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12.5.2021 A9-0116/6

Pozmeňujúci návrh 6
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

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 
tieto dve formy majú odlišné potreby z 
hľadiska infraštruktúry a investícií; 
požaduje, aby sa obmedzené verejné 
finančné prostriedky, ktoré sú v Európe 
k dispozícii, použili na investície do vodíka 
z obnoviteľných zdrojov, keďže len takýto 
vodík môže udržateľným spôsobom 
prispieť k dosiahnutiu klimatickej 
neutrality v dlhodobom horizonte a 
zabrániť efektu viazanosti a uviaznutiu 
aktív;
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12.5.2021 A9-0116/7

Pozmeňujúci návrh 7
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

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

Návrh uznesenia
Odsek 44

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

44. zdôrazňuje, že vďaka svojim 
vlastnostiam je vodík vhodným pre 
nahradenie fosílnych palív a zníženie 
emisií skleníkových plynov v prípade 
určitých druhov dopravy; zdôrazňuje, že 
využívanie vodíka v čistej forme alebo ako 
syntetické palivo či biokerozín je 
kľúčovým faktorom náhrady fosílneho 
kerozínu v leteckej doprave; zdôrazňuje, 
že vodík sa v obmedzenom množstve už 
používa v odvetví dopravy, najmä v cestnej 
doprave, verejnej doprave a v špecifických 
segmentoch železničnej dopravy, najmä 
tam, kde elektrifikácia trate nie je 
ekonomicky uskutočniteľná; zdôrazňuje, 
že sú potrebné prísnejšie právne predpisy 
na stimulovanie používania palív s 
nulovými emisiami, ako aj iných čistých 
technológií vrátane vodíka z obnoviteľných 
zdrojov, a po ich úplnom sprístupnení 
možno začať ich používať v ťažkých 
úžitkových vozidlách a v leteckej a 
námornej doprave;

44. zdôrazňuje obrovský potenciál 
znižovania emisií skleníkových plynov v 
odvetví cestnej dopravy prostredníctvom 
presunu na iné druhy dopravy, 
efektívnosti a priamej elektrifikácie, 
najmä v prípade osobných automobilov a 
autobusov; konštatuje, že pokiaľ ide o 
cestnú dopravu, vzhľadom na súčasný 
stav technologického vývoja by sa 
pozornosť mala zamerať na 
intenzívnejšie využívanie elektrických 
vozidiel; poukazuje však na to, že v blízkej 
budúcnosti nebude všetka cestná doprava 
elektrifikovateľná a že vodíkové aplikácie 
ponúkajú zaujímavé možnosti pre tie 
segmenty dopravného systému, v ktorých 
je ťažké dosiahnuť zníženie emisií CO2 a 
kde je elektrifikácia vo veľkom rozsahu 
prakticky nemožná, ako napríklad 
diaľková nákladná cestná doprava; 
zdôrazňuje, že vďaka svojim vlastnostiam 
je vodík vhodný na nahradenie fosílnych 
palív a zníženie emisií skleníkových 
plynov v prípade určitých druhov dopravy; 
zdôrazňuje, že sú potrebné prísnejšie 
právne predpisy na stimulovanie 
používania palív s nulovými emisiami, ako 
aj iných čistých technológií vrátane vodíka 
z obnoviteľných zdrojov, a zdôrazňuje, že 
využívanie vodíka v čistej forme alebo ako 
syntetické palivo či biokerozín je 
kľúčovým faktorom náhrady fosílneho 
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kerozínu v leteckej a námornej doprave;
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