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12.5.2021 A9-0116/39

Pozmeňujúci návrh 39
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
v mene skupiny ECR

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 
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 
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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;

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; okrem toho zdôrazňuje, že tieto 
politiky by nemali brániť pokroku v 
plnení cieľov v oblasti energie z 
obnoviteľných zdrojov tým, že sa členské 
štáty budú musieť rozhodnúť, či budú 
mať v sieťach viac energie z 
obnoviteľných zdrojov alebo ju budú 
využívať na výrobu vodíka z 
obnoviteľných zdrojov;
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12.5.2021 A9-0116/40

Pozmeňujúci návrh 40
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
v mene skupiny ECR

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

Návrh uznesenia
Odsek 51

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

51. zdôrazňuje, že EÚ je lídrom vo 
výrobe elektrolyzérov a túto konkurenčnú 
výhodu si musí zachovať a prehĺbiť; 
domnieva sa, že úsilie EÚ v oblasti 
výskumu a vývoja by sa malo zamerať na 
širokú škálu potenciálnych nových 
obnoviteľných zdrojov vodíka a 
technológií, ako je vodík z fotosyntézy, 
rias alebo elektrolyzérov s morskou vodou, 
s cieľom zvýšiť úroveň technologickej 
pripravenosti;

51. zdôrazňuje, že EÚ je lídrom vo 
výrobe elektrolyzérov a túto konkurenčnú 
výhodu si musí zachovať a prehĺbiť; 
domnieva sa, že úsilie EÚ v oblasti 
výskumu a vývoja by sa malo zamerať na 
širokú škálu potenciálnych nových zdrojov 
vodíka a technológií a že by sa mali 
preskúmať a ďalej podporovať aj rôzne 
možnosti výroby vodíka bez oxidu 
uhličitého, ako je pyrolýza, vodík z 
fotosyntézy, rias alebo elektrolyzérov s 
morskou vodou, s cieľom zvýšiť úroveň 
technologickej pripravenosti;

Or. en


