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12.5.2021 A9-0116/3

Predlog spremembe 3
Manuel Bompard
v imenu skupine The Left

Poročilo A9-0116/2021
Jens Geier
Evropska strategija za vodik
(2020/2242(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker se vodik lahko uporablja kot 
surovina ali vire energije v industrijskih in 
kemičnih procesih, v zračnem in 
pomorskem prometu ter prometu s težkimi 
cestnimi vozili in za ogrevanje, kar 
omogoča razogljičenje sektorjev, v katerih 
neposredna elektrifikacija tehnološko ni 
mogoča ali konkurenčna, pa tudi za 
shranjevanje energije za uravnoteženje 
energetskega sistema, kjer je to potrebno, s 
čimer ima pomembno vlogo pri 
povezovanju energetskih sistemov;

F. ker se lahko vodik uporablja kot 
surovina ali vire energije v industrijskih in 
kemičnih procesih ter v zračnem in 
pomorskem prometu, kar omogoča 
razogljičenje sektorjev, v katerih 
neposredna elektrifikacija tehnološko ni 
mogoča ali konkurenčna, pa tudi za 
shranjevanje energije za uravnoteženje 
energetskega sistema, kjer je to potrebno, s 
čimer ima pomembno vlogo pri 
povezovanju energetskih sistemov;
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Predlog spremembe 4
Manuel Bompard
v imenu skupine The Left

Poročilo A9-0116/2021
Jens Geier
Evropska strategija za vodik
(2020/2242(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. opozarja, da bi morala trajnostna 
ekonomija vodika omogočati krepitev 
zmogljivosti na povezanem energetskem 
trgu EU; priznava, da bodo na trgu 
obstajale različne vrste vodika, kot sta 
obnovljivi in nizkoogljični vodik, ter 
poudarja, da so potrebne naložbe, da bo 
mogoče proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov povečati dovolj hitro, da 
bodo lahko izpolnjeni podnebni in okoljski 
cilji EU za leti 2030 in 2050, pri čemer 
mora nizkoogljični vodik veljati kot 
prehodna tehnologija, ki se bo uporabljala 
kratko- in srednjeročno; poziva Komisijo, 
naj približno oceni, koliko nizkoogljičnega 
vodika bo v katerih primerih in kako dolgo 
potrebnega za namene razogljičenja, 
preden se bo lahko za to namesto njega 
uporabljal izključno obnovljivi vodik; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zmanjšajo regulativne in gospodarske ovire 
in tako spodbudijo hitro uvajanje vodika na 
trg; poleg tega ugotavlja, da je treba 
preprečiti, da bi se naravni viri netrajnostno 
izkoriščali, da bi še naprej nastajale emisije 
metana, pa tudi odvisnost od ogljika in 
nasedle naložbe; poudarja, da bi morala 
uporaba vodika prispevati k doseganju 
podnebnih ciljev EU ter k hitremu razvoju 
in uporabi obnovljivega vodika;

18. meni, da bi lahko na evropskem 
energetskem trgu razvili proizvodnjo 
nizkoogljičnega vodika ter vodika iz 
obnovljivih virov; poudarja, da so za to 
potrebne različne vrste infrastrukture in 
naložbe, da bo mogoče proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov povečati 
dovolj hitro, da bodo lahko izpolnjeni 
podnebni in okoljski cilji EU za leti 2030 
in 2050, pri čemer mora nizkoogljični 
vodik veljati kot prehodna tehnologija, ki 
se bo uporabljala kratkoročno; poziva 
Komisijo, naj približno oceni, koliko 
nizkoogljičnega vodika bo v katerih 
primerih in kako dolgo potrebnega za 
namene razogljičenja, preden se bo lahko 
za to namesto njega uporabljal izključno 
obnovljivi vodik; poziva Komisijo in 
države članice, naj zmanjšajo regulativne 
in gospodarske ovire in tako spodbudijo 
hitro uvajanje vodika iz obnovljivih virov 
na trg; poleg tega ugotavlja, da je treba 
preprečiti, da bi se naravni viri netrajnostno 
izkoriščali, da bi še naprej nastajale emisije 
metana, pa tudi odvisnost od ogljika in 
nasedle naložbe; zato poziva, naj se nizka 
javna sredstva v Evropi usmerijo v 
naložbe v vodik iz obnovljivih virov, saj 
lahko samo vodik iz obnovljivih virov 
trajnostno prispeva k temu, da bo na dolgi 
rok dosežena podnebna nevtralnost, ter 
prepreči učinke vezanosti in nasedle 
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naložbe; poudarja, da bi morala uporaba 
vodika prispevati k doseganju podnebnih 
ciljev EU ter k hitremu razvoju in uporabi 
obnovljivega vodika;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Manuel Bompard
v imenu skupine The Left

Poročilo A9-0116/2021
Jens Geier
Evropska strategija za vodik
(2020/2242(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. pozdravlja razmislek Komisije o 
različnih možnostih spodbud na strani 
povpraševanja; se strinja s Komisijo, da bi 
za prehodno obdobje lahko razmislili o 
uporabi politik, osredotočenih na 
povpraševanje, in jasnih spodbud za 
uporabo vodika v sektorjih končne porabe, 
če želimo povečati povpraševanje po 
vodiku, kot so na primer kvote za uporabo 
vodika iz obnovljivih virov v omejenem 
številu specifičnih sektorjev, jamstva 
Evropske investicijske banke za 
zmanjšanje začetnega tveganja sonaložb, 
dokler ne postanejo konkurenčne, ter 
finančna orodja, vključno s pogodbami na 
razliko za ogljik (CCfD) za projekte, ki 
uporabljajo nizkoogljični vodik, saj bi s 
tem spodbujali razogljičenje s pomočjo 
vodika, kjer je to potrebno za ohranitev 
konkurenčnosti končnih uporabnikov; 
ugotavlja, da je treba poskrbeti, da bo 
nadomestilo še naprej sorazmerno, in 
preprečiti podvajanje subvencij za 
proizvodnjo in uporabo, ustvarjanje 
umetnih potreb in neupravičeno 
izkrivljanje trga; poziva k hitremu razvoju 
pilotnega programa za pogodbe na razliko 
za ogljik, zlasti za čisto jeklo; poudarja, da 
lahko tudi javna naročila trajnostnih 
rešitev, kot je zeleno jeklo za gradnjo ali 
obnovo, prispevajo k otipljivemu in 
predvidljivemu povpraševanju; poudarja, 

40. pozdravlja razmislek Komisije o 
različnih možnostih spodbud na strani 
povpraševanja; se strinja s Komisijo, da je 
treba zagotoviti, da bodo politike 
osredotočene na povpraševanje, in sprejeti 
jasne spodbude za uporabo vodika v 
sektorjih končne porabe, če želimo 
povečati povpraševanje po vodiku; 
poudarja, da bodo pogodbe na razliko za 
energijo iz obnovljivih virov ter pogodbe 
na razliko za ogljik za vodik iz obnovljivih 
virov spodbudile naložbe v vodik iz 
obnovljivih virov; ugotavlja, da je treba 
poskrbeti, da bo nadomestilo še naprej 
sorazmerno, in preprečiti podvajanje 
subvencij za proizvodnjo in uporabo, 
ustvarjanje umetnih potreb in neupravičeno 
izkrivljanje trga; poziva k hitremu razvoju 
pilotnega programa za pogodbe na razliko 
za ogljik, zlasti za čisto jeklo; poudarja, da 
lahko tudi javna naročila trajnostnih 
rešitev, kot je zeleno jeklo za gradnjo ali 
obnovo, prispevajo k otipljivemu in 
predvidljivemu povpraševanju; poudarja, 
da bi morali politike na strani 
povpraševanja uskladiti z drugimi ukrepi 
politike in zanje izvesti celovite ocene 
učinka, da bi se izognili negativnim 
učinkom na energetsko intenzivne panoge, 
ki se spopadajo z mednarodno konkurenco;
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da bi morali politike na strani 
povpraševanja uskladiti z drugimi ukrepi 
politike in zanje izvesti celovite ocene 
učinka, da bi se izognili negativnim 
učinkom na energetsko intenzivne panoge, 
ki se spopadajo z mednarodno konkurenco;

Or. en


