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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Европейска стратегия за водорода
(2020/2242(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и 
по-специално член 194 от него,

– като взе предвид споразумението, прието на 21-вата конференция на страните по 
Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP21) в Париж на 12 
декември 2015 г. (Парижкото споразумение),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 8 юли 2020 г., озаглавено „ 
Стратегия за използването на водорода за неутрална по отношение на климата 
Европа“ (COM(2020)0301),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 8 юли 2020 г., озаглавено „Тласък 
за неутралната по отношение на климата икономика: Стратегия на ЕС за 
интеграция на енергийната система“ (COM(2020)0299),

– като взе предвид доклада на Комисията от 14 октомври 2020 г., озаглавен „Доклад 
за 2020 г. относно състоянието на Енергийния съюз съгласно Регламент (ЕС) 
2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта 
на климата“ (COM (2020) 0950),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 17 септември 2020 г., озаглавено 
„Засилване на европейската амбиция в областта на климата за 2030 г. Инвестиция 
в неутрално по отношение на климата бъдеще в полза на нашите граждани“ (COM 
(2020)0562),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г., озаглавено 
„Европейският зелен пакт“ (COM(2019)0640),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено „Нова 
промишлена стратегия за Европа“ (COM(2020)0102),

– като взе предвид Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници1,

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на 
действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и 
(ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 
98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на 

1 ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82.
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Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на 
Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета2,

– като взе предвид Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 
22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива3,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 559/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за 
създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“4,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна 
инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на 
регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/20095,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, 
за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) 
№ 680/2007 и (ЕО) № 67/20106, който понастоящем е в процес на преразглеждане,

– като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2013 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО 
на Съвета7,

– като взе предвид своята резолюция от 10 юли 2020 г. относно всеобхватен 
европейски подход към съхранението на енергия8,

– като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно Европейския 
зелен пакт9,

– като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно изменението на 
климата – европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, 
модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика в 
съответствие с Парижкото споразумение 10,

– като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2018 г. относно разгръщането 
на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: време за 
действие!11,

– като взе предвид своята резолюция от 6 февруари 2018 г. относно ускоряването на 

 2 ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1.
3 ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1.
4 ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 108.
5 ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39.
6 ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129.
7 OВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.
8 Приети текстове, P9_TA(2020)0198.
9 Приети текстове, P9_TA(2020)0005.
10 Приети текстове, P8_TA(2019)0217.
11 ОВ C 345, 16.10.2020 г., стр. 80
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иновацията в областта на чистата енергия12,

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и на комисията по транспорт и туризъм,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (A9-2242/2020),

А. като има предвид, че ЕС одобри Парижкото споразумение, Зеления пакт и целта 
за постигане на икономически ефективен и справедлив преход, водещ до 
неутралност по отношение на климата до 2050 г.;

Б. като има предвид, че преходът към икономика с нулеви нетни емисии на 
парникови газове изисква преход към чиста енергия, който да гарантира 
устойчивост, сигурност на доставките и достъпност на енергията;

В. като има предвид, че водородът може да се използва за приложения в областта на 
промишлеността, транспорта и отоплението, спомагайки за декарбонизирането на 
сектори, в които пряката електрификация не е възможна или конкурентоспособна, 
както и за съхраняване на енергия с цел балансиране на енергийната система, като 
по този начин играе значителна роля за интегрирането на енергийната система;

1. подчертава необходимостта от запазване и по-нататъшно развиване на 
европейското технологично лидерство в областта на чистия водород13 чрез 
конкурентоспособна и устойчива водородна икономика с интегриран пазар на 
водород; подчертава необходимостта от европейска стратегия за водорода, която 
да обхваща цялата верига на стойността на водорода, включително секторите на 
търсенето и предлагането, и да бъде координирана с националните усилия за 
намаляване на разходите за чист водород; поради това приветства стратегията за 
използването на водорода за неутрална по отношение на климата Европа, 
предложена от Комисията; 

2.  подчертава, че принципът за поставяне на енергийната ефективност на първо 
място има превес и че пряката електрификация, когато е възможно, е 
предпочитаният начин за декарбонизация, тъй като е по-ефективна от гледна 
точка на разходите и енергията, отколкото използването на чист водород;

3. изразява убеденост, че единствено чистият водород допринася по устойчив начин 
за постигането на неутралност по отношение на климата в дългосрочен план;

Класификация на водорода и стандарти

4. счита, че наличието на обща правна квалификация на различните видове 

12 ОВ C 463, 21.12.2018 г., стр. 10.
13 Според посоченото от Комисията „чист водород“ означава водород, произведен чрез електролизата на 
вода с помощта на електроенергия от възобновяеми източници. Той може да бъде произведен също така 
и чрез риформинг на биогаз или биохимично преобразуване на биомаса, ако това е в съответствие с 
изискванията за устойчивост.
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водород е от първостепенно значение; приветства класификацията, предложена 
от Комисията; отбелязва, че избягването на две наименования за една и съща 
категория, като например „възобновяем“ и „чист“ водород, би могло да 
спомогне за по-голяма яснота на тази класификация;

5. подчертава неотложната необходимост от европейски стандарти, системи за 
сертифициране и етикетиране за чистия водород и гаранции за произхода на 
електроенергията от възобновяеми източници; счита, че чистият водород следва 
да се определя в съответствие с независим научно обоснован преглед на 
емисиите през целия му жизнен цикъл; призовава Комисията да предостави 
регулаторна рамка възможно най-рано през 2021 г.;

6. изразява твърдото си убеждение, че приемането от страна на обществеността е 
от ключово значение за успешното създаване на водородна икономика; поради 
това подчертава значението на участието на обществеността и заинтересованите 
страни, както и значението на европейските стандарти за безопасност и 
европейските технически стандарти във връзка с водорода, а също и на 
висококачествените водородни решения при спазване на тези стандарти;

Увеличаване на производството на водород

7. приветства амбициозните цели на Комисията за увеличаване на капацитета на 
електролизьорите за водород от възобновяеми източници и на производството 
на водород; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да 
стимулират веригата за създаване на стойност и навлизането на пазара на чистия 
водород, за да стане той технологично зрял и конкурентоспособен по отношение 
на водорода с произход от изкопаеми горива и водорода, получен с 
нисковъглеродни емисии14;

8. подчертава, че за да има функциониращ и предвидим вътрешен пазар на 
водород, трябва да бъдат преодолени регулаторните пречки и да бъде създадена 
последователна и всеобхватна регулаторна рамка; счита, че регулаторната рамка 
за пазара на газ и пакетът за чиста енергия биха могли да послужат като модели 
за тази цел;

9. отбелязва, че за да се изгради устойчива водородна икономика достатъчно 
бързо, за да постигнем нашите цели в областта на климата, водородът, получен с 
нисковъглеродни емисии, може да играе преходна роля; призовава Комисията да 
направи оценка приблизително какъв период от време и какво количество от 
този водород ще са необходими за целите на декарбонизацията, докато само 
чистият водород може да изпълнява тази роля;

10. подчертава, че чистата водородна икономика изисква значителни допълнителни 
количества енергия от възобновяеми източници на достъпни цени и съответната 
инфраструктура; призовава Комисията и държавите членки да увеличат 

14 Според Комисията „водородът, получен с нисковъглеродни емисии“ обхваща водорода с произход от 
изкопаеми горива с улавяне на въглерод и водорода от електролиза на вода със значително намалени 
емисии на парникови газове през целия жизнен цикъл в сравнение със съществуващото производство на 
водород.
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усилията си в това отношение и да премахнат данъците и налозите върху 
електроенергията от възобновяеми източници;

Водородна инфраструктура

11. подчертава необходимост от своевременно наличие на инфраструктура за 
производство и транспортиране на водород и от успоредно развиване на 
търсенето и предлагането; във връзка с това приветства намерението на 
Комисията да преразгледа Регламент № 347/2013 от 17 април 2013 г. относно 
указания за трансевропейската енергийна инфраструктура (Регламент за 
TEN-E)15; отбелязва, че въпреки съсредоточаването върху промишлените 
клъстери през първата фаза, планирането на инфраструктурата за пренос на по-
дълги разстояния и нейното регулиране следва вече да бъдат предприети;

12. насърчава Комисията и държавите членки да направят оценка на възможността 
за промяна на предназначението на съществуващите газопроводи за 
транспортирането на чист водород, за да се постигне максимална икономическа 
ефективност и да се сведат до минимум инвестиционните разходи и усреднените 
разходи за пренос;

Търсене на водород

13. подчертава, че за да се постигне бързо навлизане на чистия водород на пазара и 
да се избегне зависимост по отношение на въглерода, търсенето на чист водород 
трябва да се увеличи; признава, че първоначалният акцент на търсенето на 
водород следва да бъде поставен върху сектори, за които използването на 
водород се доближава до условията за конкурентоспособност или които 
понастоящем не могат да бъдат декарбонизирани с други средства; счита, че за 
тези сектори следва да се създадат на европейско равнище пътни карти  за 
развиване на търсенето, инвестициите и научните изследвания; изразява 
съгласие с Комисията, че за насърчаване на декарбонизацията чрез чист водород 
са необходими политики, акцентиращи върху търсенето, като например квоти за 
използване на чист водород в конкретни сектори и договори за въглеродна 
разлика;

Научни изследвания, развитие, иновации и финансиране 

14. подчертава значението на научните изследвания, развитието и иновациите по 
цялата верига за създаване на стойност, както и на демонстрационните проекти в 
промишлен мащаб, за да стане чистият водород конкурентоспособен; счита, че 
участието на МСП и осигуряването на подходящи познания за водорода на 
работниците са от първостепенно значение;

15. подчертава, че са необходими значителни инвестиции, за да стане чистият 
водород конкурентоспособен, както и че европейските програми и инструменти 
за финансиране като „Хоризонт Европа“, Механизма за свързване на Европа, 
InvestEU и Иновационния фонд по линия на СТЕ  играят ключова роля за 
насърчаването на чиста водородна икономика; изразява дълбоко съжаление 

15 ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39.
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относно направените от Съвета съкращения, засягащи тези инструменти; 
призовава Комисията да разработи координирана инвестиционна стратегия за 
чист водород; 

16. приветства Европейския алианс за чист водород и важните проекти от 
общоевропейски интерес като важни начини за увеличаване на инвестициите в 
чист водород; насърчава Алианса да предложи програма за инвестиции и списък 
от проекти, които да могат да гарантират изпълнението на определените от 
Комисията цели в областта на водорода във възможно най-кратък срок; 
приветства плана на Комисията за преразглеждане на насоките за държавните 
помощи, така че да включват чистия водород;

17. подчертава работата на Съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“; 
отправя искане към Комисията да го използва като експертен център за чист 
водород;

Международно сътрудничество в областта на водорода

18. счита, че вносът на чист водород може да се окаже необходим за задоволяване 
на търсенето в Европа; призовава Комисията да установи взаимноизгодно 
сътрудничество със съседните региони; 

19. изразява убеденост, че ЕС следва да се стреми да популяризира своите 
стандарти за водорода в международен план и по този начин да превърне 
водорода в част от международното си сътрудничество; 

Ролята на водорода в интегрирана енергийна система

20. подчертава необходимостта от интегрирана енергийна система, за да се постигне 
неутралност по отношение на климата до 2050 г.; счита, че интегрирането на 
електроенергийната, газовата и водородната мрежа е от полза за доброто 
функциониране на пазара на водород и енергия; приветства включването на 
водорода в стратегията на Комисията за интегриране на енергийната система; 
счита, че чистият водород може да играе ключова роля по отношение на 
съхранението на енергия за балансиране на предлагането и търсенето на енергия 
от непостоянни възобновяеми източници; 

°

° °

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на всички 
институции на ЕС и на държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейският съюз одобри Парижкото споразумение и се ангажира с Европейския зелен 
пакт да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. чрез справедлив 
преход. Този преход предполага декарбонизация на всички икономически сектори, 
включително секторите на енергетиката и  трудно декарбонизиращите се сектори. 
Преходът към чиста енергийна система трябва да гарантира сигурност на доставките и 
достъпност на енергията. 

Тъй като водородът, произведен чрез електролиза с помощта на електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, е чиста алтернатива на изкопаемите горива и може 
да се използва за различни цели, включително изходни суровини за промишлени 
процеси, горивни клетки и съхранение на енергия, той може да има ценен принос за този 
преход. Може да спомогне за декарбонизиране на трудно декарбонизиращите се сектори, 
в които пряката електрификация все още не е възможна или икономически ефективна. 
Водородът обаче представлява само малка част от европейския енергиен микс и 
понастоящем 95% от нашето производство на водород се основава на изкопаеми горива1. 
Освен това чистият водород все още не е конкурентоспособен по отношение на водорода 
с произход от изкопаеми горива и водорода, получен с нисковъглеродни емисии2.

Следователно ЕС трябва да разработи устойчива водородна икономика, която да има за 
цел да направи чистия водород конкурентоспособен възможно най-скоро. Успешна 
водородна икономика с европейско технологично лидерство би могла да помогне на ЕС 
да укрепи своята икономика и да създаде ориентирани към бъдещето работни места, 
особено след икономическия спад, дължащ се на пандемията от COVID-19. Поради това 
е необходима стратегия за водорода, която да обхваща цялата верига на стойността на 
водорода, да включва секторите на търсенето и предлагането и да бъде координирана с 
националните усилия. Европейската комисия направи първа стъпка в тази посока, 
приемайки през юли 2020 г. „Стратегия за използването на водорода за неутрална по 
отношение на климата Европа“. Настоящият доклад има за цел да анализира 
политическите, икономическите и технологичните нужди от устойчива водородна 
икономика в ЕС и по този начин да допълни стратегията, предложена от Комисията. 

Докладчикът подчертава, че водородът не е вълшебно решение на въпроса за 
декарбонизацията. Вместо това следва да има превес принципът за поставяне на 
енергийната ефективност на първо място и пряката електрификация следва да се счита 
за предпочитан вариант за декарбонизация, когато това е технологично и икономически 
възможно, тъй като може да бъде по-ефективна от гледна точка на разходите и енергията 
поради загубата на ефективност при производството на водород. 

ЕС трябва да основе водородната си икономика на чистия водород, тъй като единствено 

1 Европейска комисия: Производство на водород в Европа: Преглед на основните разходи и ползи, юли 
2020 г.
 https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1
2 В настоящия доклад докладчикът използва за различните видове водород терминологията, предложена 
от Комисията в съобщението „Стратегия за използването на водорода за неутрална по отношение на 
климата Европа“.

https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1
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чистият водород е устойчив в дългосрочен план. За да се увеличи производството на 
водород и да се изгради екологично чиста водородна икономика достатъчно бързо, за да 
постигнем целите си в областта на климата, водородът с ниски въглеродни емисии може 
да играе роля в прехода, тъй като чистият водород все още не е в достатъчно количество 
и не е достатъчно конкурентоспособен. Комисията следва да направи оценка 
приблизително какъв период от време и какво количество от този водород ще бъдат 
необходими за тази преходна фаза. Важно е възможно най-скоро да се прекрати 
употребата на водород с произход от изкопаеми горива.
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Класификация на водорода и стандарти 

Докладчикът счита, че за да се определят различните видове водород, е необходима 
единна европейска система за класификация. Предложената от Комисията 
класификация, която се основава на въглеродното съдържание на водорода и се 
отдалечава от широко използвания подход, основан на цветовете, изглежда добро 
решение. Следва обаче да се избягват различни наименования на един и същ вид 
водород, като например „възобновяем „и „чист“ водород.

Освен това трябва да можем ясно да идентифицираме чистия водород. За тази цел 
докладчикът предлага разработването на стандарти и на европейска система за 
сертифициране и етикетиране въз основа на независим научен преглед на емисиите през 
целия жизнен цикъл на производството на водород. Тъй като производството на чист 
водород се основава на електроенергия от възобновяеми източници, имаме нужда и от 
гаранции за произхода на електроенергията от възобновяеми източници. Тези елементи 
са важни за потребителите на водород, за да могат съзнателно да инвестират в вариантите 
за чист водород.

Приемането от страна на обществеността е от ключово значение за развитието на 
устойчива водородна икономика. За да се повиши общественото приемане, от решаващо 
значение е участието на гражданите и заинтересованите страни в водородната 
икономика. Трябва също така да гарантираме, че ЕС разполага с най-високите стандарти 
за безопасност и най-високите технически норми за водорода и че прилага само 
водородни решения, които зачитат тези стандарти. Във връзка с това докладчикът 
приветства вече извършената работа в областта на безопасността от страна на 
Съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“, което би могло да изпълнява 
ролята на експертен център в областта на водорода за Европейската комисия.

Увеличаване на производството на водород

Сега трябва да предприемем действия за увеличаване на производството на чист водород 
в Европа. В своята стратегия Комисията представи амбициозни цели за увеличаване на 
производството на чист водород чрез увеличаване на капацитета на електролизьорите за 
водород от възобновяеми източници. За да се постигнат тези цели и да се създаде 
функциониращ и предвидим пазар на чист водород, който да привлича инвестиции, 
трябва да се преодолеят регулаторните пречки и да се създаде всеобхватна регулаторна 
рамка на пазара на водород. Регулаторната рамка на ЕС за пазара на газ, поради общите 
характеристики на водорода и газа, и Пакетът за чиста енергия, поради цялостния си 
подход за преразглеждане на функционирането на енергийния пазар, биха могли да 
послужат като модели за тази регулаторна рамка.

За производството на чист водород са необходими значителни количества 
електроенергия от възобновяеми източници. Следователно, за да се увеличи 
производството на чист водород, ЕС трябва да създаде достатъчно допълнително 
производство на енергия от възобновяеми източници. Това върви успоредно с 
осигуряването на необходимата инфраструктура за транспортиране на енергията от 
възобновяеми източници до обектите за производство на водород. Тъй като все още има 
пропуски в инфраструктурата за енергията от възобновяеми източници в рамките на ЕС, 
Комисията и държавите членки следва да гарантират, че липсващата инфраструктура ще 



PE658.772v03-00 12/15 PR\1218637BG.docx

BG

се осигури възможно най-скоро. Освен това, тъй като електроенергията от възобновяеми 
източници е отговорна за значителна част от разходите за производство на чист водород, 
за да се постигне конкурентоспособност, е важно да се намалят разходите чрез 
премахване на данъците и налозите върху електроенергията от възобновяеми източници. 

Водородна инфраструктура

Докладчикът отбелязва липсата на водородна инфраструктура в ЕС. По отношение на 
водородната инфраструктура, производствените съоръжения и търсенето ЕС следва да 
избегне дискусия от типа „Яйцето или кокошката?“. Необходимо е да развием всички 
елементи от самото начало. ЕС следва да стимулира развитието на инфраструктурата, 
например чрез преразглеждане на Регламента за TEN-E. Докладчикът е съгласен с 
подхода на Комисията да се започне планирането на централната инфраструктура за 
пренос от среден диапазон от самото начало, за да се развие пълноценен вътрешен пазар 
на водород във възможно най-кратки срокове.

Тъй като създаването на водородна икономика ще изисква значителни инвестиции, 
икономическата ефективност е важна. Съществуващата газова инфраструктура може да 
бъде пренасочена към използване на чист водород, което би могло да сведе до минимум 
инвестиционните разходи и усреднените разходи за пренос. Ето защо следва да се 
направи оценка на тази възможност на европейско и на национално равнище.

Търсене на водород

Търсенето е ключов аспект за развитието на пазар на чист водород, тъй като голямото 
търсене може да ускори навлизането на пазара на чистия водород. Освен това то може 
да допринесе за декарбонизацията. За да се увеличи търсенето обаче, чистият водород 
трябва да стане привлекателен от икономическа гледна точка. Инвестициите в чист 
водород трябва да бъдат по-привлекателни от инвестициите в решения, основани на 
използването на изкопаеми горива. Само тогава ЕС ще бъде в състояние да предотврати 
зависимостта от въглерода. Ето защо в рамките на преходен период  водородът, получен 
с нисковъглеродни емисии, следва да е съсредоточен в сектори, в които използването на 
водород се доближава до условията за конкурентоспособност или които понастоящем не 
могат да бъдат декарбонизирани с други средства; 

За да има по-добър надзор върху необходимия чист и получен с нисковъглеродни емисии 
водород, докладчикът предлага да се изготвят секторни пътни карти, които да определят 
развитието на търсенето на водород и нуждите от инвестиции и научни изследвания за 
секторите на търсенето. Тези пътни карти следва да бъдат изготвени на европейско 
равнище при тясно сътрудничество между заинтересованите страни и европейските 
институции. 

В своята стратегия Комисията посочва значението на политиките за подкрепа и развитие 
на търсенето. Поради настоящата липса на конкурентоспособност на чистия водород 
следва да обмислим въвеждането на политики като квоти за използване на чист водород 
в целевите сектори. Следва да се вземат предвид и новаторски мерки като договори за 
въглеродна разлика. Комисията трябва обаче да представи подробности как тези мерки 
биха могли да бъдат финансирани и изпълнени.
 



PR\1218637BG.docx 13/15 PE658.772v03-00

BG

Научни изследвания, развитие, иновации и финансиране 

За да се намалят разходите за чист водород и с цел оптимизиране, са необходими научни 
изследвания, развитие и иновации по цялата верига за създаване на стойност на чистия 
водород. Нуждаем се също така от демонстрационни проекти в промишлен мащаб, за да 
можем да прилагаме водородни решения в секторите на търсенето. ЕС трябва да 
гарантира пълноценното участие на МСП, тъй като някои от тях могат да предоставят 
новаторски решения, а други може да разполагат с ограничени ресурси, за да се 
възползват от чисти водородни решения за собствената си декарбонизация. Трябва също 
така да гарантираме, че нашата работна сила разполага с подходящи познания за чистите 
водородни технологии, за да се гарантира безопасността.

Докладчикът подчертава големите потребности от инвестиции за създаване на чиста 
водородна икономика. Европейските програми могат да играят важна роля за 
подпомагане на финансирането на проекти за чист водород и за привличане на 
допълнителни публични и частни инвестиции. По-специално „Хоризонт Европа“, 
Механизмът за свързване на Европа, InvestEU и Иновационният фонд по линия на СТЕ 
могат да насърчат чиста водородна икономика. Наложително е тези програми да 
разполагат с достатъчно финансови ресурси. Поради това докладчикът изразява 
съжаление относно финансовите съкращения от страна на Съвета по отношение на 
предложението на Комисията. 

Освен тези програми Алиансът за чист водород и важните проекти от общоевропейски 
интерес могат да помогнат за финансирането на водородната икономика. Алиансът, 
базиращ се на  експертния опит, който обединява, следва да спомогне за 
идентифицирането на конкретни обещаващи проекти и инвестиционни нужди, като 
изготви списък от проекти и програма за инвестиции. Освен това преразглеждане на 
насоките за държавните помощи следва да включи създаването на глава относно чистите 
водородни технологии, така че насоките да могат да подкрепят, а не да възпрепятстват 
развитието на чистия водород. В допълнение, като се има предвид съществуването на 
множество европейски програми, които могат да спомогнат за финансирането на чистия 
водород, от съществено значение е ЕС да разработи координирана стратегия за 
инвестиции, която да позволява  проектите да получават финансиране от различни 
програми и да гарантира, че те логически се базират един на друг. 

Международно сътрудничество в областта на водорода

Докладчикът счита, че европейското производство на чист водород може да не е 
достатъчно само да отговори на европейското търсене, тъй като някои сектори ще 
изискват големи количества за целите на декарбонизацията. Поради това ЕС следва да 
започне сътрудничество за производство на чист водород със съседни региони като 
Балканите или Северна Африка с цел внос. Той следва да гарантира, че това 
сътрудничество е от полза за сътрудничещите региони по отношение на борбата им 
срещу изменението на климата и за постигането на целите на ООН за устойчиво развитие 
и на устойчиво икономическо развитие.

Чистият водород следва също така да стане неразделна част от международното 
сътрудничество на ЕС като цяло, включително дипломацията по въпросите на климата, 
за да се обменят най-добри практики и да се насърчават европейските стандарти за 
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водорода.

Ролята на водорода в интегрирана енергийна система

Накрая, докладчикът подчертава значението на интегрирана енергийна система за 
насърчаване на енергията от възобновяеми източници и за постигане на неутралност по 
отношение на климата до 2050 г. За тази цел газовите, електроенергийните и 
водородните мрежи следва да бъдат координирани. В тази връзка чистият водород може 
да играе ключова роля по отношение на съхранението на енергия за балансиране на 
предлагането и търсенето на енергия от непостоянни възобновяеми източници. Това 
решение все още не е конкурентоспособно и ЕС се нуждае от допълнителни инвестиции 
за тази цел. Докладчикът приветства съгласуването на стратегиите за водорода и за 
интегриране на енергийната система.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА, ОТ КОИТО 
ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

Следният списък е изготвен на доброволни начала в рамките на изключителната 
отговорност на докладчика. Докладчикът е получил информация от следните субекти 
или лица при подготовката на проекта на доклада:

Субект и/или лице
Amprion
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft  
Bundesverband der Deutschen Industrie 
Bundesverband Energiespeicher 
Cefic
CEPS Energy Climate House
Deutsche Industrie- und Handelskammer
Deutsche Umwelthilfe
E3G
EnBW
Energy Storage Association
Европейска мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия 
E.on
Eurogas
Европейска комисия 
Европейски комитет на регионите
Europex
Европейски университетски институт
Съвместно предприятие „Горивни елементи и водород“
Hydrogen Europe
Iberdrola
Международна асоциация на производителите на нефт и газ 
Международна агенция по енергетика
Oersted
Open Grid Europe
RWE 
Sandbag
Siemens 
STEAG
TenneT
Транспорт & околна среда
Uniper
Vattenfall
Verband der Chemischen Industrie 
Verbund
Weltenergierat Deutschland
WindEurope
Wirtschaftsvereinigung Stahl
Zero Emissions Platform


