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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o evropski strategiji za vodik
(2020/2242(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in zlasti člena 194,

– ob upoštevanju sporazuma, sprejetega na 21. konferenci pogodbenic Okvirne 
konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja 12. decembra 2015 v Parizu 
(Pariški sporazum),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. julija 2020 z naslovom Strategija za vodik 
za podnebno nevtralno Evropo (COM(2020)0301),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. julija 2020 z naslovom Gonilo za podnebno 
nevtralno gospodarstvo: strategija EU za povezovanje energetskega sistema 
(COM(2020)0299),

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 14. oktobra 2020 z naslovom Poročilo za leto 
2020 o stanju energetske unije v skladu z Uredbo (EU) 2018/1999 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepih (COM(2020)0950),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. septembra 2020 z naslovom Krepitev 
evropskih podnebnih ambicij do leta 2030 – Vlaganje v podnebno nevtralno prihodnost 
v korist naših državljanov (COM(2020)0562),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem 
dogovoru (COM(2019)0640),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. marca 2020 z naslovom Nova industrijska 
strategija za Evropo (COM(2020)0102),

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov1,

 ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi 
uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, 
direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 
2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in 
(EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta2,

– ob upoštevanju Direktive 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 

1 UL L 328, 21.12.2018, str. 82.
2 UL L 328, 21.12.2018, str. 1.
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oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva3,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 559/2014 z dne 6. maja 2014 o Skupnem podjetju 
za gorivne celice in vodik 24,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
aprila 2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi 
Odločbe št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in 
(ES) št. 715/20095,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi 
Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/20106, 
ki je v postopku revizije,

– ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. julija 2020 o evropskem pristopu k 
shranjevanju energije8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2020 o evropskem zelenem 
dogovoru9,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2019 o podnebnih spremembah – 
evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo v skladu s Pariškim sporazumom10,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2018 o vzpostavitvi infrastrukture za 
alternativna goriva v Evropski uniji: čas je za ukrepanje11, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. februarja 2018 o pospeševanju inovativnosti na 
področju čiste energije12,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in Odbora za 
promet in turizem,

3 UL L 307, 28.10.2014, str. 1.
4 UL L 169, 7.6.2014, str. 108.
5 UL L 115, 25.4.2013, str. 39.
6 UL L 348, 20.12.2013, str. 129.
7 UL L 275, 25.10.2003, str. 32.
8 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0198.
9 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0005.
10 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0217.
11 UL C 345, 16.10.2020, str. 80.
12 UL C 463, 21.12.2018, str. 10.
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– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A9-0000/2020),

A. ker je EU sprejela Pariški sporazum, zeleni dogovor in cilj stroškovno učinkovitega in 
pravičnega prehoda, ki bo do leta 2050 privedel do podnebne nevtralnosti;

B. ker prehod na gospodarstvo z ničelnimi neto emisijami toplogrednih plinov zahteva 
prehod na čisto energijo, ki zagotavlja trajnost, zanesljivost oskrbe in cenovno 
dostopnost energije;

C. ker se vodik lahko uporablja v industriji, prometu in za ogrevanje, kar omogoča 
razogljičenje sektorjev, v katerih neposredna elektrifikacija ni mogoča ali konkurenčna, 
pa tudi za shranjevanje energije za uravnoteženje energetskega sistema, s čimer ima 
pomembno vlogo pri povezovanju energetskih sistemov;

1. poudarja, da je treba s konkurenčno in vzdržno ekonomijo in povezanim trgom vodika 
ohraniti in še povečati evropsko vodilno vlogo na področju t. i. čistega vodika13; 
poudarja, da potrebujemo evropsko strategijo za vodik, ki bo zajemala celotno 
vrednostno verigo vodika, vključno s sektorji povpraševanja in oskrbe, in bo usklajena z 
nacionalnimi prizadevanji za znižanje stroškov uvajanja čistega vodika; zato pozdravlja 
strategijo za vodik za podnebno nevtralno Evropo, ki jo je predlagala Komisija; 

2. poudarja, da je treba predvsem upoštevati načelo „energijska učinkovitost na prvem 
mestu“ in da je neposredna elektrifikacija, kjer je mogoča, najboljša možnost za 
razogljičenje, saj je stroškovno in energijsko učinkovitejša kot uporaba čistega vodika;

3. je prepričan, da le vodik na osnovi čiste tehnologije trajnostno prispeva k doseganju 
podnebne nevtralnosti na dolgi rok;

Razvrstitev vodika in standardi za vodik

4. meni, da je skupna pravna razvrstitev različnih vrst vodika nadvse pomembna; 
pozdravlja razvrstitev, ki jo predlaga Komisija; dodaja, da bi bila ta razvrstitev še 
jasnejša, če za isto kategorijo ne bi uporabljali dveh poimenovanj, kot sta „obnovljivi“ 
in „čisti“ vodik;

5. poudarja, da za čisti vodik nujno potrebujemo evropske standarde in sisteme 
potrjevanja in označevanja ter jamstva o izvoru električne energije iz obnovljivih 
virov; meni, da bi bilo treba čisti vodik določati na podlagi neodvisnega znanstveno 
utemeljenega pregleda emisij v njegovem življenjskem ciklu; poziva Komisijo, naj 
čim prej leta 2012 zagotovi regulativni okvir;

6. je prepričan, da je za uspešno vzpostavitev ekonomije vodika nadvse pomembno, da je 
ta tehnologija sprejemljiva za javnost; zato poudarja, kako pomembni so sodelovanje 
javnosti in deležnikov ter evropski varnostni in tehnični standardi za vodik ter da 
morajo visokakovostne rešitve na osnovi vodika upoštevati te standarde;

13 Komisija je „čisti“ vodik opredelila kot vodik, pridobljen z elektrolizo vode z uporabo električne energije iz 
obnovljivih virov. Pridobi se lahko tudi z reformingom zemeljskega plina ali biokemijsko pretvorbo biomase, če 
je to v skladu z zahtevami glede trajnostnosti.
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Povečanje proizvodnje vodika

7. pozdravlja ambiciozne cilje Komisije v zvezi s povečanjem zmogljivosti 
elektrolizatorjev na podlagi obnovljivih virov za proizvodnjo vodika; poziva Komisijo 
in države članice, naj spodbudijo vrednostno verigo in tržno uvajanje čistega vodika, 
da bo ta tehnologija zrela in konkurenčna s tisto za vodik na osnovi fosilnih goriv in 
nizkoogljične energije14;

8. poudarja, da je treba za delujoč in predvidljiv notranji trg z vodikom odpraviti 
regulativne ovire ter oblikovati skladen in celovit regulativni okvir; meni, da bi lahko 
regulativni okvir za trg s plinom in sveženj o čisti energiji služila kot podlaga za to;

9. ugotavlja, da si lahko v prehodnem obdobju pomagamo z „nizkoogljičnim“ vodikom, 
da bomo pravočasno vzpostavili trajnostno ekonomijo vodika za doseganje naših 
podnebnih ciljev; poziva Komisijo, naj približno oceni, kako dolgo in koliko tega 
vodika bi potrebovali za razogličenje, dokler teh potreb povsem ne zadostimo z 
vodikom na osnovi čiste tehnologije;

10. poudarja, da za ekonomijo čistega vodika potrebujemo dodatno količino cenovno 
dostopne energije iz obnovljivih virov in ustrezno infrastrukturo; poziva Komisijo in 
države članice, naj si bolj prizadevajo v tej smeri in naj odpravijo davke in dajatve na 
energijo iz obnovljivih virov;

Vodikova infrastruktura

11. poudarja, da je treba pravočasno vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo in transport 
vodika ter hkrati razvijati povpraševanje po njem in oskrbo z njim; v zvezi s tem 
pozdravlja, da namerava Komisija pregledati Uredbo št. 347/2013 z dne 17. aprila 
2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (uredba TEN-E)15; 
opozarja, da bi bilo treba kljub osredotočenosti na industrijske grozde v prvi fazi že 
načrtovati infrastrukturo za prenos na dolge razdalje in jo regulirati;

12. poziva Komisijo in države članice, naj ocenijo možnosti, da bi obstoječe plinovode 
uporabili za prenos vodika ter čim bolj povečali stroškovno učinkovitost, naložbene 
stroške in izravnane stroške prenosa pa čim bolj zmanjšali;

Povpraševanje po vodiku

13. poudarja, da je treba povečati povpraševanje po čistem vodiku, da bi dosegli njegovo 
hitro uvajanje na trg in preprečili vezanost na ogljik; priznava, da bi se moralo 
povpraševanje po vodiku najprej osredotočati na sektorje, v katerih je uporaba vodika 
skoraj konkurenčna ali ki jih ni mogoče razogljičiti z drugimi sredstvi; meni, da je 
treba za te sektorje pripraviti načrte za razvoj povpraševanja, naložbe in raziskovalne 
potrebe; se strinja s Komisijo, da potrebujemo politike na strani povpraševanja, kot so 
kvote za uporabo čistega vodika v posameznih sektorjih in pogodbe za razliko za 

14 Pojem „nizkoogljični vodik“ po opredelitvi Komisije vključuje vodik iz fosilnih goriv z zajemom ogljika in 
vodik na osnovi električne energije, kjer so emisije toplogrednih plinov v celotnem življenjskem ciklu bistveno 
manjše od tistih iz sedanje proizvodnje vodika.
15 UL L 115, 25.4.2013, str. 39.
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ogljik (CCfD), če želimo spodbuditi razogličenje s čistim vodikom;

Raziskave, razvoj, inovacije in financiranje 

14. poudarja, da so raziskave, razvoj in inovacije vzdolž celotne vrednostne verige ter 
predstavitveni projekti v industrijskem obsegu pomembni, če želimo, da postane 
vodik, pridobljen s čisto tehnologijo, konkurenčen; meni, da je nadvse pomembno, da 
pri tem sodelujejo mala in srednja podjetja in da delavci pridobijo znanje o vodiku;

15. poudarja, da je treba ogromno vlagati v to, da bo ta vodik konkurenčen, in da imajo 
evropski programi in finančni instrumenti, kot so program Obzorje Evropa, Instrument 
za povezovanje Evrope, program InvestEU in inovacijski sklad EU ETS, ključno 
vlogo pri spodbujanju ekonomije čistega vodika; globoko obžaluje, da je Svet 
zmanjšal sredstva za te instrumente; poziva Komisijo, naj razvije usklajeno naložbeno 
strategijo za čisti vodik; 

16. pozdravlja evropsko zavezništvo za čisti vodik in pomembne projekte skupnega 
evropskega interesa, saj gre za pomembna sredstva za povečanje naložb v čisto 
tehnologijo vodika; poziva zavezništvo, naj čim prej pripravi naložbeni načrt in nabor 
projektov, s katerima bo mogoče zagotoviti uresničevanje ciljev glede vodika, ki jih je 
zastavila Komisija; pozdravlja, da Komisija načrtuje spremembo smernic o državni 
pomoči in namerava vanje vključiti čisti vodik;

17. izpostavlja delo Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik; poziva Komisijo, naj ga 
uporabi kot strokovno središče za čisti vodik;

Mednarodno sodelovanje na področju vodika

18. meni, da bomo čisti vodik morda morali uvažati, da bi zadostili evropskemu 
povpraševanju; poziva Komisijo, naj s sosednjimi regijami vzpostavi vzajemno 
koristno sodelovanje; 

19. je prepričan, da bi morala EU poskušati spodbujati svoje standarde o vodiku na 
mednarodni ravni in torej vodik vključiti v področje mednarodnega sodelovanja; 

Vloga vodika v povezanem energetskem sistemu

20. poudarja, da potrebujemo povezan energetski sistem, da bomo lahko do leta 2050 
dosegli podnebno nevtralnost; meni, da je povezovanje električnega, plinskega in 
vodikovega omrežja koristno za dobro delujoči trg vodika in energije; pozdravlja 
vključitev vodika v strategijo Komisije za povezovanje energetskega sistema; meni, da 
lahko ima čisti vodik poglavitno vlogo pri shranjevanju energije, da se uravnotežijo 
občasna odstopanja v dobavi in odjemu energije iz obnovljivih virov; 

°

° °

21. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje vsem institucijam EU in 
državam članicam.
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OBRAZLOŽITEV

Evropska unija je sprejela Pariški sporazum in se z evropskim čistim dogovorom zavezala, da 
bo s pravičnim prehodom do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost. Ta prehod pomeni, da je 
treba razogljičiti vse gospodarske sektorje, vključno z energetskim sektorjem in sektorji, ki jih 
je težko razogljičiti. Pri prehodu na čiste energetske sisteme je treba zagotoviti zanesljivo 
oskrbo z energijo po sprejemljivi ceni. 

K temu prehodu lahko pomembno prispeva vodik. Vodik, pridobljen z elektrolizo z uporabo 
električne energije iz obnovljivih virov, je namreč okoljsko zelo čista alternativa fosilnim 
gorivom in se lahko uporablja v različne namene, vključno s surovinami za industrijske procese, 
gorivnimi celicami in shranjevanjem energije. Prispeva lahko k razogličenju sektorjev, ki jih je 
težko razogljičiti in v katerih neposredna elektrifikacija še ni mogoča ali stroškovno učinkovita. 
Kljub temu vodik v evropski mešanici energetskih virov še vedno predstavlja le majhen delež. 
Trenutno 95 % vodika proizvedemo iz fosilnih goriv16. Poleg tega čisti vodik še ni konkurenčen 
vodiku iz fosilnih goriv in „nizkoogljičnemu“ vodiku17.

EU mora razviti trajnostno vodikovo gospodarstvo, da se čim prej doseže konkurenčnost čistega 
vodika. Uspešna ekonomija vodika z evropskim vodilnim položajem bi lahko pripomogla h 
krepitvi gospodarstva EU in ustvarjanju delovnih mest, ki se bodo obdržala v prihodnosti, zlasti 
po upadu gospodarske rasti zaradi pandemije covida-19. Zato evropska strategija za vodik, ki 
zajema celotno vrednostno verigo vodika, vključuje sektorje na strani povpraševanja in oskrbe 
ter je po potrebi usklajena z nacionalnimi prizadevanji. Evropska komisija je storila prvi korak 
v tej smeri, ko je julija 2020 sprejela strategijo za vodik za podnebno nevtralno Evropo. Namen 
tega poročila je analizirati politične, gospodarske in tehnološke potrebe za trajnostno vodikovo 
gospodarstvo v EU ter tako dopolniti strategijo, ki jo je predlagala Komisija. 

Poročevalec poudarja, da vodik ni čudežna rešitev za razogljičenje. Prevladati bi moralo načelo 
„energijska učinkovitost na prvem mestu“, neposredno elektrifikacijo pa bi bilo treba 
obravnavati kot prednostno možnost za razogljičenje, kadar je tehnološko in ekonomsko 
izvedljiva, saj je lahko zaradi izgube učinkovitosti pri proizvodnji vodika stroškovno in 
energetsko učinkovitejša možnost. 

Ekonomija vodika v EU mora temeljiti na čistem vodiku, saj je le ta trajnostna rešitev na dolgi 
rok. Da bi pospešili proizvodnjo vodika in bi pravočasno vzpostavili ekonomijo čistega vodika 
in dosegli podnebne cilje, ima lahko nizkoogljični vodik prehodno vlogo, saj čistega vodika še 
ni na razpolago v zadostni količini, poleg tega ta vodik še ni konkurenčen. Komisija bi morala 
oceniti, kako dolgo naj bi trajalo to prehodno obdobje in koliko nizkoogljičnega vodika bi 
medtem potrebovali; Pomembno je, da vodik na osnovi fosilnih goriv čim prej opustimo.

16 Evropska komisija: Hydrogen generation in Europe: Overview of key costs and benefits (Proizvodnja vodika v 
Evropi: pregled glavnih stroškov in koristi), julij 2020
 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en
17 Poročevalec v tem poročilu za različne vrste vodika uporablja terminologijo, ki jo predlaga Komisija v 
sporočilu z naslovom Strategija za vodik za podnebno nevtralnost.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en
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Razvrstitev vodika in standardi za vodik 

Poročevalec meni, da za opredelitev različnih vrst vodika potrebujemo enoten evropski sistema 
razvrščanja. Razvrstitev, ki jo predlaga Komisija, temelji na vsebnosti ogljika v postopku 
pridobivanja vodika in se odmika od splošno uporabljenega pristopa na podlagi barv, kar je 
morda dobra rešitev. Vseeno pa ne bi smeli uporabljati različnih poimenovanj za isto vrsto 
vodika, kot sta „obnovljiv“ in „čisti“ vodik.

Poleg tega moramo jasno prepoznati, kdaj gre za čisti vodik. Zato poročevalec predlaga razvoj 
standardov in evropski sistem razvrščanja in označevanja, ki bo temeljil na neodvisnem 
znanstveno utemeljenem pregledu emisij v življenjskem ciklu pri proizvodnji vodika. Ker 
proizvodnja čistega vodika temelji na električni energiji iz obnovljivih virov, potrebujemo tudi 
jamstva o izvoru te energije. To je za potrošnike vodika pomembno, da bodo lahko zavestno 
izbirali rešitve čistega vodika in vanje vlagali.

Za razvoj trajnostne ekonomije vodika je nadvse pomembno, da je ta tehnologija sprejemljiva 
za javnost, zato je nujno treba državljane in deležnike vključiti v ekonomijo vodika. Zagotoviti 
moramo tudi, da bomo v EU imeli najvišje varnostne standarde in tehnične standarde za vodik 
in da bomo uporabljali le rešitve na osnovi vodika, pri katerih se ti standardi spoštujejo. Zato 
poročevalec pozdravlja delo na področju varnosti, opravljeno v okviru Skupnega podjetja za 
gorivne celice in vodik, ki bi lahko Evropski komisiji služilo kot strokovno središče za vodik.

Povečanje proizvodnje vodika

Ukrepati moramo takoj in povečati čisto proizvodnjo vodika v Evropi. Komisija je v svoji 
strategiji predstavila ambiciozne cilje za povečanje te proizvodnje s povečanjem zmogljivosti 
elektrolizatorjev za pridobivanje vodika na osnovi energije iz obnovljivih virov. Da bi te cilje 
dosegli ter vzpostavili delujoč in predvidljiv trg čistega vodika, ki bo privabljal naložbe, je treba 
odpraviti regulativne ovire in oblikovati celovit regulativni okvir za trg vodika. Kot podlaga za 
ta okvir bi lahko služila regulativni okvir za trg s plinom, saj imata vodik in zemeljski plin 
podobne značilnosti, in sveženj o čisti energiji zaradi celostnega pristopa k pregledu delovanja 
energetskega trga.

Za čisto proizvodnjo vodika potrebujemo ogromne količine električne energije iz obnovljivih 
virov. Če torej želimo povečati to proizvodnjo, moramo v EU ustvariti dovolj dodatne energije 
iz obnovljivih virov. To tudi pomeni, da moramo zagotoviti potrebno infrastrukturo za prenos 
energije iz obnovljivih virov do obratov za proizvodnjo vodika. Ker je infrastruktura za energijo 
iz obnovljivih virov v EU še vedno pomanjkljiva, bi morale Komisija in države članice čim prej 
zagotoviti manjkajočo infrastrukturo. Poleg tega je treba za dosego konkurenčnosti odpraviti 
davke in dajatve za električno energijo iz obnovljivih virov, saj prav njena proizvodnja obsega 
velik delež stroškov čiste proizvodnje vodika. 

Vodikova infrastruktura

Poročevalec se zaveda pomanjkanja vodikove infrastrukture v EU. EU bi se morala izogniti 
problemu „kaj je prej: kokoš ali jajce“, ko gre za vodikovo infrastrukturo, obrate za proizvodnjo 
vodika in povpraševanje po njem. Že od začetka moramo razviti vse elemente. EU bi morala 
spodbujati razvoj infrastrukture, na primer s spremembo uredbe TEN-E. Poročevalec se strinja 
s pristopom Komisije o načrtovanju infrastrukture srednjega dosega in osrednje infrastrukture 
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za prenos od začetka, da se čim prej razvije pravi trg vodika.

Pomembna je stroškovna učinkovitost, saj bodo za vzpostavitev ekonomije vodika potrebne 
precejšnje naložbe. Obstoječo plinsko infrastrukturo bi lahko uporabili za čisti vodik, s čimer 
bi zmanjšali naložbene stroške in izravnane stroške prenosa. To možnosti bi bilo treba torej 
oceniti na evropski in nacionalni ravni.

Povpraševanje po vodiku

Povpraševanje je ključni vidik za razvoj trga čistega vodika, saj lahko veliko povpraševanje 
pospeši uvajanje tega vodika na trg. Poleg tega lahko prispeva k razogljičenju. Da pa bi povečali 
povpraševanje po čistem vodiku, mora ta postati bolj privlačen v poslovnem smislu. Naložbe v 
ta vodik morajo postati privlačnejše od naložb v rešitve na osnovi fosilnih goriv. Šele takrat bo 
lahko EU preprečila vezanost na ogljik. Čisti in v prehodnem obdobju „nizkoogljični“ vodik bi 
morali v glavnem uporabljati v sektorjih, v katerih je uporaba vodika skoraj konkurenčna ali ki 
jih ni mogoče razogljičiti z drugimi sredstvi. 

Da bi imeli boljši nadzor nad potrebami po „čistem“ in „nizkoogljičnem“ vodiku, poročevalec 
predlaga pripravo sektorskih načrtov, ki bi določali razvoj povpraševanja po vodiku ter potrebe 
po naložbah in raziskavah v sektorjih povpraševanja. Načrte bi bilo treba pripraviti na evropski 
ravni v tesnem sodelovanju med deležniki in evropskimi institucijami. 

Komisija v svoji strategiji navaja, kako pomembne so politike za podporo in razvoj na strani 
povpraševanja. Ker čisti vodik ni konkurenčen, moramo pravzaprav razmisliti o uvedbi politik, 
kot so kvote za njegovo uporabo v ciljnih sektorjih. Upoštevati bi morali tudi inovativne ukrepe, 
kot so pogodbe za razliko za ogljik (CCfD). Komisija mora podrobno opredeliti, kako bi lahko 
te ukrepe financirali in izvajali.
 
Raziskave, razvoj, inovacije in financiranje 

Za zmanjšanje stroškov čistega vodika in optimizacijo so potrebne raziskave, razvoj in 
inovacije v njegovi celotni vrednostni verigi. Potrebujemo tudi predstavitvene projekte v 
industrijskem obsegu, da bi lahko uvedli vodikove rešitve v sektorjih povpraševanja. EU mora 
zagotoviti polno vključenost malih in srednjih podjetij, saj lahko nekatera ponudijo inovativne 
rešitve, nekatera pa se morda zaradi omejenih sredstev ne morejo razogljičiti z uporabo čistih 
rešitev vodika. Zagotoviti moramo tudi, da bo imela naša delovna sila ustrezno znanje o čistih 
tehnologijah vodika, da se zagotovi njihova varnost.

Poročevalec poudarja, da so za vzpostavitev ekonomije čistega vodika potrebne velike naložbe. 
Pri financiranju projektov čistega vodika ter privabljanju dodatnih javnih in zasebnih naložb 
lahko imajo pomembno vlogo evropski programi. Zlasti program Obzorje Evropa, Instrument 
za povezovanje Evrope, program InvestEU in inovacijski sklad ETS lahko spodbujajo 
ekonomijo čistega vodika. Tem programom moramo nujno zagotoviti dovolj finančnih 
sredstev. Zato poročevalec obžaluje, da je Svet zmanjšal sredstva, ki jih je predlagala Komisija. 

Poleg omenjenih programov je mogoče k financiranju ekonomije vodika prispevati tudi v 
okviru evropskega zavezništva za čisti vodik in pomembnih projektov skupnega evropskega 
interesa. Zavezništvo, ki temelji na strokovnem znanju, bi moralo s pripravo nabora projektov 
in naložbenega načrta pomagati pri opredelitvi konkretnih obetavnih projektov in naložbenih 
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potreb. Poleg tega bi bilo treba smernice o državni pomoči pregledati in uvesti poglavje o čistih 
tehnologijah vodika, da bo mogoče z njimi podpirati razvoj na področju čistega vodika in ga ne 
bodo ovirale. Poleg tega je glede na številčnost evropskih programov, ki lahko prispevajo k 
financiranju na področju čistega vodika, bistveno, da EU razvije usklajeno naložbeno strategijo, 
na podlagi katere bo mogoče projektom nameniti finančna sredstva iz različnih programov in 
ki bo zagotavljala, da se bodo ti projekti logično medsebojno dopolnjevali. 

Mednarodno sodelovanje na področju vodika

Poročevalec meni, da samo evropska čista proizvodnja vodika morda ne bo zadostovala za 
zadovoljitev evropskega povpraševanja po tem vodiku, saj bodo nekateri sektorji zaradi 
razogljičenja potrebovali velike količine. Zato bi morala EU na področju čiste proizvodnje 
vodika začeti sodelovati s sosednjimi regijami, kot sta Balkan in Severna Afrika. Zagotoviti bi 
morala, da bo to sodelovanje koristilo sodelujočim regijam v smislu njihovega boja proti 
podnebnim spremembam ter doseganja ciljev OZN za trajnostni razvoj in trajnostnega 
gospodarskega razvoja.

Čisti vodik bi moral postati tudi sestavni del mednarodnega sodelovanja EU na splošno, 
vključno s podnebno diplomacijo, da si bomo izmenjali zglede dobre prakse in spodbujali 
evropske standarde za vodik.

Vloga vodika v povezanem energetskem sistemu

Poročevalec nazadnje poudarja, kako pomemben je povezan energetski sistem za spodbujanje 
energije iz obnovljivih virov in doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050. Zato bi bilo treba 
uskladiti plinsko, električno in vodikovo omrežje. Vodik lahko ima ključno vlogo pri 
shranjevanju energije, da se uravnotežijo občasna odstopanja v dobavi in odjemu energije iz 
obnovljivih virov. Ta rešitev še ni konkurenčna in zanjo v EU potrebujemo dodatne naložbe. 
Poročevalec pozdravlja uskladitev strategij za vodik in povezovanje energetskih sistemov.
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PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV IN OSEB, OD KATERIH JE POROČEVALEC 
PREJEL PRISPEVEK

Naslednji seznam je bil pripravljen povsem prostovoljno. Zanj je odgovoren izključno 
poročevalec. Poročevalec je pri pripravi osnutka poročila prejela prispevke od naslednjih 
subjektov ali oseb:

Subjekt in/ali oseba
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
Evropska komisija 
Evropski odbor regij
Europex
Evropski univerzitetni inštitut
Skupno podjetje za gorivne celice in vodik
Hydrogen Europe
Iberdrola
Mednarodno združenje proizvajalcev nafte in plina (OGP)
Mednarodna agencija za energijo
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


