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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Ūdeņraža stratēģiju
(2020/2242(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 194. pantu,

– ņemot vērā nolīgumu, ko pieņēma ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 
Pušu 21. konferencē (COP21), Parīzē, 2015. gada 12. decembrī (Parīzes nolīgums),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 8. jūlija paziņojumu par tematu "Ūdeņraža stratēģija 
klimatneitrālai Eiropai" (COM(2015)0301),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 8. jūlija paziņojumu par tematu "Klimatneitrālas 
ekonomikas dzinējspēks: ES Energosistēmas integrācijas stratēģija" (COM(2020)0299),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 14. oktobra ziņojumu par tematu "2020. gada 
ziņojums par enerģētikas savienības stāvokli saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1999 par 
enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību" (COM(2020)0950),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 17. septembra paziņojumu par tematu "Eiropas 2030. 
gada klimatisko ieceru vēriena kāpināšana. Investīcijas klimatneitrālā nākotnē cilvēku 
labā" (COM(2020)0562),

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojumu "Eiropas zaļais kurss" 
(COM(2019)0640),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 10. marta paziņojumu "Jauna Eiropas industriālā 
stratēģija" (COM(2020)0102),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīvu (ES) 
2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas 
veicināšanu1,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Regulu (ES) 
2018/1999 par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un ar 
ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un (EK) 
Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 
2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes 
Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 525/20132,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Direktīvu 

1 OV L 328, 21.12.2018., 82. lpp.
2 OV L 328, 21.12.2018., 1. lpp.
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2014/94/ES par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu3,

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 559/2014, ar ko izveido 
kopuzņēmumu "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2"4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. aprīļa Regulu (ES) 
Nr. 347/2013, ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ 
Lēmumu Nr. 1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr. 713/2009, Regulu (EK) 
Nr. 714/2009 un Regulu (EK) Nr. 715/20095,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) 
Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza 
Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) 
Nr. 67/20106, kura pašlaik tiek pārskatīta,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvu 
2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu 
tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK7,

– ņemot vērā 2020. gada 10. jūlija rezolūciju par vispusīgu Eiropas pieeju enerģijas 
uzglabāšanai8,

– ņemot vērā 2020. gada 15. janvāra rezolūciju par Eiropas zaļo kursu9,

– ņemot vērā 2019. gada 14. marta rezolūciju par klimata pārmaiņām — stratēģisku 
Eiropas ilgtermiņa redzējumu par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku saskaņā ar Parīzes nolīgumu10,

– ņemot vērā 2018. gada 25. oktobra rezolūciju par alternatīvo degvielu infrastruktūras 
izvēršanu Eiropas Savienībā: laiks rīkoties11,

– ņemot vērā 2018. gada 6. februāra rezolūciju par inovācijas paātrināšanu tīras enerģijas 
jomā12,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un 
Transporta un tūrisma komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A9-
2242/2020),

3 OV L 307, 28.10.2014., 1. lpp.
4 OV L 169, 7.6.2014., 108. lpp.
5 OV  115, 25.4.2013., 39. lpp.
6 OV  348, 20.12.2013., 129. lpp.
7 OV  275, 25.10.2003., 32. lpp.
8 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0198.
9 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0005.
10 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0217.
11 OV C 345, 16.10.2020., 80. lpp.
12 OV C 463, 21.12.2018., 10. lpp.
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A. tā kā ES ir apstiprinājusi Parīzes nolīgumu, zaļo kursu un mērķi līdz 2050. gadam 
panākt rentablu un taisnīgu pāreju uz klimatneitralitāti;

B. tā kā pārejai uz klimatneitrālu ekonomiku ir vajadzīga pārkārtošanās uz tīru enerģiju, 
kas nodrošina ilgtspēju, energoapgādes drošību un enerģijas pieejamību cenas ziņā;

C. tā kā ūdeņradi var izmantot rūpniecības, transporta un apkures vajadzībām, tādu nozaru 
dekarbonizēšanā, kurās tieša elektrifikācija nav iespējama vai konkurētspējīga, kā arī 
enerģijas uzkrāšanai, lai līdzsvarotu enerģētikas sistēmu, un tādējādi tam ir būtiska 
nozīme enerģētikas sistēmu integrācijā;

1. uzsver, ka ir jāsaglabā un jāturpina attīstīt Eiropas tehnoloģisko vadību tīra ūdeņraža 
jomā13, izmantojot konkurētspējīgu un ilgtspējīgu ūdeņraža ekonomiku ar integrētu 
ūdeņraža tirgu; uzsver, ka ir vajadzīga Eiropas ūdeņraža stratēģija, kas aptver visu 
ūdeņraža vērtības ķēdi, ieskaitot pieprasījuma un piegādes nozares, un kas tiek 
saskaņota ar valstu centieniem samazināt tīra ūdeņraža izmaksas; tāpēc atzinīgi vērtē 
Komisijas ierosināto Ūdeņraža stratēģiju klimatneitrālai Eiropai; 

2. uzsver, ka dominē princips "energoefektivitāte pirmajā vietā" un ka tieša elektrifikācija, 
ja tāda iespējama, ir ieteicamākā dekarbonizācijas iespēja, jo tā ir rentablāka un 
energoefektīvāka nekā tīra ūdeņraža izmantošana;

3. pauž pārliecību, ka tikai tīrs ūdeņradis ilgtspējīgi veicina klimata neitralitātes 
sasniegšanu ilgtermiņā;

Ūdeņraža klasifikācija un standarti

4. uzskata, ka dažādu veidu ūdeņraža vienota juridiska klasifikācija ir ārkārtīgi svarīga; 
atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto klasifikāciju; atzīmē, ka izvairīšanās no diviem 
vienas kategorijas nosaukumiem, piemēram, "atjaunojamais" un "tīrs" ūdeņradis, 
varētu vēl vairāk precizēt šo klasifikāciju;

5. uzsver steidzamo vajadzību pēc Eiropas standartiem, sertificēšanas un marķēšanas 
sistēmām tīram ūdeņradim un atjaunojamās elektroenerģijas izcelsmes garantijām; 
uzskata, ka tīrs ūdeņradis būtu jānosaka saskaņā ar neatkarīgu, zinātniski pamatotu 
pārskatu par tā dzīves cikla emisijām; aicina Komisiju pēc iespējas agrāk 2021. gadā 
nodrošināt normatīvo regulējumu;

6. pauž stingru pārliecību, ka sabiedrības atbalsts ir ūdeņraža ekonomikas sekmīgas 
izveides galvenais aspekts; tāpēc uzsver sabiedrības un ieinteresēto personu 
līdzdalības, kā arī ūdeņraža drošības un tehnisko Eiropas standartu nozīmi un augstas 
kvalitātes ūdeņraža risinājumu nozīmi šo standartu ievērošanā;

Ūdeņraža ražošanas palielināšana

7. atzinīgi vērtē Komisijas vērienīgos mērķus palielināt atjaunojamā ūdeņraža 
elektrolīzeru jaudu un palielināt ūdeņraža ražošanu; mudina Komisiju un dalībvalstis 

13 Pēc Komisijas domām "tīrs ūdeņradis" ir ūdeņradis, kas iegūts, elektrolīzi veicot ūdenī ar atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģiju. To var arī iegūt, izmantojot biogāzes riformingu vai biomasas ķīmisku pārveidi, 
ja tās atbilst ilgtspējības prasībām.
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stimulēt vērtību ķēdi un tīra ūdeņraža izmantošanu tirgū, lai padarītu to tehnoloģiski 
nobriedušu un konkurētspējīgu ar fosilo un mazoglekļa ūdeņradi14;

8. uzsver, ka attiecībā uz funkcionējošu un paredzamu ūdeņraža iekšējo tirgu ir jānovērš 
regulatīvie šķēršļi un jāizveido saskaņots un visaptverošs tiesiskais regulējums; 
uzskata, ka gāzes tirgus tiesiskais regulējums un tīras enerģijas pakete varētu būt 
sākumpunkts šim nolūkam;

9. atzīmē, ka mazoglekļa ūdeņradim var būt pārejas loma ilgtspējīgas ūdeņraža 
ekonomikas izveidē pietiekami drīzā laikā, lai sasniegtu ES klimata mērķus; aicina 
Komisiju novērtēt aptuveno šāda ūdeņraža izmantošanas ilgumu un daudzumu, kas 
būtu vajadzīgs dekarbonizācijas nolūkos, līdz to varētu pilnībā aizstāt ar tīru ūdeņradi;

10. uzsver, ka tīra ūdeņraža ekonomikai ir vajadzīgs būtisks papildu daudzums cenas ziņā 
pieejamu atjaunojamo energoresursu un attiecīga infrastruktūra; aicina Komisiju un 
dalībvalstis pastiprināt centienus šajā sakarā un atcelt nodokļus un nodevas par 
atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju;

Ūdeņraža infrastruktūra

11. uzsver vajadzību savlaicīgi nodrošināt ūdeņraža ražošanu un transporta infrastruktūru, 
kā arī pieprasījuma un piedāvājuma paralēlo attīstību; šajā saistībā atzinīgi vērtē 
Komisijas nodomu pārskatīt 2013. gada 17. aprīļa Regulu Nr. 347/2013, ar ko nosaka 
Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes (TEN-E regula)15; atzīmē, ka, 
neraugoties uz uzmanības pievēršanu rūpniecības kopām pirmajā posmā, jau būtu 
jāplāno pārvades infrastruktūra lielākiem attālumiem un tās reglamentēšana;

12. mudina Komisiju un dalībvalstis novērtēt iespēju pārcelt esošos gāzes cauruļvadus tīra 
ūdeņraža transportēšanai, lai maksimāli palielinātu izmaksu efektivitāti un līdz 
minimumam samazinātu ieguldījumu izmaksas un pārvades izlīdzinātās izmaksas;

Ūdeņraža pieprasījums

13. uzsver, ka, lai panāktu ātru tīra ūdeņraža izmantošanu tirgū un izvairītos no 
oglekļiesīkstes, ir jāpalielina pieprasījums pēc tīra ūdeņraža; atzīst, ka sākotnēji 
ūdeņraža pieprasījumam jābūt vērstam uz nozarēm, kurās ūdeņraža izmantošana ir 
tuvu konkurētspējīgam līmenim vai kuras pašlaik nevar dekarbonizēt ar citiem 
līdzekļiem; uzskata, ka šajās nozarēs Eiropas līmenī būtu jāizveido pieprasījuma 
attīstības, ieguldījumu un pētniecības vajadzību plāni; piekrīt Komisijai, ka 
pieprasījuma puses politika, piemēram, kvotas tīra ūdeņraža izmantošanai noteiktās 
nozarēs un līgumi par oglekļa cenas starpību (CCfD), ir vajadzīga, lai veicinātu 
dekarbonizāciju, izmantojot tīru ūdeņradi;

Pētniecība, attīstība, inovācijas un finansējums 

14. uzsver pētniecības, attīstības un inovācijas nozīmi visā vērtību ķēdē un demonstrējuma 

14 Pēc Komisijas domām "mazoglekļa ūdeņradis" ir fosilais ūdeņradis, kura ražošanas procesā izmanto oglekļa 
uztveršanu, un elektroūdeņradis, turklāt pilnā aprites ciklā radušās siltumnīcefekta gāzu emisijas ir krietni 
mazākas nekā pašlaik piekoptajā ūdeņraža ražošanā.
15 OV  115, 25.4.2013., 39. lpp.
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projektu nozīmi rūpnieciskā mērogā, lai tīru ūdeņradi padarītu konkurētspējīgu; 
uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi iesaistīt MVU un nodrošināt darbiniekus ar 
pietiekamām zināšanām par ūdeņradi;

15. uzsver, ka tīra ūdeņraža konkurētspējas nodrošināšanai ir vajadzīgi būtiski ieguldījumi 
un ka Eiropas programmām un finansēšanas instrumentiem, piemēram, "Apvārsnis 
Eiropa", Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam, InvestEU un ETS 
inovāciju fondam, ir galvenā nozīme tīras ūdeņraža ekonomikas veicināšanā; pauž 
dziļu nožēlu par Padomes noteiktajiem samazinājumiem, kas ietekmē šos 
instrumentus; aicina Komisiju izstrādāt saskaņotu ieguldījumu stratēģiju tīra ūdeņraža 
jomā; 

16. atzinīgi vērtē Eiropas Tīrā ūdeņraža aliansi un svarīgus projektus visas Eiropas 
interesēs (IPCEI) kā svarīgus līdzekļus, lai veicinātu ieguldījumus tīrā ūdeņradī; 
mudina aliansi nākt klajā ar ieguldījumu plānu un projektu portālu, kas pēc iespējas 
drīzāk varētu nodrošināt Komisijas noteikto ūdeņraža mērķu īstenošanu; atzinīgi vērtē 
Komisijas plānu pārskatīt valsts atbalsta pamatnostādnes, iekļaujot tajā tīru ūdeņradi;

17. Uzsver kopuzņēmuma "Kurināmā elementi un ūdeņradis" (KU FCH) darbu; prasa 
Komisijai to izmantot kā tīra ūdeņraža kompetences centru;

Starptautiskā sadarbība ūdeņraža jomā

18. uzskata, ka var rasties vajadzība pēc tīra ūdeņraža importa, lai nodrošinātu Eiropas 
pieprasījumu; aicina Komisiju izveidot abpusēji izdevīgu sadarbību ar kaimiņu 
reģioniem; 

19. pauž pārliecību, ka ES ir jāmēģina starptautiski popularizēt ūdeņraža standartus un 
tādējādi ūdeņradi padarīt par daļu no tās starptautiskās sadarbības; 

Ūdeņraža nozīme integrētā enerģētikas sistēmā

20. uzsver, ka ir vajadzīga integrēta enerģētikas sistēma, lai līdz 2050. gadam panāktu 
klimatneitralitāti; pauž viedokli, ka elektroenerģijas, gāzes un ūdeņraža tīkla 
integrācija ir lietderīga labi funkcionējošam ūdeņraža un enerģijas tirgum; atzinīgi 
vērtē ūdeņraža iekļaušanu Komisijas Energosistēmas integrācijas stratēģijā; uzskata, 
ka tīram ūdeņradim var būt galvenā nozīme enerģijas uzkrāšanā, lai līdzsvarotu 
periodisku atjaunojamās enerģijas piedāvājumu un pieprasījumu; 
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21. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju visām ES iestādēm un dalībvalstīm.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienība ir apstiprinājusi Parīzes nolīgumu un ir apņēmusies ar Eiropas zaļo kursu 
līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti, izmantojot taisnīgu pārkārtošanos. Šī pārkārtošanās 
nozīmē visu tautsaimniecības nozaru, tostarp enerģētikas un grūti dekarbonizējamo nozaru, 
dekarbonizāciju. Ar pārkārtošanos uz tīras enerģijas sistēmu ir jānodrošina energoapgādes 
drošība un enerģijas pieejamība cenu ziņā. 

Tā kā ūdeņradis, ko ražo, veicot elektrolīzi ar atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju, ir tīra 
alternatīva fosilajiem kurināmajiem un to var izmantot dažādiem mērķiem, tostarp izejvielām 
rūpnieciskos procesos, kurināmā elementiem un enerģijas uzkrāšanai, tas var dot vērtīgu 
ieguldījumu šajā pārkārtošanās posmā. Tas var palīdzēt dekarbonizēt grūti dekarbonizējamās 
nozares, kurās tiešā elektrifikācija vēl nav iespējama vai rentabla. Tomēr ūdeņradis ir tikai 
neliela daļa no Eiropas enerģijas kopuma, un 95 % no ES ūdeņraža ražošanas apjoma pamatā 
pašlaik ir fosilie kurināmie16. Turklāt tīrs ūdeņradis vēl nav konkurētspējīgs ar fosilo ūdeņradi 
un mazoglekļa ūdeņradi17.

16 Eiropas Komisija: Ūdeņraža ražošana Eiropā. Pārskats par galvenajām izmaksām un ieguvumiem, 2020. gada 
jūlijs
 https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1.
17 Šajā ziņojumā referents dažādiem ūdeņraža veidiem izmanto terminoloģiju, ko Komisija ierosinājusi 
paziņojumā "Ūdeņraža stratēģija klimatneitrālai Eiropai".

https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1
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Tādējādi ES ir jāattīsta ilgtspējīga ūdeņraža ekonomika, kuras mērķis ir pēc iespējas drīzāk 
padarīt tīru ūdeņradi konkurētspējīgu. Sekmīga ūdeņraža ekonomika ar Eiropas tehnoloģisko 
vadību varētu palīdzēt ES stiprināt tās ekonomiku un radīt nākotnes prasībām atbilstošas 
darbvietas, jo īpaši pēc ekonomikas lejupslīdes Covid-19 pandēmijas dēļ. Tādēļ ir vajadzīga 
Eiropas ūdeņraža stratēģija, kas aptver visu ūdeņraža vērtības ķēdi, ietver pieprasījuma un 
piegādes nozares un tiek saskaņota ar valstu centieniem. Eiropas Komisija ir spērusi pirmo soli 
šajā virzienā, 2020. gada jūlijā pieņemot Ūdeņraža stratēģiju klimatneitrālai Eiropai. Šā 
ziņojuma mērķis ir analizēt politiskās, ekonomiskās un tehnoloģiskās vajadzības pēc 
ilgtspējīgas ūdeņraža ekonomikas Eiropas Savienībā, tādējādi papildinot Komisijas ierosināto 
stratēģiju. 

Referents uzsver, ka ūdeņradis nav tūlītējs dekarbonizācijas risinājums. Tā vietā būtu jādominē 
principam "energoefektivitāte pirmajā vietā", un tiešā elektrifikācija būtu jāuzskata par vēlamo 
dekarbonizācijas iespēju, ja tas ir tehnoloģiski un ekonomiski iespējams, jo ūdeņraža ražošanas 
efektivitātes zudumu dēļ tas var būt rentablāks un energoefektīvāks. 

ES ūdeņraža ekonomikas pamatā vajadzētu būt tīram ūdeņradim, jo ilgtermiņā ilgtspējīgs ir 
tikai tīrs ūdeņradis. Lai palielinātu ūdeņraža ražošanu un izveidotu tīra ūdeņraža ekonomiku 
pietiekami drīzā laikā, lai sasniegtu ES klimata mērķus, mazoglekļa ūdeņradim var būt pārejas 
loma, jo tīrs ūdeņradis vēl nav ne pietiekamā daudzumā, ne konkurētspējīgs. Komisijai būtu 
jānovērtē mazoglekļa ūdeņraža izmantošanas ilgums un daudzums, kas būtu vajadzīgs šajā 
pārkārtošanās posmā. Ir svarīgi, lai fosilā ūdeņraža izmantošana tiktu izbeigta pēc iespējas 
drīzāk.
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Ūdeņraža klasifikācija un standarti 

Referents uzskata, ka dažādu ūdeņraža veidu definēšanai ir vajadzīga vienota Eiropas 
klasifikācijas sistēma. Labs risinājums šķiet Komisijas ierosinātā klasifikācija, kuras pamatā ir 
oglekļa saturs ūdeņradī un atteikšanās no parasti izmantotās krāsās balstītās pieejas. Tomēr būtu 
jāvairās no dažādiem viena un tā paša veida ūdeņraža nosaukumiem, piemēram, 
"atjaunojamais" un "tīrs" ūdeņradis.

Turklāt mums jāspēj skaidri noteikt tīru ūdeņradi. Tādēļ referents ierosina izstrādāt standartus 
un Eiropas sertifikācijas un marķēšanas sistēmu, kuras pamatā būtu neatkarīgs zinātniski 
pamatots pārskats par ūdeņraža ražošanas dzīves cikla emisijām. Tā kā tīra ūdeņraža ražošanas 
pamatā ir atjaunojamā elektroenerģija, ir vajadzīgas arī atjaunojamās elektroenerģijas izcelsmes 
garantijas. Šie elementi ir svarīgi, lai ūdeņraža patērētāji varētu apzināti veikt ieguldījumus tīrā 
ūdeņraža iespējās.

Sabiedrības atbalsts ir ilgtspējīgas ūdeņraža ekonomikas sekmīgas izveides galvenais aspekts. 
Lai palielinātu sabiedrības atbalstu, būtiski svarīga nozīme ir iedzīvotāju un ieinteresēto 
personu iesaistei ūdeņraža ekonomikā. Mums arī jānodrošina, lai ES būtu visaugstākie ūdeņraža 
drošības un tehniskie standarti un tā izmantotu tikai tos ūdeņraža risinājumus, kas atbilst šādiem 
standartiem. Šajā saistībā referents atzinīgi vērtē darbu drošības jomā, kuru jau veicis 
uzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis", kas varētu kļūt par Eiropas Komisijas 
kompetences centru ūdeņraža jomā.

Ūdeņraža ražošanas palielināšana

Ir jārīkojas, lai palielinātu tīra ūdeņraža ražošanu Eiropā. Komisija savā stratēģijā izvirzīja 
vērienīgus mērķus tīra ūdeņraža ražošanas palielināšanai, palielinot atjaunojamā ūdeņraža 
elektrolīzeru jaudu. Lai sasniegtu šos mērķus un izveidotu funkcionējošu un prognozējamu tīra 
ūdeņraža tirgu, kas piesaista ieguldījumus, ir jānovērš regulatīvie šķēršļi un jāievieš 
visaptverošs ūdeņraža tirgus tiesiskais regulējums. ES gāzes tirgus tiesiskais regulējums, ņemot 
vērā ūdeņraža un gāzes kopīgās iezīmes, un tīrās enerģijas pakete, ņemot vērā tās visaptverošo 
pieeju enerģijas tirgus darbības pārskatīšanai, varētu būt šā tiesiskā regulējuma sākumpunkts.

Lai ražotu tīru ūdeņradi, ir vajadzīgs liels daudzums atjaunojamās elektroenerģijas. Tādēļ, lai 
palielinātu tīra ūdeņraža ražošanas apjomu, ES ir jārada pietiekams papildu atjaunojamās 
enerģijas ražošanas apjoms. Tas iet roku rokā ar vajadzīgās infrastruktūras nodrošināšanu 
atjaunojamās enerģijas transportēšanai uz ūdeņraža ražotnēm. Tā kā atjaunojamās enerģijas 
infrastruktūrā ES joprojām ir nepilnības, Komisijai un dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
trūkstošā infrastruktūra tiktu nodrošināta pēc iespējas drīzāk. Turklāt, tā kā atjaunojamā 
elektroenerģija veido būtisku daļu tīra ūdeņraža ražošanas izmaksu, konkurētspējas 
sasniegšanas nolūkā ir svarīgi samazināt izmaksas, atceļot nodokļus un nodevas par 
atjaunojamo elektroenerģiju. 

Ūdeņraža infrastruktūra

Referents atzīmē ūdeņraža infrastruktūras trūkumu ES. ES vajadzētu izvairīties no "vistas un 
olas problēmas" attiecībā uz ūdeņraža infrastruktūru, ražošanas iekārtām un pieprasījumu. Pašā 
sākumā ir jāizveido visi elementi. ES vajadzētu stimulēt infrastruktūras attīstību, piemēram, 
pārskatot TEN-E regulu. Referents atbalsta Komisijas pieeju jau no paša sākuma sākt plānot 
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vidēja mēroga un struktūras pārvades infrastruktūru, lai pēc iespējas drīzāk izveidotu 
pilnvērtīgu iekšējo ūdeņraža tirgu.

Tā kā ūdeņraža ekonomikas izveidei būs vajadzīgi būtiski ieguldījumi, svarīga ir izmaksu 
efektivitāte. Esošo gāzes infrastruktūru varētu pārveidot tīra ūdeņraža izmantošanas 
vajadzībām, kas varētu samazināt ieguldījumu izmaksas un pārvades izlīdzinātās izmaksas. 
Tādējādi šī iespēja būtu jānovērtē Eiropas un valstu līmenī.

Ūdeņraža pieprasījums

Pieprasījums ir būtiski svarīgs aspekts tīra ūdeņraža tirgus attīstībā, jo liels pieprasījums var 
paātrināt tīra ūdeņraža izmantošanu tirgū. Turklāt tas var veicināt dekarbonizāciju. Tomēr, lai 
palielinātu pieprasījumu, tīram ūdeņradim jākļūst par pievilcīgu darījumdarbības veidu. 
Ieguldījumiem tīrā ūdeņradī jābūt pievilcīgākiem nekā ieguldījumiem fosilos risinājumos. Tikai 
tad ES spētu novērst oglekļiesīkstes. Tādējādi tīra un — pārkārtošanās laikposmā — 
mazoglekļa ūdeņraža izmantošana būtu jākoncentrē uz nozarēm, kurās ūdeņraža izmantošana 
ir tuvu konkurētspējīgam līmenim vai kuras pašlaik nevar dekarbonizēt ar citiem līdzekļiem. 

Lai labāk pārraudzītu vajadzīgo tīrā un mazoglekļa ūdeņraža daudzumu, referents ierosina 
izstrādāt nozares ceļvežus, kuros izklāstīta ūdeņraža pieprasījuma attīstība un investīciju un 
pētniecības vajadzības pieprasījuma nozarēs. Šādi ceļveži būtu jāizstrādā Eiropas līmenī, cieši 
sadarbojoties ieinteresētajām personām un Eiropas iestādēm. 

Komisija savā stratēģijā norāda uz politikas nozīmi, lai atbalstītu un attīstītu pieprasījumu. 
Pašreizējā tīra ūdeņraža konkurētspējas trūkuma dēļ patiešām vajadzētu apsvērt tādas politikas 
ieviešanu kā kvotas tīra ūdeņraža izmantošanai galvenajās nozarēs. Jāņem vērā arī tādi 
novatoriski pasākumi kā līgumi par oglekļa cenas starpību (CffD). Tomēr Komisijai ir jāprecizē, 
kā šādus pasākumus varētu finansēt un īstenot.
 
Pētniecība, attīstība, inovācijas un finansējums 

Tīra ūdeņraža izmaksu samazināšanas un optimizācijas nolūkos ir vajadzīga pētniecība, 
attīstība un inovācijas visā tīra ūdeņraža vērtības ķēdē. Ir vajadzīgi arī rūpnieciska mēroga 
demonstrējuma projekti, lai ūdeņraža risinājumus varētu īstenot pieprasījuma nozarēs. ES ir 
jānodrošina pilnīga MVU iesaiste, jo daži var piedāvāt novatoriskus risinājumus, bet dažiem 
var būt ierobežoti līdzekļi, lai gūtu labumu no tīra ūdeņraža risinājumiem pašu dekarbonizācijai. 
Ir arī jānodrošina, lai darbaspēkam tā drošības nolūkā būtu pietiekamas zināšanas par tīra 
ūdeņraža tehnoloģijām.

Referents uzsver, ka tīra ūdeņraža ekonomikas izveidei ir ļoti vajadzīgi ieguldījumi. Eiropas 
programmām var būt liela nozīme, palīdzot finansēt tīra ūdeņraža projektus un piesaistot 
papildu publiskos un privātos ieguldījumus. Tīra ūdeņraža ekonomiku jo īpaši var veicināt 
"Apvārsnis Eiropa", Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments, InvestEU un ETS 
inovāciju fonds. Ir svarīgi, lai šīs programmas būtu nodrošinātas ar pietiekamiem finanšu 
līdzekļiem. Tāpēc referents pauž nožēlu par Padomes noteikto finansējuma samazinājumu 
salīdzinājumā ar Komisijas priekšlikumu. 

Papildus šīm programmām ūdeņraža ekonomikas finansēšanai var palīdzēt Tīrā ūdeņraža 
alianse un svarīgi projekti visas Eiropas interesēs (IPCEI). Aliansei, ņemot vērā tajā apvienotās 
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zināšanas, vajadzētu palīdzēt noteikt konkrētus daudzsološus projektus un ieguldījumu 
vajadzības, izstrādājot projektu portālu un ieguldījumu plānu. Turklāt, pārskatot valsts atbalsta 
pamatnostādnes, būtu jāizveido nodaļa par tīra ūdeņraža tehnoloģijām, lai ar šīm 
pamatnostādnēm varētu atbalstīt un nekavēt tīra ūdeņraža attīstību. Turklāt, ņemot vērā 
neskaitāmās Eiropas programmas, kuras var palīdzēt finansēt tīru ūdeņradi, ir būtiski, lai ES 
izstrādātu saskaņotu ieguldījumu stratēģiju, kas ļautu projektiem saņemt finansējumu no 
dažādām programmām un gādātu, ka tie loģiski atbalsta cits citu. 

Starptautiskā sadarbība ūdeņraža jomā

Referents uzskata, ka ar tīra ūdeņraža ražošanu Eiropā vien var nepietikt, lai nodrošinātu 
Eiropas pieprasījumu, jo dažās nozarēs dekarbonizācijas nolūkos būs vajadzīgi lieli apjomi. 
Tādēļ Eiropas Savienībai importa vajadzībām jāsāk sadarbība tīra ūdeņraža ražošanā ar kaimiņu 
reģioniem, piemēram, Balkāniem vai Ziemeļāfriku. Tam būtu jānodrošina, ka šāda sadarbība ir 
izdevīga reģioniem, kas sadarbojas, saistībā ar to cīņu pret klimata pārmaiņām un ar ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķu un ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības sasniegšanu.

Tīram ūdeņradim būtu arī kopumā jākļūst par neatņemamu ES starptautiskās sadarbības daļu, 
arī klimata diplomātijas jomā, lai apmainītos ar paraugpraksi un veicinātu Eiropas ūdeņraža 
standartus.

Ūdeņraža nozīme integrētā enerģētikas sistēmā

Visbeidzot, referents uzsver integrētas energosistēmas nozīmi atjaunojamās enerģijas 
veicināšanā un klimatneitralitātes sasniegšanā līdz 2050. gadam. Tādēļ būtu jāsaskaņo gāzes, 
elektroenerģijas un ūdeņraža tīkli. Tādējādi tīram ūdeņradim var būt galvenā nozīme enerģijas 
uzkrāšanā, lai līdzsvarotu periodisku atjaunojamās enerģijas piedāvājumu un pieprasījumu. Šis 
risinājums vēl nav konkurētspējīgs, un Eiropas Savienībai šajā nolūkā ir jāveic turpmāki 
ieguldījumi. Referents atzinīgi vērtē ūdeņraža un energosistēmas integrācijas stratēģiju 
saskaņošanu.
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PIELIKUMS. TO STRUKTŪRU VAI PERSONU SARAKSTS,

NO KURĀM REFERENTS IR SAŅĒMIS INFORMĀCIJU
Šis saraksts ir sagatavots pilnīgi brīvprātīgi un par to ir atbildīgs tikai referents. Referents, 
gatavojot ziņojuma projektu, ir saņēmis informāciju no šādām struktūrām vai personām:

Struktūra un/vai persona
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
Eiropas Komisija 
Eiropas Reģionu komiteja
Europex
Eiropas Universitātes institūts
Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (kopuzņēmums "Kurināmā elementi un 
ūdeņradis")
Hydrogen Europe
Iberdrola
Starptautiskā Naftas un gāzes ražotāju asociācija
Starptautiskā Enerģētikas aģentūra
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



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

LV


