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12.5.2021 A9-0116/3

Módosítás 3
Manuel Bompard
a The Left képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0116/2021
Jens Geier
Az európai hidrogénstratégia
(2020/2242(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
F preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

F. mivel a hidrogén alapanyagként 
vagy energiaforrásként ipari és vegyi 
eljárásokban, a légi és tengeri 
közlekedésben és a közúti nehézteher-
szállításban és a fűtési alkalmazásokban 
használható – dekarbonizálva azokat az 
ágazatokat, amelyekben a közvetlen 
villamosítás technikailag nem lehetséges 
vagy nem versenyképes –, valamint 
szükség esetén az energiarendszer 
kiegyensúlyozása céljából energiatárolásra 
is alkalmas, ezáltal jelentős szerepet töltve 
be az energiarendszer integrációjában;

F. mivel a hidrogén alapanyagként 
vagy energiaforrásként ipari és vegyi 
eljárásokban és a légi és tengeri 
közlekedésben használható – 
dekarbonizálva azokat az ágazatokat, 
amelyekben a közvetlen villamosítás 
technikailag nem lehetséges vagy nem 
versenyképes –, valamint szükség esetén az 
energiarendszer kiegyensúlyozása céljából 
energiatárolásra is alkalmas, ezáltal 
jelentős szerepet töltve be az 
energiarendszer integrációjában;
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12.5.2021 A9-0116/4

Módosítás 4
Manuel Bompard
a The Left képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0116/2021
Jens Geier
Az európai hidrogénstratégia
(2020/2242(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
18 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

18. megjegyzi, hogy a fenntartható 
hidrogénalapú gazdaságnak lehetővé kell 
tennie, hogy a kapacitások beépüljenek az 
integrált uniós energiapiacba; elismeri, 
hogy a hidrogén különböző formái – 
például megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású hidrogén – lesznek a piacon, 
és hangsúlyozza, hogy beruházásokra van 
szükség a megújulóenergia-termelés olyan 
gyors növeléséhez, amely lehetővé teszi a 
2030-ra és 2050-ra kitűzött uniós éghajlat-
politikai célok és környezetvédelmi célok 
elérését, rövid és középtávon áthidaló 
technológiaként ismerve el az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogént; felhívja 
a Bizottságot annak közelítő felmérésére, 
hogy mekkora mennyiségben, mely 
esetekben és meddig lesz a 
dekarbonizációhoz szükség alacsony szén-
dioxid-kibocsátású hidrogénre, amíg a 
megújuló hidrogén képes önmagában is 
betölteni ezt a szerepet; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
csökkentsék a szabályozási és gazdasági 
akadályokat a hidrogén gyors piaci 
elterjedésének előmozdítása érdekében; 
megjegyzi továbbá, hogy el kell kerülni az 
erőforrások fenntarthatatlan kiaknázását, a 
folyamatos metánkibocsátást, a szén-
dioxid-kibocsátás mértékének rögzülését és 
a meg nem térülő eszközöket; 
hangsúlyozza, hogy a hidrogén 

18. megjegyzi, hogy az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású és a megújuló 
hidrogén egyaránt fejlődhet az európai 
energiapiacon; hangsúlyozza, hogy e 
hidrogénfajtáknak eltérő infrastrukturális 
és beruházási igényei vannak, és 
hangsúlyozza, hogy beruházásokra van 
szükség a megújulóenergia-termelés olyan 
gyors növeléséhez, amely lehetővé teszi a 
2030-ra és 2050-ra kitűzött uniós éghajlat-
politikai célok és környezetvédelmi célok 
elérését, rövidtávon áthidaló 
technológiaként ismerve el az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogént; felhívja 
a Bizottságot annak közelítő felmérésére, 
hogy mekkora mennyiségben, mely 
esetekben és meddig lesz a 
dekarbonizációhoz szükség alacsony szén-
dioxid-kibocsátású hidrogénre, amíg a 
megújuló hidrogén képes önmagában is 
betölteni ezt a szerepet; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
csökkentsék a szabályozási és gazdasági 
akadályokat a megújuló hidrogén gyors 
piaci elterjedésének előmozdítása 
érdekében; megjegyzi továbbá, hogy el kell 
kerülni az erőforrások fenntarthatatlan 
kiaknázását, a folyamatos 
metánkibocsátást, a szén-dioxid-kibocsátás 
mértékének rögzülését és a meg nem térülő 
eszközöket; ezért kéri, hogy az Európában 
rendelkezésre álló szűkös közpénzeket a 



AM\1231407HU.docx PE692.522v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

használatának hozzá kell járulnia az uniós 
éghajlat-politikai célok eléréséhez, 
valamint a megújuló hidrogén gyors 
fejlesztéséhez és alkalmazásához;

megújuló hidrogénbe történő 
beruházásokra összpontosítsák, mivel 
csak a megújuló hidrogén képes hosszú 
távon fenntartható módon hozzájárulni a 
klímasemlegesség eléréséhez és elkerülni 
a technológiai bezáródást és a meg nem 
térülő eszközöket; hangsúlyozza, hogy a 
hidrogén használatának hozzá kell járulnia 
az uniós éghajlat-politikai célok eléréséhez, 
valamint a megújuló hidrogén gyors 
fejlesztéséhez és alkalmazásához;
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12.5.2021 A9-0116/5

Módosítás 5
Manuel Bompard
a The Left képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0116/2021
Jens Geier
Az európai hidrogénstratégia
(2020/2242(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
40 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

40. üdvözli, hogy a Bizottság 
különböző lehetőségeket vesz fontolóra a 
keresleti oldal ösztönzésére;  megjegyzi, 
hogy biztosítani kell, hogy a kompenzáció 
arányos maradjon, és el kell kerülni mind a 
termelésre, mind a felhasználásra szánt 
támogatások megkettőzését, a mesterséges 
szükségletek kialakulását és az 
indokolatlan piaci torzulásokat; kéri a 
CCfD kísérleti rendszerének gyors 
kifejlesztését, különösen a tiszta acél 
tekintetében; kiemeli, hogy a fenntartható 
megoldások – például az építőipar számára 
vagy felújításra szánt zöld acél – 
közbeszerzése szintén hozzájárulhat a 
kézzelfogható és kiszámítható kereslethez; 
hangsúlyozza, hogy a keresletre 
összpontosító politikáknak összhangban 
kell lenniük más szakpolitikai 
intézkedésekkel, és alapos 
hatásvizsgálatnak kell alávetni őket, hogy 
elkerüljék a nemzetközi versennyel 
szembesülő energiaintenzív iparágakra 
gyakorolt negatív hatásokat;

40. üdvözli, hogy a Bizottság 
különböző lehetőségeket vesz fontolóra a 
keresleti oldal ösztönzésére; egyetért a 
Bizottsággal abban, hogy keresletorientált 
politikákra és a hidrogénnek a 
végfelhasználói ágazatokban történő 
alkalmazására és felhasználására 
vonatkozó egyértelmű ösztönzőkre van 
szükség a hidrogén iránti kereslet 
kiváltása érdekében; kiemeli, hogy a 
megújuló energiára vonatkozó 
különbözeti ügyletek (CfD) és a megújuló 
hidrogénre vonatkozó karboncsökkentési 
célú szerződések (CCfD) olyan eszközök, 
amelyek ösztönzik a megújuló hidrogénbe 
történő beruházásokat; megjegyzi, hogy 
biztosítani kell, hogy a kompenzáció 
arányos maradjon, és el kell kerülni mind a 
termelésre, mind a felhasználásra szánt 
támogatások megkettőzését, a mesterséges 
szükségletek kialakulását és az 
indokolatlan piaci torzulásokat; kéri a 
CCfD kísérleti rendszerének gyors 
kifejlesztését, különösen a tiszta acél 
tekintetében; kiemeli, hogy a fenntartható 
megoldások – például az építőipar számára 
vagy felújításra szánt zöld acél – 
közbeszerzése szintén hozzájárulhat a 
kézzelfogható és kiszámítható kereslethez; 
hangsúlyozza, hogy a keresletre 
összpontosító politikáknak összhangban 
kell lenniük más szakpolitikai 
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intézkedésekkel, és alapos 
hatásvizsgálatnak kell alávetni őket, hogy 
elkerüljék a nemzetközi versennyel 
szembesülő energiaintenzív iparágakra 
gyakorolt negatív hatásokat;

Or. en


