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Módosítás 6
Damien Carême
a Verts/ALE 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 
különböző infrastrukturális és beruházási 
igényeik vannak; kéri, hogy az Európában 
rendelkezésre álló szűkös közpénzeket a 
megújuló hidrogénbe történő 
beruházásokra fordítsák, 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;
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használatának hozzá kell járulnia az 
uniós éghajlat-politikai célok eléréséhez, 
valamint a megújuló hidrogén gyors 
fejlesztéséhez és alkalmazásához;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/7

Módosítás 7
Damien Carême
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
44 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

44. hangsúlyozza, hogy a hidrogén – 
jellemzői alapján – megfelelő jelölt a 
fosszilis tüzelőanyagok helyettesítésére és 
az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésére bizonyos 
közlekedési módok esetében; 
hangsúlyozza, hogy a hidrogén tiszta 
formában, szintetikus üzemanyagként, 
vagy biokerozinként történő használata a 
légi közlekedésben kulcsfontosságú a 
kerozin kiváltása szempontjából; 
hangsúlyozza, hogy korlátozott mértékben 
már használják a hidrogént a közlekedési 
ágazatban, különösen a közúti 
fuvarozásban, a tömegközlekedésben és a 
vasúti ágazat egyes szegmenseiben, 
különösen ha a vonal villamosítása 
gazdaságilag nem megvalósítható; 
hangsúlyozza, hogy szigorúbb 
jogszabályokra van szükség a nulla 
kibocsátású üzemanyagok és más tiszta 
technológiák – többek között a megújuló 
hidrogén – használatának ösztönzése 
érdekében, és amint azok teljes mértékben 
rendelkezésre állnak, lehetőség szerint 
meg kell kezdeni azok használatát a 
nehézgépjárművekben, valamint a légi és 
tengeri közlekedésben;

44. hangsúlyozza, hogy a közúti 
közlekedési ágazatban hatalmas potenciál 
rejlik az üvegházhatást okozó 
gázkibocsátás csökkentésére a modális 
váltás, a hatékonyság és a közvetlen 
villamosítás révén, különösen a 
személygépkocsik és az autóbuszok 
esetében; megjegyzi, hogy a közúti 
közlekedésben, tekintettel a technológiai 
fejlődés jelenlegi állapotára, az 
elektromos járművek fokozott 
elterjedésére kell összpontosítani; 
megjegyzi azonban, hogy a közeljövőben 
nem minden közúti közlekedés lesz 
villamosítható, és a 
hidrogénalkalmazások figyelemreméltó 
lehetőségeket kínálnak a közlekedési 
rendszer azon szegmensei számára, ahol 
nehéz elérni a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentését, és ahol a nagyléptékű 
villamosítás gyakorlatilag lehetetlen, mint 
például a távolsági közúti nehézteher-
szállítás; hangsúlyozza, hogy a hidrogén – 
jellemzői alapján – megfelelő jelölt a 
fosszilis tüzelőanyagok helyettesítésére és 
az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésére bizonyos 
közlekedési módok esetében; 
hangsúlyozza, hogy szigorúbb 
jogszabályokra van szükség a nulla 
kibocsátású üzemanyagok és más tiszta 
technológiák – többek között a megújuló 
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hidrogén – használatának ösztönzése 
érdekében, és kiemeli, hogy a hidrogén 
tiszta formában, illetve szintetikus 
tüzelőanyagként vagy biokerozinként való 
használata kulcsfontosságú tényező a 
fosszilis kerozin légi és tengeri 
közlekedésben való helyettesítésében;

Or. en


