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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa vesinikustrateegia kohta
(2020/2242(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut (edaspidi „ELi toimimise leping“), eriti 
selle artiklit 194,

– võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi (COP21) 
21. istungjärgul 12. detsembril 2015. aastal Pariisis sõlmitud kokkulepet (edaspidi 
„Pariisi kokkulepe“),

– võttes arvesse komisjoni 8. juuli 2020. aasta teatist „Kliimaneutraalse Euroopa 
vesinikustrateegia“ (COM(2020)0301),

– võttes arvesse komisjoni 8. juuli 2020. aasta teatist „Kliimaneutraalse majanduse 
saavutamine – lõimitud energiasüsteem kliimaneutraalse Euroopa nimel“ 
(COM(2020)0299),

– võttes arvesse komisjoni 14. oktoobri 2020. aasta aruannet „Energialiidu olukorda 
käsitlev 2020. aasta aruanne, mis on ette nähtud energialiidu ja kliimameetmete 
juhtimist käsitleva määrusega (EL) 2018/1999“ (COM(2020)0950),

– võttes arvesse komisjoni 17. septembri 2020. aasta teatist „Euroopa 2030. aasta 
kliimaeesmärgi suurendamine: investeerimine kliimaneutraalsesse tulevikku meie 
inimeste hüvanguks“ (COM(2020)0562),

– võttes arvesse komisjoni 11. detsembri 2019. aasta teatist „Euroopa roheline kokkulepe“ 
(COM(2019)0640),

– võttes arvesse komisjoni 10. märtsi 2020. aasta teatist „Euroopa uus tööstusstrateegia“ 
(COM(2020)0102),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta 
direktiivi (EL) 2018/2001 taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise 
edendamise kohta1,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta määrust 
(EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist ning 
millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja 
(EÜ) nr 715/2009, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 
2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu 

1 ELT L 328, 21.12.2018, lk 82.
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direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 525/20132,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta 
direktiivi 2014/94/EL alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta3,

– võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määruse (EL) nr 559/2014 kütuseelementide 
ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte asutamise kohta4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2013. aasta 
määrust (EL) nr 347/2013 üleeuroopalise energiataristu suuniste kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1364/2006/EÜ ning muudetakse 
määrusi (EÜ) nr 713/2009, (EÜ) nr 714/2009 ja (EÜ) nr 715/20095,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta 
määrust (EL) nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse 
määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja 
(EÜ) nr 67/20106, mis on praegu läbivaatamisel,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta 
direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ7,

– võttes arvesse oma 10. juuli 2020. aasta resolutsiooni Euroopa tervikliku lähenemisviisi 
kohta energia salvestamisele8,

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni Euroopa rohelise kokkuleppe 
kohta9,

– võttes arvesse oma 14. märtsi 2019. aasta resolutsiooni kliimamuutuste kohta – Euroopa 
pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, kaasaegse, konkurentsivõimelise ja 
kliimaneutraalse majanduseni kooskõlas Pariisi kokkuleppega10,

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni alternatiivkütuste taristu 
kasutuselevõtu kohta Euroopa Liidus: aeg tegutseda!11,

– võttes arvesse oma 6. veebruari 2018. aasta resolutsiooni puhta energia alase 
innovatsiooni kiirendamise kohta12,

2 ELT L 328, 21.12.2018, lk 1.
3 ELT L 307, 28.10.2014, lk 1.
4 ELT L 169, 7.6.2014, lk 108.
5 ELT L 115, 25.4.2013, lk 39.
6 ELT L 348, 20.12.2013, lk 129.
7 ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.
8 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0198.
9 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0005.
10 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0217.
11 ELT C 345, 16.10.2020, lk 80.
12 ELT C 463, 21.12.2018, lk 10.
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– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni ning transpordi- ja 
turismikomisjoni arvamusi,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A9-
2242/2020),

A. arvestades, et EL on kinnitanud Pariisi kokkulepet, rohelist kokkulepet ning eesmärki 
saavutada aastaks 2050 kulutõhus ja õiglane üleminek kliima neutraalsusele;

B. arvestades, et üleminek kasvuhoonegaaside netonullheitega majandusele eeldab 
üleminekut puhtale energiale, mis tagab kestlikkuse, energiavarustuskindluse ja energia 
taskukohasuse;

C. arvestades, et vesinikku saab kasutada tööstuses, transpordis ja küttes, vähendades 
süsinikuheiteid sektorites, kus otsene elektrifitseerimine pole võimalik või 
konkurentsivõimeline, samuti energia salvestamisel energiasüsteemi 
tasakaalustamiseks, ning seetõttu on vesinik energiasüsteemide lõimimiseks väga 
vajalik;

1. rõhutab, et Euroopa tehnoloogiaalast juhtpositsiooni saastevaba vesiniku13 valdkonnas 
tuleb säilitada ja arendada konkurentsivõimelise ja kestliku vesinikumajanduse kaudu 
koos integreeritud vesinikuturuga; rõhutab, et vaja on kogu vesiniku väärtusahelat 
hõlmavat Euroopa vesinikustrateegiat, mis hõlmab nõudlus- ja pakkumispoolt ning mis 
oleks kooskõlastatud riikide jõupingutustega, et vähendada saastevaba vesinikuga 
seotud kulusid; väljendab seetõttu heameelt komisjoni esitatud kliimaneutraalse 
Euroopa vesinikustrateegia üle; 

2. rõhutab, et kõige tähtsam on energiatõhususe esikohale seadmise põhimõte ja et 
süsinikuheite vähendamise eelistatud variant on võimaluse korral otsene 
elektrifitseerimine, kuna see on kulu- ja energiatõhusam kui saastevaba vesiniku 
kasutamine;

3. on veendunud, et ainult saastevaba vesinik aitab kestlikult saavutada kliimaneutraalsust 
pikas perspektiivis;

Vesiniku klassifikatsioon ja standardid

4. usub, et vesiniku eri liikide ühine õiguslik klassifikatsioon on äärmiselt oluline; 
väljendab komisjoni esitatud klassifikatsiooni üle heameelt; märgib, et 
klassifikatsiooni saaks muuta selgemaks, kui vältida ühe ja sama kategooria kohta kaht 
eri nimetust, näiteks „taastuv“ ja „saastevaba“ vesinik;

5. rõhutab tungivat vajadust saastevaba vesiniku Euroopa standardite, sertifitseerimise ja 
märgistamissüsteemide ning taastuvatest energiaallikatest toodetava elektri 
päritolutagatiste järele; on veendunud, et saastevaba vesinik tuleks kindlaks määrata 

13 Komisjoni sõnul tähendab saastevaba vesinik vesinikku, mis on toodetud vee elektrolüüsil taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektriga. Seda võib toota ka biogaasi reformimise või biomassi biokeemilise 
muundamise teel, kui see on kooskõlas säästlikkusnõuetega.
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selle kasutusaja heitkoguste sõltumatu teaduspõhise analüüsi põhjal; kutsub komisjoni 
üles looma õigusraamistikku aastal 2021 võimalikult varakult;

6. on kindlalt veendunud, et üldsuse heakskiit on peamine tegur, et luua edukas 
vesinikumajandus; rõhutab seetõttu üldsuse ja sidusrühmade kaasamise olulisust, ning 
vesinikku käsitlevate Euroopa ohutus- ja tehniliste standardite ning kvaliteetsete 
vesinikulahenduste tähtsust, mis nendele standarditele vastavad;

Vesiniku tootmise suurendamine

7. väljendab heameelt komisjoni kaugeleulatuvate eesmärkide üle suurendada 
taastuvallikatest vesiniku tootmiseks kasutatavate elektrolüüsiseadmete võimsust ja 
vesiniku tootmist; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid looksid stiimulid 
saastevaba vesiniku väärtusahelaks ja kasutuselevõtuks, et kujundada see 
tehnoloogiliselt välja ja muuta see konkurentsivõimeliseks fossiilkütusepõhise ja 
vähese CO2 heitega vesinikuga14;

8. rõhutab, et toimiva ja prognoositava vesiniku siseturu jaoks tuleb ületada regulatiivsed 
tõkked ning luua ühtne ja terviklik õigusraamistik; usub, et sellel eesmärgil võiks 
mudeliks võtta gaasituru õigusraamistiku ja puhta energia paketi;

9. märgib, et vähese CO2 heitega vesinikku võib olla võimalik kasutada üleminekul, et 
meie kliimaeesmärkide saavutamiseks ehitada piisavalt kiiresti üles säästev 
vesinikumajandus; kutsub komisjoni üles hindama, kui kaua ja kui palju seda 
vesinikku CO2 heite vähendamiseks seni, kuni seda ülesannet suudab täita ainult 
saastevaba vesinik, umbes vaja oleks;

10. rõhutab, et saastevaba vesinikumajandus nõuab taskukohase taastuvenergia ja selleks 
vajaliku taristu jaoks märkimisväärseid lisasummasid; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles suurendama selleks jõupingutusi ning kaotama taastuvenergia 
maksud ja lõivud;

Vesinikutaristu

11. rõhutab kiiret vajadust vesiniku tootmise ja transpordi taristu järele ning nõudluse ja 
pakkumise paralleelset arengut; väljendab sellega seoses heameelt komisjoni 
kavatsuse üle vaadata üle 17. aprilli 2013. aasta määrus nr 347/2013 üleeuroopalise 
energiataristu suuniste kohta (üleeuroopalisi energiavõrkusid (TEN-E) käsitlev 
määrus)15; märgib, et hoolimata sellest, et esimeses etapis keskenduti 
tööstusklastritele, tuleks juba planeerida ülekandetaristu pikemate vahemaade ja selle 
reguleerimise kohta;

12. ergutab komisjoni ja liikmesriike hindama olemasolevatele gaasijuhtmetele uue 
otstarbe andmist saastevaba vesiniku transportimiseks, et suurendada kulutõhusust 
ning minimeerida investeerimiskulusid ja tasandatud ülekandekulusid;

14 Komisjoni sõnul hõlmab nn vähese CO2 heitega vesinik fossiilkütusepõhist vesinikku koos CO2 sidumise ja 
elektripõhise vesinikuga, mille kogu olelusringi kasvuhoonegaaside heide on kogu praeguse vesiniku tootmisega 
võrreldes oluliselt väiksem.
15 ELT L 115, 25.4.2013, lk 39.
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Vesinikunõudlus

13. rõhutab, et saavutamaks saastevaba vesiniku kiiret turule toomist ja vältimaks 
sõltuvust CO2-mahukast tootmisest, peab nõudlus saastevaba vesiniku järele 
suurenema; tunnistab, et esialgu peaks vesinikunõudlus keskenduma sektoritele, kus 
vesiniku kasutamine on konkurentsivõimeline või kus ei saa praegu muude 
vahenditega CO2 heidet vähendada; on veendunud, et nende sektorite jaoks tuleks 
Euroopa tasandil kehtestada nõudluse arendamise, investeeringute ja teadusuuringute 
tegevuskava; nõustub komisjoniga, et nõudluspoolega seotud meetmeid, näiteks 
saastevaba vesiniku kasutamise kvoodid konkreetsetes sektorites ja CO2 heite 
hinnavahelepingud, on vaja, et edendada CO2 heite vähendamist saastevaba vesiniku 
kaudu;

Teadus- ja arendustegevus, innovatsioon ja finantseerimine 

14. rõhutab teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni tähtsust kogu väärtusahelas 
ning tööstuslikul tasandil näidisprojektide tähtsust saastevaba vesiniku 
konkurentsivõime suurendamiseks; usub, et VKEde kaasamine ja töötajatele vesiniku 
kohta piisavate teadmiste andmine on väga oluline;

15. rõhutab, et saastevaba vesiniku konkurentsivõimeliseks muutmiseks on vaja 
märkimisväärseid investeeringuid ning et Euroopa programmidel ja 
rahastamisvahenditel, nagu programm „Euroopa horisont“, Euroopa ühendamise 
rahastu, programm „InvestEU“ ja heitkogustega kauplemise süsteemi 
innovatsioonifond, on keskne roll saastevaba vesinikumajanduse edendamisel; taunib 
igati nõukogu kärpeid, mis neid vahendeid mõjutavad; kutsub komisjoni üles töötama 
välja saastevaba vesiniku kooskõlastatud investeerimisstrateegia; 

16. väljendab heameelt Euroopa saastevaba vesiniku liidu ja üleeuroopalist huvi 
pakkuvate tähtsate projektide (IPCEI) üle, mis on olulised vahendid investeeringute 
suurendamiseks saastevabasse vesinikku; julgustab Euroopa saastevaba vesiniku liitu 
välja töötama investeerimis- ja projektikava, mis tagaks komisjoni seatud 
vesinikueesmärkide võimalikult kiire rakendamise; väljendab heameelt komisjoni 
kava üle vaadata riigiabi suunised saastevaba vesiniku lisamiseks;

17. rõhutab Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte (FCH ühisettevõte) 
tööd; palub komisjonil kasutada seda saastevaba vesiniku pädevuskeskusena;

Rahvusvaheline koostöö vesiniku valdkonnas

18. usub, et Euroopa nõudluse rahuldamiseks võib olla vajalik saastevaba vesiniku import; 
kutsub komisjoni üles looma vastastikku kasulik koostöö naaberpiirkondadega; 

19. on veendunud, et EL peaks püüdma oma vesiniku standardeid rahvusvaheliselt 
propageerida ja seeläbi muuta vesinik oma rahvusvahelise koostöö osaks; 

Vesiniku roll lõimitud energiasüsteemis

20. rõhutab vajadust lõimitud energiasüsteemi järele, et saavutada 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus; usub, et elektri-, gaasi- ja vesinikuvõrgu lõimimine on hästitoimiva 
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vesiniku- ja energiaturu jaoks kasulik; väljendab heameelt vesiniku lisamise üle 
komisjoni energiasüsteemide lõimimise strateegiasse; on veendunud, et saastevaba 
vesinik võib täita olulist rolli energia salvestamisel, et tasakaalustada muutlikku 
taastuvenergia pakkumist ja nõudlust; 

°

° °

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon kõigile ELi 
institutsioonidele ja liikmesriikidele.
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SELETUSKIRI

Euroopa Liit on heaks kiitnud Pariisi kokkuleppe ja võtnud Euroopa rohelise kokkuleppega 
kohustuse saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050 õiglase ülemineku kaudu. See üleminek 
tähendab CO2 heite vähendamist kõigis majandussektorites, sealhulgas energeetikasektoris ja 
sektorites, kus CO2 heite vähendamine on raskendatud. Üleminek puhtale energiasüsteemile 
peab tagama energiavarustuskindluse ja energia taskukohasuse. 

Kuna taastuvatest energiaallikatest toodetud elektriga elektrolüüsi teel toodetud vesinik on 
saastevaba alternatiiv fossiilkütusele ja seda saab kasutada erinevatel eesmärkidel, sealhulgas 
lähteaine tööstusprotsesside jaoks, kütuseelemendid ja energia salvestamine, võib see anda 
olulise panuse üleminekule. See võib aidata CO2 heidet vähendada sektorites, kus CO2 heite 
vähendamine on raskendatud ja kus otsene elektrifitseerimine pole veel võimalik või kulutõhus. 
Kuid vesinik moodustab vaid väikese osa Euroopa energiaallikate jaotusest ja 95 % meie 
vesiniku tootmisest põhineb praegu fossiilkütusel1. Pealegi ei ole saastevaba vesinik veel 
konkurentsivõimeline fossiilipõhise vesiniku ja vähese CO2-heitega vesinikuga2.

Seega peab EL välja töötama kestliku vesinikumajanduse, mille eesmärk on muuta saastevaba 
vesinik võimalikult kiiresti konkurentsivõimeliseks. Edukas vesinikumajandus koos Euroopa 
tehnoloogiaalase juhtpositsiooniga võib aidata ELil tugevdada majandust ja luua kindla 
tulevikuga töökohti, eriti pärast COVID-19 pandeemiast tingitud majanduslangust. Selleks on 
vajalik vesinikustrateegia, mis hõlmab kogu vesiniku väärtusahela, sisaldab nõudluse ja 
pakkumise sektoreid ning on koordineeritud riikide jõupingutustega. Euroopa Komisjon on 
teinud esimese sammu selles suunas, võttes juulis 2020 vastu kliimaneutraalse Euroopa 
vesinikustrateegia. Selle raporti eesmärk on analüüsida säästva vesinikumajanduse poliitilist, 
majanduslikke ja tehnoloogilisi vajadusi ELis, täiendades seeläbi komisjoni esitatud strateegiat. 

Raportöör rõhutab, et vesinik ei ole imelahendus CO2 heite vähendamisele. Selle asemel peaks 
domineerima energiatõhususe esikohale seadmise põhimõte ning süsinikuheite vähendamise 
eelistatud variandiks peaks olema otsene elektrifitseerimine, kui see on tehnoloogiliselt ja 
majanduslikult võimalik, kuna see võib olla kulu- ja energiatõhusam, sest vesiniku tootmisel 
tekib efektiivsuse kadu. 

EL peab vesinikumajanduse rajama saastevabale vesinikule, sest ainult saastevaba vesinik on 
pikas perspektiivis kestlik. Vähese CO2 heitega vesinikul võib olla üleminekuline roll selles, et 
vesiniku tootmist suurendada ja piisavalt kiiresti üles ehitada säästev vesinikumajandus meie 
kliimaeesmärkide saavutamiseks, kuna saastevaba vesinikku pole veel piisavalt ja see ei ole 
piisavalt konkurentsivõimeline. Komisjon peaks hindama, kui kaua ja kui palju vähese CO2 
heitega vesinikku oleks selles üleminekufaasis vaja. On oluline, et fossiilkütustepõhine vesinik 
võimalikult kiiresti järkjärguliselt kasutuselt kõrvaldatakse.

1 Euroopa Komisjon: „Vesiniku tootmine Euroopas: Ülevaade peamistest kuludest ja kasust“ (Hydrogen 
generation in Europe: Overview of costs and key benefits), juuli 2020.
 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en
2 Selles raportis kasutab raportöör eri vesinikutüüpide puhul terminoloogiat, mida komisjon pakkus teatises 
„Kliimaneutraalse Euroopa vesinikustrateegia”.

https://op.europa.eu/et/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1
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Vesiniku klassifikatsioon ja standardid 

Raportöör usub, et vesiniku eri tüüpide määratlemiseks on vaja ühtset Euroopa 
klassifikatsiooni. Hea lahendus näib olevat komisjoni pakutav klassifikatsioon, mis põhineb 
vesiniku süsinikusisaldusel ja loobub tavaliselt kasutatavast värvipõhisest lähenemisviisist. 
Siiski tuleks vältida sama tüüpi vesinikule erinevate nimetuste andmisest, näiteks „taastuv” ja 
„saastevaba” vesinik.

Lisaks peame suutma saastevaba vesiniku selgelt tuvastada. Sel eesmärgil soovitab raportöör 
välja töötada standardid ning Euroopa sertifitseerimise- ja märgistamissüsteem, mis põhineb 
sõltumatul teaduspõhisel ülevaatel vesiniku tootmise olelusringi heitkogustest. Kuna 
saastevaba vesiniku tootmine põhineb taastuvenergial, vajame taastuvatest energiaallikatest 
toodetava elektri päritolutunnistusi. Need tegurid on vesinikutarbijate jaoks olulised, et nad 
saaksid teadlikult investeerida saastevabasse vesinikku.

Üldsuse heakskiit on kestliku vesinikumajanduse arendamise peamine tegur. Üldsuse 
heakskiidu suurendamiseks on oluline kaasata vesinikumajandusse kodanikke ja sidusrühmi. 
Samuti peame tagama, et ELil on vesinikuga seoses kõrgeimad ohutusstandardid ja tehnilised 
normid ning et ta kohaldab ainult nendele standarditele vastavaid vesinikuga seotud lahendusi. 
Sellega seoses kiidab raportöör ohutusalast tööd, mida on teinud Kütuseelementide ja Vesiniku 
Valdkonna Ühisettevõtte ja mis võiks olla Euroopa Komisjoni vesiniku pädevuskeskus.

Vesiniku tootmise suurendamine

Peame võtma meetmeid, et suurendada saastevaba vesiniku tootmist Euroopas. Komisjon esitas 
oma strateegias ambitsioonikad eesmärgid suurendada saastevaba vesiniku tootmist taastuvate 
vesiniku elektrolüüsijate võimsuse suurendamise kaudu. Nende eesmärkide saavutamiseks ning 
toimiva ja prognoositava saastevaba vesiniku turu loomiseks, mis meelitab ligi investeeringuid, 
tuleb ületada regulatiivsed tõkked ning luua vesinikuturu terviklik õigusraamistik. Selle 
õigusraamistiku kavandiks võiks olla ELi gaasituru õigusraamistik vesiniku ja gaasi ühiste 
omaduste tõttu ning puhta energia pakett tänu holistilisele lähenemisviisile energiaturu 
toimimise ülevaatamisel.

Saastevaba vesiniku tootmiseks on vaja märkimisväärset kogust taastuvenergiat. Seega peab 
EL looma piisavas koguses täiendava taastuvenergia tootmise, et suurendada saastevaba 
vesiniku tootmist. Selleks tuleb luua vajalik taristu taastuvenergia transportimiseks vesiniku 
tootmiskohtadesse. Komisjon ja liikmesriigid peaksid tagama puuduva taristu võimalikult kiire 
loomise, kuna taastuvenergia taristus on ELis endiselt lünki. Kuna taastuvelektril on oluline osa 
saastevaba vesiniku tootmiskuludes, on konkurentsivõime saavutamiseks oluline vähendada 
kulusid ja kaotada taastuvenergia maksud ja lõivud. 

Vesinikutaristu

Raportöör märgib, et ELis puudub vesinikutaristu. EL peaks vältima nõiaringi vesinikutaristu, 
tootmisrajatiste ja nõudluse vahel. Peame kõik elemendid algusest peale välja töötama. EL 
peaks ergutama taristu arendamist, nt. TEN-E määruse läbivaatamise kaudu. Raportöör nõustub 
komisjoni lähenemisega alustada keskpika ja tuumikülekandetaristu kavandamist algusest 
peale, et võimalikult kiiresti välja töötada täielikult toimiv vesiniku siseturg.
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Kuna vesinikumajanduse loomine nõuab märkimisväärseid investeeringuid, siis on oluline 
kulutõhusus. Olemasolevale gaasitaristule saab anda uue otstarbe ja kasutada seda saastevaba 
vesiniku transportimiseks, mis võib minimeerida investeerimiskulusid ja tasandada 
ülekandekulusid. Seda võimalust tuleks hinnata Euroopa ja riiklikul tasandil.

Vesiniku nõudlus

Saastevaba vesiniku turu arendamisel on väga oluline nõudluse pool, kuna suur nõudlus võib 
kiirendada saastevaba vesiniku turule toomist. Lisaks võib see kaasa aidata süsinikuheite 
vähendamisele. Nõudluse suurenemiseks peab aga puhtast vesinikust saama atraktiivne äri. 
Investeeringud puhtasse vesinikku peavad olema atraktiivsemad kui investeeringud 
fossiilkütustepõhistesse lahendustesse. Alles siis suudaks EL vältida sõltuvust CO2-mahukast 
tootmisest. Seega peaks puhta, ja üleminekuperioodil vähese CO2 heitega, vesiniku kasutamine 
olema suunatud sektoritele, kus vesiniku kasutamine on konkurentsivõimeline või kus ei saa 
praegu muude vahenditega CO2 heidet vähendada. 

Vajaliku puhta ja vähese CO2 heitega vesiniku paremaks järelevalveks teeb raportöör 
ettepaneku koostada sektori tegevuskavad, milles esitatakse vesiniku nõudluse areng ning 
nõudlusvaldkondade investeeringute- ja teadusuuringute vajadused. Need tegevuskavad tuleks 
koostada Euroopa tasandil tihedas koostöös sidusrühmade ja Euroopa institutsioonide vahel. 

Komisjon märgib oma strateegias, et tähtis on nõudluse toetamise ja arendamise poliitika. Kuna 
praegu puudub puhtal vesinikul konkurentsivõime, peaksime kaaluma teatud poliitika 
kehtestamist, näiteks saastevaba vesiniku kasutamise kvoodid prioriteetsetes sektorites. Samuti 
tuleks arvestada selliste uuenduslike meetmetega nagu CO2 hinnavahelepingud. Komisjon peab 
siiski täpsustama, kuidas selliseid meetmeid rahastada ja rakendada.
 
Teadus- ja arendustegevus, innovatsioon ja finantseerimine 

Kogu saastevaba vesiniku väärtusahela ulatuses on vajalik teadus- ja arendustegevus ning 
innovatsioon, et vähendada saastevaba vesiniku kulusid ja neid optimeerida. Samuti vajame 
tööstuslikul tasandil näidisprojekte, et rakendada nõudlusvaldkondades vesinikuga seotud 
lahendusi. EL peab tagama VKEde täieliku kaasamise, sest mõned suudavad pakkuda 
uuenduslikke lahendusi ja osadel võivad olla piiratud ressursid, et oma süsinikuheidet 
vähendada ja puhtast vesinikuga seotud lahendustest kasu saada. Samuti peame tagama, et meie 
tööjõul on piisavad teadmised saastevaba vesiniku tehnoloogia kohta, et tagada nende ohutus.

Raportöör rõhutab, et saastevaba vesinikumajanduse rajamiseks on vaja suuri investeeringuid. 
Euroopa programmidel võib olla oluline roll saastevaba vesiniku projektide rahastamisel ning 
täiendavate riiklike ja erainvesteeringute ligimeelitamisel. Eelkõige saavad puhast 
vesinikumajandust edendada programm „Euroopa horisont“, Euroopa ühendamise rahastu, 
programm „InvestEU“ ja heitkogustega kauplemise süsteemi innovatsioonifond. Väga oluline 
on, et nendel programmidel oleksid piisavad rahalised vahendid. Seega taunib raportöör 
nõukogu finantskärpeid arvestades komisjoni ettepanekuga. 

Lisaks nendele programmidele võivad vesinikumajandust rahastada saastevaba vesiniku liit ja 
üleeuroopalist huvi pakkuvad tähtsad projektid. Ühendatud teadmistele tuginedes peaks 
saastevaba vesiniku liit aitama välja selgitada konkreetsed paljutõotavad projektid ja 
investeerimisvajadused ning koostama projekti- ja investeerimiskava. Lisaks peaks riigiabi 
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suuniste läbivaatamine looma saastevaba vesiniku tehnoloogiat käsitleva peatüki, et suunised 
saaksid toetada saastevaba vesiniku arengut ega takistaks seda. Võttes arvesse Euroopa 
programmide rohkust, mis aitavad rahastada saastevaba vesinikku, on oluline, et EL töötaks 
välja koordineeritud investeerimisstrateegia, mis võimaldab projektidel saada rahastust 
erinevatest programmidest ja tagab, et need loogiliselt üksteisele toetuvad. 

Rahvusvaheline koostöö vesiniku valdkonnas

Raportöör usub, et saastevaba vesiniku tootmine Euroopas ei pruugi olla piisav Euroopa 
nõudluse rahuldamiseks, sest osad sektorid vajavad süsinikuheite vähendamiseks suuri 
summasid. Seetõttu peaks EL impordi eesmärgil alustama koostööd saastevaba vesiniku 
tootmisel naaberpiirkondadega nagu Balkani või Põhja-Aafrika riigid. See peaks tagama, et 
selline koostöö on kasulik koostööd tegevate piirkondade jaoks võitluses kliimamuutuste vastu 
ning ÜRO kestliku arengu eesmärkide ja säästva majandusarengu saavutamiseks.

Saastevabast vesinikust peaks saama ka ELi rahvusvahelise koostöö lahutamatu osa, sealhulgas 
kliimadiplomaatia, et vahetada parimaid tavasid ja edendada Euroopa vesinikunorme.

Vesiniku roll lõimitud energiasüsteemis

Lõpuks rõhutab raportöör lõimitud energiasüsteemi tähtsust taastuvenergia edendamisel ja 
kliima neutraalsuse saavutamisel aastaks 2050. Sel eesmärgil tuleks gaasi-, elektri- ja 
vesinikuvõrgud koordineerida. Saastevaba vesinik võib täita olulist rolli energia salvestamisel, 
et tasakaalustada muutlikku taastuvenergia pakkumist ja nõudlust. See lahendus pole veel 
konkurentsivõimeline ja EL vajab selleks täiendavaid investeeringuid. Raportöör tunneb 
heameelt vesiniku ja energiasüsteemi integreerimise strateegiate ühtlustamise üle.
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LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST, KES ANDSID RAPORTÖÖRILE 
TEAVET

Järgnev loetelu on koostatud üksnes vabatahtlikkuse alusel ja arvamuse koostaja 
ainuvastutusel. Raportöör sai raporti projekti koostamisel teavet järgmistelt üksustelt või 
isikutelt:

Üksus ja/või isik
Amprion
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 
Bundesverband Deutscher Industrie
Bundesverband Energiespeicher
Cefic
CEPS Energy Climate House
Deutsche Industrie- und Handelskammer
Deutsche Umwelthilfe
E3G
EnBW
Energy Storage Association
ENTSO-E
E.on
Eurogas
Euroopa Komisjon 
Euroopa Regioonide Komitee
Europex
Euroopa Ülikool-Instituut,
Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte
Hydrogen Europe
Iberdrola
Rahvusvaheline nafta- ja gaasitootjate ühendus
Rahvusvaheline Energiaagentuur
Oersted
Open Grid Europe
RWE 
Sandbag
Siemens 
STEAG
TenneT
Transport & Environment
Uniper
Vattenfall
Verband der Chemischen Industrie 
Verbund
Weltenergierat Deutschland
WindEurope
Wirtschaftsvereinigung Stahl
Zero Emissions Platform


