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12.5.2021 A9-0116/3

Pozmeňujúci návrh 3
Manuel Bompard
v mene skupiny The Left

Správa A9-0116/2021
Jens Geier
Európska stratégia pre vodík
(2020/2242(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže vodík možno použiť ako 
surovinu alebo zdroj energie v 
priemyselných a chemických procesoch, v 
leteckej, námornej a nákladnej cestnej 
doprave a vykurovacích zariadeniach, v 
dekarbonizujúcich odvetviach, v ktorých 
priama elektrifikácia nie je technologicky 
možná alebo konkurencieschopná, ako aj 
pri uskladňovaní energie na prípadné 
vyváženie energetického systému, čím 
zohráva významnú úlohu v integrácii 
energetického systému;

F. keďže vodík možno použiť ako 
surovinu alebo zdroj energie v 
priemyselných a chemických procesoch a v 
leteckej a námornej doprave, v 
dekarbonizujúcich odvetviach, v ktorých 
priama elektrifikácia nie je technologicky 
možná alebo konkurencieschopná, ako aj 
pri uskladňovaní energie na prípadné 
vyváženie energetického systému, čím 
zohráva významnú úlohu v integrácii 
energetického systému;

Or. en



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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

12.5.2021 A9-0116/4

Pozmeňujúci návrh 4
Manuel Bompard
v mene skupiny The Left

Správa A9-0116/2021
Jens Geier
Európska stratégia pre vodík
(2020/2242(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. poznamenáva, že udržateľné 
vodíkové hospodárstvo by malo umožniť 
zvýšenie kapacít v rámci integrovaného 
trhu EÚ s energiou; uznáva, že na trhu 
budú existovať rôzne formy vodíka, ako je 
obnoviteľný a nízkouhlíkový vodík, a 
zdôrazňuje, že je potrebné investovať do 
dostatočne rýchleho zvýšenia výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov, aby sa 
dosiahli ciele EÚ v oblasti klímy a 
environmentálne ciele na roky 2030 a 
2050, pričom uznáva, že nízkouhlíkový 
vodík je preklenovacou technológiu v 
krátkodobom a strednodobom horizonte; 
vyzýva Komisiu, aby posúdila približné 
množstvo nízkouhlíkového vodíka 
potrebného na účely dekarbonizácie, kým 
vodík z obnoviteľných zdrojov nebude 
môcť zohrávať túto úlohu samostatne, v 
akých prípadoch a ako dlho; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby obmedzili 
regulačné a hospodárske prekážky s cieľom 
podporiť rýchle zavádzanie vodíka na trh; 
ďalej konštatuje, že je potrebné zabrániť 
neudržateľnému využívaniu zdrojov, 
pretrvávajúcim emisiám metánu, viazaniu 
uhlíka a uviaznutým aktívam; zdôrazňuje, 
že využívanie vodíka by malo prispieť k 
dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti klímy a k 
rýchlemu rozvoju a zavádzaniu vodíka z 
obnoviteľných zdrojov;

18. poznamenáva, že v rámci 
európskeho trhu s energiou by sa mohol 
rozvíjať nízkouhlíkový vodík aj vodík z 
obnoviteľných zdrojov; zdôrazňuje, že s 
týmito dvoma formami sa spájajú odlišné 
potreby z hľadiska infraštruktúry a 
investícií a že je potrebné investovať do 
dostatočne rýchleho zvýšenia výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov, aby sa 
dosiahli ciele EÚ v oblasti klímy a 
environmentálne ciele na roky 2030 a 
2050, a uznať, že nízkouhlíkový vodík je 
preklenovacou technológiu v krátkodobom 
horizonte; vyzýva Komisiu, aby posúdila 
približné množstvo nízkouhlíkového 
vodíka potrebného na účely 
dekarbonizácie, kým vodík z 
obnoviteľných zdrojov nebude môcť 
zohrávať túto úlohu samostatne, a v akých 
prípadoch a ako dlho bude potrebný; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
obmedzili regulačné a hospodárske 
prekážky s cieľom podporiť rýchle 
zavádzanie vodíka z obnoviteľných 
zdrojov na trh; ďalej konštatuje, že je 
potrebné zabrániť neudržateľnému 
využívaniu zdrojov, pretrvávajúcim 
emisiám metánu, viazaniu uhlíka a 
uviaznutým aktívam; žiada preto, aby sa 
obmedzené verejné finančné prostriedky, 
ktoré sú k dispozícii v Európe, zameriavali 
na investície do vodíka z obnoviteľných 
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zdrojov, keďže len takýto vodík môže 
udržateľným spôsobom prispieť k 
dosiahnutiu klimatickej neutrality v 
dlhodobom horizonte a zabrániť efektu 
viazanosti a uviaznutiu aktív; zdôrazňuje, 
že využívanie vodíka by malo prispieť k 
dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti klímy a k 
rýchlemu rozvoju a zavádzaniu vodíka z 
obnoviteľných zdrojov;
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12.5.2021 A9-0116/5

Pozmeňujúci návrh 5
Manuel Bompard
v mene skupiny The Left

Správa A9-0116/2021
Jens Geier
Európska stratégia pre vodík
(2020/2242(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 40

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

40. víta skutočnosť, že Komisia 
uvažuje o rôznych možnostiach stimulov 
na strane dopytu; súhlasí s Komisiou, že 
politiky zamerané na dopyt a jasné stimuly 
na uplatňovanie a využívanie vodíka v 
sektoroch koncových spotrebiteľov s 
cieľom vyvolať dopyt po vodíku – ako sú 
kvóty na využívanie obnoviteľného vodíka 
v obmedzenom počte konkrétnych odvetví 
– záruky Európskej investičnej banky na 
zníženie počiatočného rizika spoločných 
investícií, kým nebudú nákladovo 
konkurencieschopné, a finančné nástroje 
vrátane tzv. rozdielových zmlúv o uhlíku 
(Carbon Contracts for Difference (CCfD)) 
pre projekty využívajúce obnoviteľný 
alebo nízkouhlíkový vodík – by sa mohli 
zvážiť počas prechodného obdobia na 
podporu dekarbonizácie prostredníctvom 
vodíka, kde je to zásadné pre zachovanie 
konkurencieschopnosti koncových 
používateľov; konštatuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby kompenzácia zostala 
primeraná a aby sa zabránilo zdvojeniu 
dotácií na výrobu aj využívanie, vytváraniu 
umelých potrieb a neprimeranému 
narušeniu trhu; naliehavo žiada, aby sa 
urýchlene vypracovala pilotná schéma pre 
tzv. rozdielové zmluvy o uhlíku (CCfD), 
najmä pokiaľ ide o čistú oceľ; zdôrazňuje, 
že verejné obstarávanie udržateľných 
riešení, ako je zelená oceľ na výstavbu 

40. víta skutočnosť, že Komisia 
uvažuje o rôznych možnostiach stimulov 
na strane dopytu; súhlasí s Komisiou, že sú 
potrebné politiky zamerané na dopyt a 
jasné stimuly na uplatňovanie a využívanie 
vodíka v sektoroch konečnej spotreby s 
cieľom vyvolať dopyt po vodíku; 
zdôrazňuje, že rozdielové zmluvy týkajúce 
sa energie z obnoviteľných zdrojov (CfD) 
a rozdielové zmluvy na uhlík (CCfD) 
týkajúce sa vodíka z obnoviteľných 
zdrojov sú nástrojmi na podnietenie 
investícií do vodíka z obnoviteľných 
zdrojov; konštatuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby kompenzácia zostala 
primeraná a aby sa zabránilo zdvojeniu 
dotácií na výrobu aj využívanie, vytváraniu 
umelých potrieb a neprimeranému 
narušeniu trhu; naliehavo žiada, aby sa 
urýchlene vypracovala pilotná schéma pre 
rozdielové zmluvy na uhlík (CCfD), najmä 
pokiaľ ide o čistú oceľ; zdôrazňuje, že 
verejné obstarávanie udržateľných riešení, 
ako je zelená oceľ na výstavbu alebo 
obnovu, môže takisto prispieť k 
hmatateľnému a predvídateľnému dopytu; 
zdôrazňuje, že politiky zamerané na dopyt 
by mali byť v súlade s ostatnými 
politickými opatreniami a mali by 
podliehať dôkladnému posúdeniu vplyvu, 
aby sa zabránilo akýmkoľvek negatívnym 
vplyvom na energeticky náročné odvetvia, 
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alebo obnovu, môže takisto prispieť k 
hmatateľnému a predvídateľnému dopytu; 
zdôrazňuje, že politiky zamerané na dopyt 
by mali byť v súlade s ostatnými 
politickými opatreniami a mali by 
podliehať dôkladnému posúdeniu vplyvu, 
aby sa zabránilo akýmkoľvek negatívnym 
vplyvom na energeticky náročné odvetvia, 
ktoré čelia medzinárodnej hospodárskej 
súťaži;

ktoré čelia medzinárodnej hospodárskej 
súťaži;
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