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Módosítás 39
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
az ECR 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; egyetért az 
Európai Bizottsággal abban, hogy átmeneti 
időre fontolóra lehetne venni a 
keresletorientált politikákat és a 
hidrogénnek a végfelhasználói ágazatokban 
történő alkalmazására és felhasználására 
vonatkozó egyértelmű ösztönzőket a 
hidrogén iránti kereslet kiváltása érdekében 
– például a megújuló hidrogén korlátozott 
számú ágazatban való felhasználására 
vonatkozó kvótákat, a társberuházások 
kezdeti kockázatának csökkentése céljából 
az Európai Beruházási Bank által nyújtott 
garanciákat azok költségeinek 
versenyképessé válásáig, valamint a 
pénzügyi eszközöket, beleértve a megújuló 
vagy alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
hidrogént használó projektek esetében a 
karboncsökkentési célú szerződéseket 
(CCfD) – a hidrogén útján történő 
dekarbonizáció ösztönzése céljából olyan 
ágazatokban, ahol az létfontosságú a végső 
felhasználók versenyképességének 
megőrzéséhez; 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 
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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;

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; hangsúlyozza 
továbbá, hogy ezek a politikák nem 
akadályozhatják a megújuló energiával 
kapcsolatos célok elérését azáltal, hogy a 
tagállamokat választás elé állítják abban a 
tekintetben, hogy több megújuló energiát 
használnak-e a hálózatokban, vagy azt 
megújuló hidrogén előállítására 
használják;
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Módosítás 40
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
az ECR képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
51 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

51. hangsúlyozza, hogy az EU vezető 
szerepet játszik az elektrolizátorok 
gyártásában, és fenn kell tartania és 
növelnie kell ezt a versenyelőnyt; úgy véli, 
hogy az uniós kutatási és fejlesztési 
erőfeszítéseknek a potenciális új megújuló 
hidrogénforrások és technológiák széles 
körére kell összpontosítaniuk, például a 
fotoszintézisből, algákból vagy 
tengervízzel működő elektrolizátorokból 
nyert hidrogénre a technológiai készültségi 
szintek növelése érdekében;

51. hangsúlyozza, hogy az EU vezető 
szerepet játszik az elektrolizátorok 
gyártásában, és fenn kell tartania és 
növelnie kell ezt a versenyelőnyt; úgy véli, 
hogy az uniós kutatási és fejlesztési 
erőfeszítéseknek a potenciális új 
hidrogénforrások és -technológiák széles 
körére kell összpontosítaniuk, és hogy fel 
kell tárni, valamint a továbbiakban 
támogatni kell a különféle szén-dioxid-
mentes hidrogéntermelési lehetőségeket 
is, például a pirolízist, valamint a 
fotoszintézisből, algákból vagy 
tengervízzel működő elektrolizátorokból 
nyert hidrogént a technológiai készültségi 
szintek növelése érdekében;

Or. en


