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40. pozdravlja razmislek Komisije o 
različnih možnostih spodbud na strani 
povpraševanja; se strinja s Komisijo, da bi 
za prehodno obdobje lahko razmislili o 
uporabi politik, osredotočenih na 
povpraševanje, in jasnih spodbud za 
uporabo vodika v sektorjih končne porabe, 
če želimo povečati povpraševanje po 
vodiku, kot so na primer kvote za uporabo 
vodika iz obnovljivih virov v omejenem 
številu specifičnih sektorjev, jamstva 
Evropske investicijske banke za 
zmanjšanje začetnega tveganja sonaložb, 
dokler ne postanejo konkurenčne, ter 
finančna orodja, vključno s pogodbami na 
razliko za ogljik (CCfD) za projekte, ki 
uporabljajo nizkoogljični vodik, saj bi s 
tem spodbujali razogljičenje s pomočjo 
vodika, kjer je to potrebno za ohranitev 
konkurenčnosti končnih uporabnikov; 
ugotavlja, da je treba poskrbeti, da bo 
nadomestilo še naprej sorazmerno, in 
preprečiti podvajanje subvencij za 
proizvodnjo in uporabo, ustvarjanje 
umetnih potreb in neupravičeno 
izkrivljanje trga; poziva k hitremu razvoju 
pilotnega programa za pogodbe na razliko 
za ogljik, zlasti za čisto jeklo; poudarja, da 
lahko tudi javna naročila trajnostnih 
rešitev, kot je zeleno jeklo za gradnjo ali 
obnovo, prispevajo k otipljivemu in 
predvidljivemu povpraševanju; poudarja, 

40. pozdravlja razmislek Komisije o 
različnih možnostih spodbud na strani 
povpraševanja; se strinja s Komisijo, da bi 
za prehodno obdobje lahko razmislili o 
uporabi politik, osredotočenih na 
povpraševanje, in jasnih spodbud za 
uporabo vodika v sektorjih končne porabe, 
če želimo povečati povpraševanje po 
vodiku, kot so na primer kvote za uporabo 
vodika iz obnovljivih virov v omejenem 
številu specifičnih sektorjev, jamstva 
Evropske investicijske banke za 
zmanjšanje začetnega tveganja sonaložb, 
dokler ne postanejo konkurenčne, ter 
finančna orodja, vključno s pogodbami na 
razliko za ogljik (CCfD) za projekte, ki 
uporabljajo vodik iz nizkoogljičnih virov, 
saj bi s tem spodbujali razogljičenje s 
pomočjo vodika, kjer je to potrebno za 
ohranitev konkurenčnosti končnih 
uporabnikov; ugotavlja, da je treba 
poskrbeti, da bo nadomestilo še naprej 
sorazmerno, in preprečiti podvajanje 
subvencij za proizvodnjo in uporabo, 
ustvarjanje umetnih potreb in neupravičeno 
izkrivljanje trga; poziva k hitremu razvoju 
pilotnega programa za pogodbe na razliko 
za ogljik, zlasti za čisto jeklo; poudarja, da 
lahko tudi javna naročila trajnostnih 
rešitev, kot je zeleno jeklo za gradnjo ali 
obnovo, prispevajo k otipljivemu in 
predvidljivemu povpraševanju; poudarja, 
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da bi morali politike na strani 
povpraševanja uskladiti z drugimi ukrepi 
politike in zanje izvesti celovite ocene 
učinka, da bi se izognili negativnim 
učinkom na energetsko intenzivne panoge, 
ki se spopadajo z mednarodno konkurenco;

da bi morali politike na strani 
povpraševanja uskladiti z drugimi ukrepi 
politike in zanje izvesti celovite ocene 
učinka, da bi se izognili negativnim 
učinkom na energetsko intenzivne panoge, 
ki se spopadajo z mednarodno konkurenco; 
poleg tega poudarja, da te politike ne bi 
smele zavirati napredovanja pri ciljih 
glede obnovljivih virov energije, do česar 
bi prišlo, če bi države članice prisilili v 
izbiranje med tem, da bi bil v omrežje 
vključen večji delež obnovljivih virov ali 
pa bi te vire morale uporabiti za 
pridobivanje vodika;
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51. poudarja, da je EU vodilna v 
proizvodnji elektrolizatorjev ter da mora 
ohraniti in nadgraditi to konkurenčno 
prednost; meni, da bi se morala EU pri 
svojih prizadevanjih za raziskave in razvoj 
osredotočiti na širok spekter potencialnih 
novih obnovljivih virov vodika in 
tehnologij, kot so vodik iz fotosinteze, alge 
ali elektrolizatorji z morsko vodo, da bi 
povečali raven tehnološke pripravljenosti;

51. poudarja, da je EU vodilna v 
proizvodnji elektrolizatorjev ter da mora 
ohraniti in nadgraditi to konkurenčno 
prednost; meni, da bi se morala EU pri 
svojih prizadevanjih za raziskave in razvoj 
osredotočiti na širok spekter potencialnih 
novih brezogljičnih virov vodika in 
tehnologij ter da bi bilo treba preučiti in 
nadalje podpirati različne možnosti za 
pridobivanje vodika iz brezogljičnih virov, 
kot so piroliza, vodik iz fotosinteze, alge 
ali elektrolizatorji z morsko vodo, da bi 
povečali raven tehnološke pripravljenosti;
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