen lung a ETS continuă, să prezinte măsuri complementare de politică având ca 
rezultat realizarea, până în 2020, a primelor proiecte operaționale în materie de CSC în 
UE;

9. consideră că ajutorul acordat la nivelul UE ar trebui, între altele, să se acorde în continuare 
prin Inițiativa industrială europeană privind CSC și prin programul Orizont 2020;

10. invită Comisia și statele membre să sensibilizeze populația în legătură cu CSC și 
consideră că o mai bună înțelegere a CSC este esențială pentru ca acestea să fie acceptate 
de populație, iar CSC să aibă, prin urmare, loc; 

11. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că articolul 6 din Protocolul de la Londra va 
împiedica transportul transfrontalier de deșeuri provenite din CSC și va limita, prin 
urmare, potențialul acestui proces în statele membre în care nu există depozite 
identificabile; invită, prin urmare, părțile contractante să găsească o soluție, precum 
ratificarea modificării din 2009 a articolului 6, pentru a se asigura că acesta nu devine un 
obstacol în calea realizării CSC.


