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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en europeisk vätgasstrategi
(2020/2242(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat 
EUF-fördraget), särskilt artikel 194,

– med beaktande av Parisavtalet, som antogs vid den 21:a partskonferensen för 
FN:s ramkonvention om klimatförändringar den 12 december 2015,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 juli 2020 En vätgasstrategi för 
ett klimatneutralt Europa (COM(2020)0301),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 juli 2020 Kraft till 
en klimatneutral ekonomi: En EU-strategi för integrering av energisystemet 
(COM(2020)0299),

– med beaktande av kommissionens rapport av den 14 oktober 2020 med titeln 
2020 års rapport om tillståndet i energiunionen 2020 i enlighet med förordning 
(EU) 2018/1999 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder 
(COM(2020)0950),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 september 2020 Höjning av 
Europas klimatambition för 2030 – Investering i en klimatneutral framtid till förmån för 
våra medborgare (COM(2020)0562),

med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 december 2019 
Den europeiska gröna given (COM(2019)0640),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 mars 2020 
En ny industristrategi för EU (COM(2020)0102),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av 
den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara 
energikällor1,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder samt om 
ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU och 2013/30/EU samt 

1 EUT L 328, 21.12.2018, s. 82.
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rådets direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/20132,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 
22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen3,

– med beaktande av rådets förordning (EU) nr 559/2014 av den 6 maj 2014 om bildande 
av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 24,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 
17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande 
av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, 
(EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/20095,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring 
av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/20106, som för närvarande håller på att revideras,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 
13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG7,

– med beaktande av sin resolution av den 10 juli 2020 om en övergripande EU-strategi för 
energilagring8,

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2020 om den europeiska gröna 
given9,

– med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2019 om klimatförändringar – 
en europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och 
klimatneutral ekonomi i överensstämmelse med Parisavtalet om klimatförändringar10,

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2018 om utbyggnad av 
infrastrukturen för alternativa bränslen i Europeiska unionen: dags att handla!11,

– med beaktande av sin resolution av den 6 februari 2018 om att påskynda innovationen 
för ren energi12,

2 EUT L 328, 21.12.2018, s. 1.
3 EUT L 307, 28.10.2014, s. 1.
4 EUT L 169, 7.6.2014, s. 108.
5 EUT L 115, 25.4.2013, s. 39.
6 EUT L 348, 20.12.2013, s. 129.
7 EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.
8 Antagna texter, P9_TA(2020)0198.
9 Antagna texter, P9_TA(2020)0005.
10 Antagna texter, P8_TA(2019)0217.
11 EUT C 345, 16.10.2020, s. 80.
12 EUT C 463, 21.12.2018, s. 10.
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– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och utskottet för transport och turism,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A9-0000/2020), och av följande skäl:

A. EU har ställt sig bakom Parisavtalet, den gröna given och målet att uppnå 
en kostnadseffektiv och rättvis omställning som leder till klimatneutralitet senast 2050.

B. Övergången till en ekonomi med nettonollutsläpp av växthusgaser kräver en övergång 
till ren energi som säkerställer hållbarhet, försörjningstrygghet och överkomliga 
energipriser.

C. Vätgas kan användas för industriella tillämpningar, transport- och 
uppvärmningstillämpningar, utfasning av fossila bränslen inom sektorer där direkt 
elektrifiering inte är möjlig eller konkurrenskraftig, samt för energilagring för att 
balansera energisystemet och därmed spela en viktig roll för integreringen av 
energisystemet.

1. Europaparlamentet betonar behovet av att upprätthålla och vidareutveckla EU:s tekniska 
ledarskap när det gäller ren vätgas13 genom en konkurrenskraftig och hållbar 
vätgasekonomi med en integrerad vätgasmarknad. Parlamentet betonar att det behövs 
en europeisk vätgasstrategi som omfattar hela värdekedjan för vätgas, inbegripet 
efterfråge- och försörjningssektorerna, och som samordnas med nationella insatser för 
att sänka kostnaderna för ren vätgas. Parlamentet välkomnar därför den vätgasstrategi 
för ett klimatneutralt Europa som kommissionen har föreslagit. 

2. Europaparlamentet understryker att principen om ”energieffektivitet först” har företräde 
och att direkt elektrifiering, där så är möjligt, är det bästa alternativet för utfasning av 
fossila bränslen eftersom det är mer kostnadseffektivt och energieffektivt än användning 
av ren vätgas.

3. Europaparlamentet är övertygat om att endast ren vätgas på ett hållbart sätt kan bidra till 
att uppnå långsiktig klimatneutralitet.

Vätgasklassificering och vätgasstandarder

4. Europaparlamentet anser att en gemensam rättslig klassificering av de olika typerna av 
vätgas är av yttersta vikt. Parlamentet välkomnar den klassificering som kommissionen 
föreslagit, och konstaterar att man genom att undvika två termer för samma kategori, 
såsom ”förnybar” vätgas och ”ren” vätgas, skulle kunna förtydliga denna klassificering 
ytterligare.

5. Europaparlamentet understryker det akuta behovet av europeiska standarder, 
certifierings- och märkningssystem för ren vätgas och ursprungsgarantier för förnybar 

13 Enligt kommissionen avses med ”ren vätgas” sådan vätgas som produceras genom elektrolys av vatten med el 
från förnybara källor. Den kan också produceras genom reformering från biogas eller biokemisk omvandling av 
biomassa, om den uppfyller hållbarhetskraven.
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el. Parlamentet anser att ren vätgas bör fastställas enligt en oberoende, vetenskapligt 
baserad översyn av dess livscykelutsläpp. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
tillhandahålla ett regelverk så tidigt som möjligt under 2021.

6. Europaparlamentet är fast övertygat om att allmänhetens acceptans är nyckeln till 
ett framgångsrikt inrättande av en vätgasekonomi. Parlamentet betonar därför vikten av 
att allmänheten och berörda parter deltar samt av europeiska säkerhetsstandarder och 
tekniska standarder för vätgas samt högkvalitativa vätgaslösningar som uppfyller dessa 
standarder.

Öka vätgasproduktionen

7. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ambitiösa mål att utöka kapaciteten hos 
elektrolysörer för förnybar vätgas och vätgasproduktionen. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen och medlemsstaterna att stimulera värdekedjan för och 
marknadsspridningen av ren vätgas för att göra det tekniskt moget och 
konkurrenskraftigt med fossilbaserad och koldioxidsnål vätgas14.

8. Europaparlamentet betonar att rättsliga hinder måste avskaffas och ett enhetligt och 
heltäckande regelverk inrättas för att man ska uppnå en fungerande och förutsägbar 
inre vätgasmarknad. Parlamentet anser att regelverket för gasmarknaden och paketet för 
ren energi skulle kunna fungera som riktlinjer för detta ändamål.

9. Europaparlamentet konstaterar att koldioxidsnål vätgas kan utgöra en övergångsetapp 
när det gäller att bygga upp en hållbar vätgasekonomi tillräckligt snabbt för att vi ska 
kunna nå våra klimatmål. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma ungefär hur 
länge och hur mycket sådan vätgas skulle behövas för att fasa ut fossila bränslen till 
dess att enbart ren vätgas kan spela denna roll.

10. Europaparlamentet understryker att en ren vätgasekonomi kräver ytterligare betydande 
mängder förnybar energi till överkomliga priser och motsvarande infrastruktur. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka sina insatser i detta 
avseende och att avskaffa skatter och avgifter på förnybar el.

Vätgasinfrastruktur

11. Europaparlamentet betonar det aktuella behovet av infrastruktur för produktion och 
transport av vätgas och en parallell utveckling av tillgång och efterfrågan. I detta 
avseende välkomnar parlamentet kommissionens avsikt att se över förordning 
(EG) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska 
energiinfrastrukturer (TEN-E-förordningen)15. Parlamentet konstaterar att trots 
koncentrationen på industrikluster under den första etappen bör infrastrukturen för 
överföring över längre avstånd och regleringen av denna planeras redan nu.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bedöma 
möjligheten att utnyttja befintliga gasledningar för transport av ren vätgas i syfte att 

14 Enligt kommissionen omfattar ”koldioxidsnål vätgas” fossilbaserad vätgas med avskiljning av koldioxid och 
elbaserad vätgas, med livscykelutsläpp av växthusgaser som är betydligt lägre än för den nuvarande 
vätgasproduktionen.
15 EUT L 115, 25.4.2013, s. 39.
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maximera kostnadseffektiviteten och minimera investeringskostnaderna och de 
utjämnade överföringskostnaderna.

Efterfrågan på vätgas

13. Europaparlamentet betonar att efterfrågan på ren vätgas måste öka för att man ska 
uppnå en snabb marknadsspridning för ren vätgas och undvika inlåsningseffekter med 
avseende på koldioxid. Parlamentet erkänner att inriktningen för efterfrågan på vätgas 
inledningsvis bör ligga på sektorer där användningen av vätgas är närapå 
konkurrenskraftig eller där koldioxidutsläppen i dagsläget inte kan minskas på andra 
sätt. Enligt parlamentet bör färdplaner för efterfrågeutveckling, investeringar och 
forskningsbehov fastställas på europeisk nivå för dessa sektorer. Parlamentet håller med 
kommissionen om att åtgärder på efterfrågesidan, såsom kvoter för användning av ren 
vätgas inom specifika sektorer och differenskontrakt (CCfD), är nödvändiga för att 
främja utfasningen av fossila bränslen genom ren vätgas.

Forskning, utveckling, innovation och finansiering 

14. Europaparlamentet betonar vikten av forskning, utveckling och innovation längs hela 
värdekedjan och av demonstrationsprojekt i industriell skala för att göra ren vätgas 
konkurrenskraftig. Enligt parlamentet är det av yttersta vikt att göra små och medelstora 
företag delaktiga och se till att arbetstagare får tillräcklig kunskap om vätgas.

15. Europaparlamentet understryker att det behövs betydande investeringar för att göra ren 
vätgas konkurrenskraftig, och att europeiska program och finansieringsinstrument 
såsom Horisont Europa, Fonden för ett sammanlänkat Europa, InvestEU och 
EU:s innovationsfond för utsläppshandelssystemet har en central funktion när det gäller 
att främja en ekonomi för ren vätgas. Parlamentet beklagar djupt de nedskärningar som 
rådet gjort och som påverkar dessa styrmedel. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utarbeta en samordnad investeringsstrategi för ren vätgas. 

16. Europaparlamentet välkomnar den europeiska alliansen för ren vätgas och de viktiga 
projekten av gemensamt europeiskt intresse såsom viktiga alternativ för att öka 
investeringarna i ren vätgas. Parlamentet uppmuntrar alliansen att lägga fram 
en investeringsagenda och en projektplanering som kan säkerställa att de vätgasmål som 
kommissionen fastställt genomförs så snart som möjligt. Parlamentet välkomnar 
kommissionens plan att se över riktlinjerna för statligt stöd så att de omfattar ren vätgas.

17. Europaparlamentet betonar det arbete som utförs av det gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas. Parlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja företaget 
som ett kompetenscentrum för ren vätgas.

Internationellt samarbete om vätgas

18. Europaparlamentet anser att det kan bli nödvändigt att importera ren vätgas för att 
tillgodose efterfrågan i EU. Parlamentet uppmanar kommissionen att upprätta 
ett ömsesidigt fördelaktigt samarbete med angränsande regioner. 

19. Europaparlamentet är övertygat om att EU bör försöka främja sina vätgasstandarder 
internationellt och på så sätt göra vätgas till en del av sitt internationella samarbete. 
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Vätgasens uppgift i ett integrerat energisystem

20. Europaparlamentet understryker behovet av ett integrerat energisystem för att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050. Enligt parlamentet gynnar integreringen av el-, gas- och 
vätgasnätet en välfungerande vätgas- och energimarknad. Parlamentet välkomnar att 
vätgas tagits med i kommissionens strategi för integrering av energisystem. Enligt 
parlamentet kan ren vätgas ha en central roll när det gäller lagring av energi för att 
balansera utbudet av och efterfrågan på intermittent förnybar energi. 

°

° °

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till alla 
EU-institutioner och till medlemsstaterna.
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MOTIVERING

Europeiska unionen har ställt sig bakom Parisavtalet och har åtagit sig att med den europeiska 
gröna given uppnå klimatneutralitet senast 2050 genom en rättvis omställning. Denna 
omställning innebär en utfasning av fossila bränslen inom alla ekonomiska sektorer, 
inbegripet energisektorn och sektorer där en sådan utfasning är svår. Omställningen till 
ett system för ren energi måste garantera försörjningstrygghet och överkomliga energipriser. 

Eftersom vätgas som produceras genom elektrolys med el från förnybara energikällor är 
ett rent alternativ till fossila bränslen och kan användas för olika ändamål, inbegripet 
råmaterial för industriella processer, bränsleceller och energilagring, kan den ge ett värdefullt 
bidrag till denna omställning. Sådan vätgas kan bidra till utfasning av fossila bränslen 
i sektorer där en sådan utfasning är svår och där direkt elektrifiering ännu inte är möjlig eller 
kostnadseffektiv. Vätgas utgör dock bara en liten del av den europeiska energimixen, och 
95 procent av vår vätgasproduktion bygger för närvarande på fossila bränslen16. Ren vätgas 
kan dessutom ännu inte konkurrera med fossilbaserad vätgas och koldioxidsnål vätgas17.

16 Europeiska kommissionen: Hydrogen generation in Europe: Overview of key costs and benefits, juli 2020.
 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en
17 I detta betänkande använder föredraganden för de olika typerna av vätgas den terminologi som kommissionen 
föreslår i meddelandet En vätgasstrategi för ett klimatneutralt Europa.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en
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EU måste således utveckla en hållbar vätgasekonomi som syftar till att göra ren vätgas 
konkurrenskraftig så snart som möjligt. En framgångsrik vätgasekonomi med europeiskt 
tekniskt ledarskap skulle kunna hjälpa EU att stärka sin ekonomi och skapa framtidssäkra 
arbetstillfällen, särskilt efter den ekonomiska nedgången till följd av covid-19-pandemin. 
För detta krävs det en vätgasstrategi som omfattar hela värdekedjan för vätgas, inbegripet 
efterfråge- och försörjningssektorerna, och som vid behov samordnas med nationella insatser. 
Kommissionen tog ett första steg i denna riktning genom att anta en vätgasstrategi för 
ett klimatneutralt Europa i juli 2020. Syftet med detta betänkande är att analysera de politiska, 
ekonomiska och tekniska behoven av en hållbar vätgasekonomi i EU och därmed komplettera 
den strategi som kommissionen föreslår. 

Föredraganden understryker att vätgas inte är någon patentlösning för utfasning av fossila 
bränslen. I stället bör principen om ”energieffektivitet först” gälla och direkt elektrifiering bör 
betraktas som det bästa alternativet för utfasning av fossila bränslen, där det är tekniskt och 
ekonomiskt möjligt, eftersom det kan vara mer kostnadseffektivt och energieffektivt på grund 
av effektivitetsförluster i vätgasproduktionen. 

EU måste basera sin vätgasekonomi på ren vätgas, eftersom endast ren vätgas är hållbar på 
lång sikt. För att utöka vätgasproduktionen och upprätta en ekonomi för ren vätgas tillräckligt 
snabbt för att vi ska kunna uppnå våra klimatmål kan koldioxidsnål vätgas spela 
en övergångsroll, eftersom det ännu inte finns tillräckligt med ren, konkurrenskraftig vätgas. 
Kommissionen bör bedöma hur länge och hur mycket koldioxidsnål vätgas som skulle 
behövas under denna övergångsperiod. Det är viktigt att fossilbaserad vätgas fasas ut så snart 
som möjligt.

Vätgasklassificering och vätgasstandarder 

Föredraganden anser att det behövs ett gemensamt europeiskt klassificeringssystem för att 
definiera de olika typerna av vätgas. Kommissionens föreslagna klassificering som baseras på 
vätgasens koldioxininnehåll och innebär ett avsteg från den allmänt tillämpade färgbaserade 
metoden, förefaller att vara en lämplig lösning. Olika termer för samma typ av vätgas, såsom 
”förnybar” och ”ren” vätgas, bör dock undvikas.

Dessutom måste vi tydligt kunna identifiera ren vätgas. I detta syfte föreslår föredraganden att 
man utvecklar standarder och ett europeiskt certifierings- och märkningssystem som bygger 
på en oberoende vetenskapligt baserad översyn av livscykelutsläppen från produktionen av 
vätgas. Eftersom produktionen av ren vätgas bygger på förnybar el behöver vi också 
ursprungsgarantier för förnybar el. Dessa faktorer är viktiga för att vätgaskonsumenterna ska 
kunna investera medvetet i rena vätgasalternativ.

Allmänhetens acceptans är avgörande för att utveckla en hållbar vätgasekonomi. För att öka 
allmänhetens acceptans är medborgarnas och de berörda parternas deltagande 
i vätgasekonomin avgörande. Vi måste också se till att EU har högsta säkerhetsstandarder och 
tekniska standarder för vätgas och endast tillämpar vätgaslösningar som respekterar dessa. 
I detta avseende lovordar föredraganden det säkerhetsarbete som redan har utförts av det 
gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, ett företag som skulle kunna fungera som 
kompetenscentrum för vätgas för kommissionen.

Öka vätgasproduktionen
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Vi måste vidta åtgärder nu för att öka produktionen av ren vätgas i Europa. Kommissionen 
lägger i sin strategi fram ambitiösa mål för att öka produktionen av ren vätgas genom att öka 
kapaciteten hos elektrolysörer för förnybar vätgas. För att uppnå dessa mål och upprätta 
en fungerande och förutsägbar marknad för ren vätgas som lockar till sig investeringar måste 
rättsliga hinder avskaffas och ett omfattande regelverk för vätgasmarknaden genomföras. Som 
riktlinjer för detta regelverk skulle man kunna utnyttja EU:s regelverk för gasmarknaden, på 
grund av de gemensamma egenskaperna hos vätgas och gas, och paketet för ren energi, 
på grund av dess helhetssyn på översynen av energimarknadens funktionssätt.

För att producera ren vätgas krävs det betydande mängder förnybar el. För att öka 
produktionen av ren vätgas måste EU därför säkerställa en tillräcklig ytterligare produktion av 
förnybar energi. Detta går hand i hand med att tillhandahålla nödvändig infrastruktur för 
transport av förnybar energi till anläggningar för vätgasproduktion. Eftersom det fortfarande 
finns luckor i infrastrukturen för förnybar energi inom EU bör kommissionen och 
medlemsstaterna se till att den infrastruktur som saknas tillhandahålls så snart som möjligt. 
Eftersom förnybar el dessutom står för en betydande del av kostnaderna för produktion av ren 
vätgas är det viktigt att kostnaderna minskas i syfte att uppnå konkurrenskraft genom att man 
avskaffar skatter och avgifter på förnybar el. 

Vätgasinfrastruktur

Föredraganden noterar bristen på vätgasinfrastruktur i EU. EU bör undvika att det uppstår 
en ond cirkel mellan infrastruktur, produktionsanläggningar och efterfrågan när det gäller 
vätgas. Vi måste utveckla alla delar redan från första början. EU bör ge incitament till 
infrastrukturutveckling, t.ex. genom att se över förordningen om transeuropeiska energinät. 
Föredraganden ställer sig bakom kommissionens strategi att börja planera infrastruktur för 
överföring på medellånga avstånd och för ett stomnät för att så snart som möjligt uppnå 
en fullständigt utvecklad inre marknad för vätgas.

Eftersom inrättandet av en vätgasekonomi kommer att kräva stora investeringar är 
kostnadseffektiviteten viktig. Den befintliga gasinfrastrukturen skulle kunna utnyttjas för 
användning av ren vätgas, vilket skulle kunna minimera investeringskostnaderna och de 
utjämnade överföringskostnaderna. Denna möjlighet bör därför bedömas på EU-nivå och 
nationell nivå.

Efterfrågan på vätgas

Efterfrågesidan är en avgörande aspekt för att utveckla en marknad för ren vätgas, eftersom 
hög efterfrågan kan påskynda marknadsspridningen av ren vätgas. Dessutom kan den bidra 
till utfasningen av fossila bränslen. För att efterfrågan dock ska öka måste ren vätgas bli 
en attraktiv affärsfördel. Investeringar i ren vätgas måste vara mer attraktiva än investeringar 
i fossilbaserade lösningar. Endast på så sätt kan EU undvika inlåsningseffekter med avseende 
på koldioxid. Användningen av ren vätgas och, under en övergångsperiod även koldioxidsnål 
vätgas, bör koncentreras till sektorer där användningen av vätgas är närapå konkurrenskraftig 
eller där koldioxidutsläppen i dagsläget inte kan minskas på andra sätt. 

För att få en bättre överblick över behovet av ren och koldioxidsnål vätgas föreslår 
föredraganden att det ska utarbetas sektorsspecifika färdplaner som beskriver utvecklingen av 
efterfrågan på vätgas samt investerings- och forskningsbehoven inom efterfrågesektorerna. 
Dessa färdplaner bör utarbetas på europeisk nivå i nära samarbete mellan berörda parter och 
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EU-institutionerna. 

I sin strategi lyfter kommissionen fram betydelsen av strategier för att stödja och utveckla 
efterfrågesidan. På grund av den nuvarande bristen på konkurrenskraft när det gäller ren 
vätgas bör vi verkligen överväga att genomföra politiska strategier såsom kvoter för 
användningen av ren vätgas inom fokussektorerna. Innovativa åtgärder som differenskontrakt 
(CCfD) bör också beaktas. Kommissionen måste dock ange i detalj hur sådana åtgärder kan 
finansieras och genomföras.

Forskning, utveckling, innovation och finansiering 

För att minska kostnaderna för ren vätgas och för optimeringsändamål behövs det forskning, 
utveckling och innovation längs hela värdekedjan för ren vätgas. Vi behöver också 
demonstrationsprojekt i industriell skala för att kunna genomföra vätgaslösningar inom 
efterfrågesektorerna. EU måste se till att små och medelstora företag deltar fullt ut, eftersom 
vissa av dem kan leverera nyskapande lösningar och vissa kan ha begränsade resurser för att 
utnyttja lösningar för ren vätgas för sin egen utfasning av fossila bränslen. Vi måste också se 
till att vår arbetskraft har tillräcklig kunskap om ren vätgasteknik för att dess säkerhet ska 
kunna garanteras.

Föredraganden understryker de stora behoven av investeringar för att skapa en ekonomi för 
ren vätgas. EU-program kan bidra på ett viktigt sätt till finansieringen av projekt för ren 
vätgas och locka ytterligare offentliga och privata investeringar. Särskilt Horisont Europa, 
Fonden för ett sammanlänkat Europa, InvestEU och EU:s innovationsfond för 
utsläppshandelssystemet kan främja en ren vätgasekonomi. Det är absolut nödvändigt att 
dessa program har tillräckliga ekonomiska resurser. Föredraganden beklagar därför 
rådets nedskärningar jämfört med kommissionens förslag. 

Utöver dessa program kan alliansen för ren vätgas och viktiga projekt av gemensamt 
europeiskt intresse bidra till finansieringen av vätgasekonomin. Alliansen bör, på grundval av 
den expertis den förenar, bidra till att identifiera konkreta lovande projekt och 
investeringsbehov genom att utarbeta en projektplanering och en investeringsagenda. 
Dessutom bör en översyn av riktlinjerna för statligt stöd innehålla ett kapitel om teknik för ren 
vätgas, så att riktlinjerna kan stödja, inte hindra, utvecklingen av ren vätgas. Med tanke på det 
stora antalet EU-program som kan bidra till finansieringen av ren vätgas är det dessutom 
viktigt att EU tar fram en samordnad investeringsstrategi som gör det möjligt för projekt att få 
finansiering från olika program och ser till att de logiskt bygger på varandra. 

Internationellt samarbete om vätgas

Föredraganden anser att enbart europeisk produktion av ren vätgas kanske inte räcker för att 
tillgodose efterfrågan i Europa, eftersom vissa sektorer kommer att kräva stora mängder för 
att minska koldioxidutsläppen. Därför bör EU inleda ett samarbete om produktion av ren 
vätgas med angränsande regioner som Balkan eller Nordafrika, för importändamål. Unionen 
bör garantera att ett sådant samarbete gynnar de samarbetande regionerna när dessa bekämpar 
klimatförändringar och försöker uppnå FN:s mål för hållbar utveckling och hållbar ekonomisk 
utveckling.

Ren vätgas bör också bli en integrerad del av EU:s internationella samarbete i allmänhet, 
inbegripet klimatdiplomati, för att utbyta bästa praxis och främja europeiska vätgasstandarder.
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Vätgasens uppgift i ett integrerat energisystem

Slutligen understryker föredraganden vikten av ett integrerat energisystem för att främja 
förnybar energi och uppnå klimatneutralitet senast 2050. För detta ändamål bör gas-, el- och 
vätgasnäten samordnas. I detta sammanhang kan ren vätgas ha en central roll när det gäller 
lagring av energi för att balansera utbudet av och efterfrågan på intermittent förnybar energi. 
Denna lösning är ännu inte konkurrenskraftig och EU behöver ytterligare investeringar i detta 
syfte. Föredraganden välkomnar anpassningen av vätgas- och energisystemets 
integrationsstrategier.
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BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM 
FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning upprättas på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. 
Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer i samband med att 
förslaget till betänkande utarbetades:

Enhet och/eller person
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
Europeiska kommissionen 
Europeiska regionkommittén
Europex
Europeiska universitetsinstitutet
Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking
Hydrogen Europe
Iberdrola
International Association of Oil and Gas Producers
Internationella energiorganet
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


