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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at Kommissionen agter at gøre Den Europæiske Union til en region, 
der sætter standarder og går forrest på verdensplan på brintområdet; understreger, at 
brint er et vigtigt redskab til at dekarbonisere energisystemet og nå målene i 
Parisaftalen; bemærker, at en ambitiøs strategi kan skabe op til 1 mio. arbejdspladser og 
150 mia. EUR i årlige indtægter i 2030, samtidig med at de årlige CO2-emissioner 
nedbringes med ca. 560 mio. ton senest i 2050; opfordrer derfor Kommissionen til at 
indføre en omfattende terminologi og kriterier for certificering af grøn og kulstoffattig 
brint, da dette udgør grundlaget for eventuelle fremtidige investeringer;

2. bemærker, at brint kan produceres gennem adskillige forskellige processer; 
understreger, at det er vigtigt at forpligte sig klart til en overgang til vedvarende og 
ultrakulstoffattig brintproduktion med henblik på at nå Unionens 2050-mål om 
klimaneutralitet og samtidig sikre teknologisk neutralitet; påpeger, at der i en 
overgangsperiode vil være behov for incitamenter til opskalering af grøn og 
ultrakulstoffattig brint inden for industrien og transportsektoren, idet der bygges på den 
etablerede ramme for emissionshandelssystemet (ETS);

3. understreger, at brint som energibærer er en vigtig katalysator for omstillingen til 
vedvarende energi, da den kan stabilisere og afbalancere el-nettet og dekarbonisere 
varmeproduktionen, hvilket vil bidrage kraftigt til at fremme lavemissionsbygninger; 
anmoder derfor Kommissionen om at ajourføre og harmonisere bestemmelserne om 
blanding af brint på kort sigt og støtte opgradering af eksisterende og udvikling af 
manglende net til at erstatte gas med brint på mellemlang sigt, hvor det er muligt;

4. fremhæver brints potentiale til at dekarbonisere energiintensive industrier og dens 
betydning som industriråprodukt; bemærker imidlertid, at op mod 95 % af den brint, der 
anvendes i industrien i dag, er baseret på fossile brændstoffer; opfordrer derfor til, at 
mængden af forskning og investeringer i anvendelser af grøn brint i industrien øges 
betydeligt, og til, at statsstøttereglerne giver mulighed for målrettet støtte;

5. understreger, at den store efterspørgsel efter vedvarende energi til konkurrencedygtige 
priser til brint vil overstige Europas potentiale; opfordrer derfor til etablering af nye 
energipartnerskaber og sammenkoblinger med nabolande under hensyntagen til, at nye 
partnerskaber, navnlig partnerskaber med Afrika, forretningsmæssigt er til fordel for 
begge parter, eftersom de støtter udviklingen af vedvarende og brintbaserede 
energiindustrier på begge sider;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre udviklingen af grøn brint, 
kulstofopsamling og -oplagring og brintkompatible infrastrukturer til et prioriteret 
udgiftsområde i forbindelse med genopretnings- og resiliensplanerne, planerne for en 
retfærdig omstilling, InvestEU, Horisont Europa, TEN-E og TEN-T samt 
Innovationsfonden under EU's Emissionshandelsordning.


