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Predlog spremembe 6
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0116/2021
Jens Geier
Evropska strategija za vodik
(2020/2242(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. opozarja, da bi morala trajnostna 
ekonomija vodika omogočati krepitev 
zmogljivosti na povezanem energetskem 
trgu EU; priznava, da bodo na trgu 
obstajale različne vrste vodika, kot sta 
obnovljivi in nizkoogljični vodik, ter 
poudarja, da so potrebne naložbe, da bo 
mogoče proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov povečati dovolj hitro, da 
bodo lahko izpolnjeni podnebni in 
okoljski cilji EU za leti 2030 in 2050, pri 
čemer mora nizkoogljični vodik veljati kot 
prehodna tehnologija, ki se bo 
uporabljala kratko- in srednjeročno; 
poziva Komisijo, naj približno oceni, 
koliko nizkoogljičnega vodika bo v katerih 
primerih in kako dolgo potrebnega za 
namene razogljičenja, preden se bo lahko 
za to namesto njega uporabljal izključno 
obnovljivi vodik; poziva Komisijo in 
države članice, naj zmanjšajo regulativne 
in gospodarske ovire in tako spodbudijo 
hitro uvajanje vodika na trg; poleg tega 
ugotavlja, da je treba preprečiti, da bi se 
naravni viri netrajnostno izkoriščali, da bi 
še naprej nastajale emisije metana, pa 
tudi odvisnost od ogljika in nasedle 
naložbe; poudarja, da bi morala uporaba 
vodika prispevati k doseganju podnebnih 
ciljev EU ter k hitremu razvoju in uporabi 
obnovljivega vodika;

18. meni, da bi lahko na evropskem 
energetskem trgu razvili proizvodnjo 
nizkoogljičnega vodika ter vodika iz 
obnovljivih virov; poudarja, da so za ti dve 
vrsti vodika potrebne različna 
infrastruktura in naložbe; poziva, naj se 
skromen javni denar, ki je na voljo v 
Evropi, potroši za naložbe v vodik iz 
obnovljivih virov, saj lahko samo tovrstni 
vodik trajnostno prispeva k temu, da se na 
dolgi rok doseže podnebna nevtralnost ter 
preprečijo učinki vezanosti in nasedle 
naložbe;
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44. poudarja, da je vodik zaradi svojih 
značilnosti dober kandidat za 
nadomestitev fosilnih goriv in zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov za nekatere 
vrste prometa; poudarja, da je uporaba 
vodika v čisti obliki ali kot sintetičnega 
goriva ali biokerozina ključni dejavnik za 
nadomestitev fosilnega kerozina v 
letalstvu; poudarja tudi, da se vodik v 
omejenem obsegu že uporablja v prometu, 
predvsem v cestnem prometu, javnem 
prevozu in posameznih segmentih 
železniškega sektorja, zlasti tam, kjer 
elektrifikacija proge ekonomsko ni 
izvedljiva; poudarja, da je potrebna strožja 
zakonodaja, če želimo spodbudili uporabo 
brezemisijskih goriv in drugih čistih 
tehnologij, vključno z vodikom iz 
obnovljivih virov, in jih začeti uporabljati 
v težkih vozilih ter v letalskem in 
pomorskem prometu, ko bodo v celoti na 
voljo;

44. poudarja, da obstaja zelo velik 
potencial za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov v cestnem prometu s 
prehodom na druge oblike prevoza, 
učinkovitostjo in neposredno 
elektrifikacijo, zlasti za osebna vozila in 
avtobuse; ugotavlja, da bi se bilo treba v 
cestnem prometu glede na trenutno stanje 
tehnološkega razvoja osredotočiti na 
hitrejše uvajanje električnih vozil; vendar 
ugotavlja, da v bližnji prihodnosti vsega 
cestnega prometa ne bo mogoče 
elektrificirati, zato je uporaba vodika 
zanimiva za tiste segmente prometnega 
sistema, v katerih je zmanjšanje emisij 
CO2 težko doseči in ki jih je praktično 
nemogoče elektrificirati v večjem obsegu, 
kot je cestni tovorni promet na dolge 
razdalje; poudarja, da je vodik zaradi 
svojih značilnosti dober kandidat za 
nadomestitev fosilnih goriv in zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov za nekatere 
vrste prometa; poudarja, da je potrebna 
strožja zakonodaja, če želimo spodbuditi 
uporabo brezemisijskih goriv in drugih 
čistih tehnologij, vključno z vodikom iz 
obnovljivih virov, ter poudarja, da je 
uporaba vodika v čisti obliki ali kot 
sintetičnega goriva ali biokerozina ključni 
dejavnik za nadomestitev fosilnega 
kerozina v letalskem in pomorskem 
prometu;
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