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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no standartu 
noteikšanas un pasaulē vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; uzsver, ka ūdeņradis ir 
svarīgs instruments enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un Parīzes nolīguma mērķu 
sasniegšanai; norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 2030. gadam var radīt līdz pat 1 
miljonam darbvietu un 150 miljardiem EUR gada ieņēmumu, vienlaikus līdz 
2050. gadam samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 560 miljoniem tonnu; tādēļ 
aicina Komisiju ieviest visaptverošu terminoloģiju un kritērijus atjaunojamo 
energoresursu un mazoglekļa ūdeņraža sertifikācijai, jo tas ir pamats jebkādām 
turpmākām investīcijām;

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir skaidra 
apņemšanās pāriet uz atjaunojamās enerģijas un īpaši zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
ražošanu, lai sasniegtu Savienības 2050. gada klimatneitralitātes mērķi, vienlaikus 
nodrošinot tehnoloģisko neitralitāti; norāda, ka pārejas periodā būs vajadzīgi stimuli, lai 
izvērstu atjaunojamo un īpaši zemas oglekļa emisijas ūdeņraža izmantošanu rūpniecībā 
un transporta nozarē, pamatojoties uz izveidoto emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu 
(ETS);

3. uzsver, ka ūdeņradis kā enerģijas nesējs ir būtisks faktors, kas veicina pāreju uz 
atjaunojamo enerģiju, jo tas var stabilizēt un līdzsvarot elektroenerģijas tīklu un 
dekarbonizēt siltuma ražošanu, kas būtu ļoti izdevīgi ēkām ar zemu emisijas līmeni; 
tādēļ aicina Komisiju īstermiņā atjaunināt un saskaņot noteikumus par ūdeņraža 
piemaisīšanu un atbalstīt esošo un trūkstošo tīklu modernizēšanu, lai vidējā termiņā 
aizstātu gāzi ar ūdeņradi, kur vien iespējams;

4. uzsver ūdeņraža potenciālu energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un to, ka tas ir 
nozīmīga rūpniecības izejviela; tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā pašlaik 
izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski palielināt 
pētniecību un investīcijas attiecībā uz atjaunojamā ūdeņraža izmantošanu rūpniecībā un 
valsts atbalsta noteikumos paredzēt iespēju sniegt mērķtiecīgu atbalstu;

5. uzsver, ka augstais pieprasījums pēc ūdeņraža kā izmaksu ziņā konkurētspējīgas 
atjaunojamās enerģijas pārsniegs Eiropas potenciālu; tādēļ aicina izveidot jaunas 
partnerības enerģētikas jomā un nodrošināt savstarpēju savienojamību ar kaimiņvalstīm, 
ņemot vērā to, ka jaunas partnerības, jo īpaši ar Āfriku, sniedz abpusēji izdevīgas 
uzņēmējdarbības iespējas, jo tās atbalsta atjaunojamās un ūdeņraža enerģijas nozares 
attīstību abās pusēs;

6. aicina Komisiju un dalībvalstis noteikt, ka atjaunojamā ūdeņraža jomas, oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas un ar ūdeņradi saderīgas infrastruktūras attīstīšana ir 
būtiska izdevumu prioritāte atveseļošanas un noturības plānos, taisnīgas pārkārtošanās 
plānos, InvestEU, programmā “Apvārsnis Eiropa”, TEN-E, TEN-T un ETS inovāciju 
fondā.


