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12.5.2021 A9-0116/9

Predlog spremembe 9
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
v imenu skupine ID

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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 16. decembra 2020 o novi strategiji za 
evropska mala in srednja podjetja1a,

____________________

1a Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0359.

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/10

Predlog spremembe 10
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
v imenu skupine ID

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je Komisija predlagala 
povečanje cilja EU glede zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov najpozneje do leta 
2030 na vsaj 55 % pod ravnmi iz leta 1990 
in ker je Parlament podprl cilj zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov za 60 % pod 
ravnmi iz leta 1990 do leta 2030;

B. ker je Komisija predlagala 
povečanje cilja EU glede zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov najpozneje do leta 
2030;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/11

Predlog spremembe 11
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
v imenu skupine ID

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

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba s konkurenčno 
in vzdržno ekonomijo vodika in povezanim 
trgom vodika ohraniti in še povečati 
vodilno vlogo EU na področju tehnologije, 
povezane s čistim vodikom16; nadalje 
poudarja, da potrebujemo strategijo EU za 
vodik, ki bo zajemala celotno vrednostno 
verigo vodika, vključno s področjema 
povpraševanja in oskrbe, in bo usklajena z 
nacionalnimi prizadevanji, da se bo 
zgradilo dovolj dodatne infrastrukture za 
proizvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov za proizvodnjo 
obnovljivega vodika in da bodo lahko 
njegovi stroški znižani; zlasti ugotavlja, da 
domača proizvodnja obnovljivega vodika v 
EU prinaša dodano vrednost, kar zadeva 
razvoj in trženje inovativnih tehnologij za 
elektrolizo; poudarja, da mora biti 
ekonomija vodika združljiva s Pariškim 
sporazumom, podnebnimi in energetskimi 
cilji EU za leti 2030 in 2050, krožnim 
gospodarstvom, akcijskim načrtom za 
ključne surovine in cilji OZN glede 
trajnostnega razvoja;

_______________________
16 Komisija je „čisti“ vodik opredelila kot 
vodik, ki se pridobi z elektrolizo vode, pri 
čemer se uporabi električna energija iz 
obnovljivih virov. Pridobi se lahko tudi z 
reformingom bioplina ali biokemično 

1. poudarja, da je treba s konkurenčno 
in vzdržno ekonomijo vodika in povezanim 
trgom vodika ohraniti in še povečati 
vodilno vlogo EU na področju tehnologije, 
povezane z vodikom, pri tem pa upoštevati 
načelo tehnološke nevtralnosti; nadalje 
poudarja, da potrebujemo strategijo EU za 
vodik, ki bo zajemala celotno vrednostno 
verigo vodika, vključno s področjema 
povpraševanja in oskrbe, in bo usklajena z 
nacionalnimi prizadevanji; zlasti ugotavlja, 
da domača proizvodnja obnovljivega in 
nizkoogljičnega vodika v EU prinaša 
dodano vrednost, kar zadeva razvoj in 
trženje inovativnih tehnologij za 
elektrolizo; poudarja, da mora biti 
ekonomija vodika združljiva s Pariškim 
sporazumom, podnebnimi in energetskimi 
cilji EU, krožnim gospodarstvom, 
akcijskim načrtom za ključne surovine in 
cilji OZN glede trajnostnega razvoja;
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pretvorbo biomase, če se pri tem postopku 
spoštujejo zahteve glede trajnostnosti.
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12.5.2021 A9-0116/12

Predlog spremembe 12
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
v imenu skupine ID

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

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je prepričan, da je vodik, 
proizveden iz obnovljivih virov, ključnega 
pomena za energetski prehod EU, saj lahko 
samo obnovljivi vodik trajnostno prispeva 
k temu, da se na dolgi rok doseže podnebna 
nevtralnost, ter prepreči učinke vezanosti 
in nasedle naložbe; z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da obnovljivi vodik še ni 
konkurenčen; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj spodbujajo vrednostno 
verigo in tržno uvajanje obnovljivega 
vodika, pri tem pa upoštevajo, da se bo 
razmerje med ceno in donosom z razvojem 
industrijskih metod in vrednostnih verig 
postopoma izboljšalo;

4. je prepričan, da ima lahko vodik, 
proizveden iz obnovljivih in 
nizkoogljičnih virov, ključno vlogo za 
energetski prehod EU, saj lahko oba vira 
trajnostno prispevata k temu, da se na 
dolgi rok doseže podnebna nevtralnost, ter 
prepreči učinke vezanosti in nasedle 
naložbe; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
obnovljivi vodik še ni konkurenčen; zato 
poziva Komisijo in države članice, naj 
podpirajo vrednostno verigo in tržno 
uvajanje obnovljivega vodika, pri tem pa 
upoštevajo, da se bo razmerje med ceno in 
donosom z razvojem industrijskih metod in 
vrednostnih verig postopoma izboljšalo, če 
bo povezano z različnimi oblikami 
nizkoogljičnega vodika;
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12.5.2021 A9-0116/13

Predlog spremembe 13
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
v imenu skupine ID

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

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da so proizvodi na osnovi 
vodika, kot so sintetična goriva, 
proizvedena z energijo iz obnovljivih virov 
in ogljično nevtralna alternativa fosilnim 
gorivom, zato lahko skupaj z drugimi 
rešitvami za zmanjšanje emisij, kot je 
elektrifikacija na podlagi električne 
energije iz obnovljivih virov, znatno 
prispevajo k razogljičenju široke palete 
sektorjev; nadalje poudarja, da je 
medsektorska uporaba bistvena, če naj se z 
ekonomijo obsega znatno znižajo cene teh 
nosilcev energije in zagotovi dovolj velik 
trg;

6. poudarja, da so proizvodi na osnovi 
vodika, kot so sintetična goriva, 
proizvedena z energijo iz obnovljivih virov 
in ogljično nevtralna alternativa fosilnim 
gorivom, zato lahko skupaj z drugimi 
rešitvami za zmanjšanje emisij, kot je 
elektrifikacija na podlagi različnih oblik 
električne energije, znatno prispevajo k 
razogljičenju široke palete sektorjev; 
nadalje poudarja, da je medsektorska 
uporaba bistvena, če naj se z ekonomijo 
obsega znatno znižajo cene teh nosilcev 
energije in zagotovi dovolj velik trg;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/14

Predlog spremembe 14
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
v imenu skupine ID

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

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da med različnimi 
opredelitvami čistega vodika, ki jih 
uporabljajo različni akterji, kot sta 
Komisija in Evropska zveza za čisti vodik, 
obstajajo razlike, kar povzroča zmedo in 
kar bi bilo treba preprečiti; v zvezi s tem 
poudarja, da je treba popolnoma 
nedvoumno opredeliti razliko med 
obnovljivim in nizkoogljičnim vodikom17; 
poleg tega ugotavlja, da bi to postalo še 
bolj jasno, če ne bi uporabljali dveh imen 
za isto kategorijo vodika, in sicer 
„obnovljivi“ in „čisti“, kot ju je 
predlagala Komisija, in v zvezi s tem 
poudarja, da je izraz „obnovljivi vodik“ za 
to kategorijo vodika najbolj objektivna in 
znanstveno utemeljena izbira;
_________________________
17 Pojem „nizkoogljični vodik“ po mnenju 
Komisije vključuje vodik iz fosilnih goriv z 
zajemanjem ogljika in vodik na osnovi 
električne energije, pri čemer so njegove 
emisije toplogrednih plinov v življenjskem 
ciklu veliko manjše od tistih, ki nastanejo 
s sedanjimi metodami proizvodnje vodika.

9. ugotavlja, da med različnimi 
opredelitvami čistega vodika, ki jih 
uporabljajo različni akterji, kot sta 
Komisija in Evropska zveza za čisti vodik, 
obstajajo razlike, kar povzroča zmedo in 
kar bi bilo treba preprečiti; poudarja 
potrebo po celoviti pravni opredelitvi 
„čistega“ vodika; v zvezi s tem poudarja, 
da pojasnilo ne bi smelo biti dvoumno ali 
nejasno in bi moralo temeljiti na znatnem 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v 
celotnem življenjskem ciklu;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/15

Predlog spremembe 15
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
v imenu skupine ID

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

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da mora sistem 
standardizacije temeljiti na celostnem 
pristopu in ga je treba uporabljati tudi za 
uvoženi vodik; poziva Komisijo, naj v 
sklopu revizije direktive o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov 
uvede regulativni okvir s trdnimi in 
preglednimi merili trajnostnosti za 
certificiranje in sledenje vodiku v EU, pri 
čemer naj upošteva njegov odtis 
toplogrednih plinov vzdolž celotne 
vrednostne verige, tudi pri prenosu, da bi 
spodbudila tudi naložbe v zadostno 
dodatno proizvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov; prav tako poziva 
Komisijo, naj čim prej v letu 2021 predloži 
regulativni okvir za vodik, s katerim bo 
poskrbela za njegovo standardizacijo, 
certificiranje, potrdila o izvoru in 
označevanje ter omogočila trgovanje z 
njim v vseh državah članicah, ter naj 
izkoristi prihodnji pregled sistema EU za 
trgovanje z emisijami in preuči, katere 
spremembe so potrebne za sprostitev vsega 
potenciala vodika za prispevanje k 
podnebnim ciljem EU, pri čemer naj 
upošteva tveganja selitve virov CO2;

11. poudarja, da mora sistem 
standardizacije temeljiti na celostnem 
pristopu in ga je treba uporabljati tudi za 
uvoženi vodik; poziva Komisijo, naj v 
sklopu revizije direktive o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov 
uvede pravičen regulativni okvir s trdnimi 
in preglednimi merili trajnostnosti za 
certificiranje in sledenje vodiku iz 
obnovljivih in nizkoogljičnih virov v EU, 
ki bo dopolnjeval obstoječe sisteme na 
nacionalni ravni in upošteval njegov odtis 
toplogrednih plinov vzdolž celotne 
vrednostne verige, tudi pri prenosu; prav 
tako poziva Komisijo, naj predloži 
regulativni okvir za vodik, s katerim bo 
poskrbela za njegovo standardizacijo, 
certificiranje, potrdila o izvoru in 
označevanje ter omogočila trgovanje z 
njim v vseh državah članicah, ter naj 
izkoristi prihodnji pregled sistema EU za 
trgovanje z emisijami in preuči, katere 
spremembe so potrebne za sprostitev vsega 
potenciala vodika za prispevanje k 
podnebnim ciljem EU, pri čemer naj 
upošteva tveganja selitve virov CO2;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/16

Predlog spremembe 16
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
v imenu skupine ID

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

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da bi bila klasifikacija 
različnih vrst vodika med drugim 
namenjena obveščanju potrošnikov in da 
njen namen ni preprečiti širjenja uporabe 
vodika na splošno; ugotavlja, da obstoječi 
sistem potrdil o izvoru električne energije 
iz obnovljivih virov doslej ni privedel do 
ustreznih naložb v dodatne zmogljivosti; 
zato poudarja, kako pomembno je 
nadgraditi smernice o pogojih in merilih, 
da se zmogljivosti za proizvodnjo z 
obnovljivimi viri ne bodo štele dvojno;

12. poudarja, da klasifikacija različnih 
vrst vodika ne bi smela ovirati 
nacionalnih naložb v vodik in preprečiti 
širjenja zadevnega trga; zato poudarja, 
kako pomembno je nadgraditi smernice o 
pogojih in merilih, da se zmogljivosti za 
proizvodnjo z obnovljivimi viri ne bodo 
štele dvojno;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/17

Predlog spremembe 17
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
v imenu skupine ID

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

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da bi lahko bila oblikovanje 
trga EU s plinom in sveženj o čisti energiji 
podlaga in zgled za zakonsko ureditev trga 
vodika; poudarja, da je za hiter in 
predvidljiv razvoj dobro delujoče 
proizvodnje vodika potrebno tudi 
demokratično javno načrtovanje, pri 
katerem bodo moči združili proizvajalci, 
delavci in njihovi sindikati, znanstveniki in 
nevladne organizacije; poleg tega spodbuja 
Komisijo in države članice, naj se 
domislijo posebnih rešitev za povečanje 
proizvodnje vodika v slabše povezanih ali 
izoliranih regijah, kot so otoki, hkrati pa 
poskrbijo za razvoj s tem povezane 
infrastrukture, med drugim tako da 
spremenijo njeno namembnost;

15. meni, da bi lahko bila oblikovanje 
trga EU s plinom in sveženj o čisti energiji 
podlaga in zgled za zakonsko ureditev trga 
vodika; poudarja, da je za hiter in 
predvidljiv razvoj dobro delujoče 
proizvodnje vodika potrebno tudi 
demokratično javno načrtovanje, pri 
katerem bodo moči združili proizvajalci, 
delavci in njihovi sindikati, znanstveniki in 
nevladne organizacije; poleg tega spodbuja 
Komisijo in države članice, naj se 
domislijo posebnih rešitev za povečanje 
proizvodnje vodika v slabše povezanih ali 
izoliranih regijah, kot so otoki, hkrati pa 
poskrbijo za razvoj s tem povezane 
infrastrukture, med drugim tako da 
spremenijo njeno namembnost in jo 
nadgradijo;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/18

Predlog spremembe 18
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
v imenu skupine ID

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. 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, pri čemer mora nizkoogljični 
vodik veljati kot ključna tehnologija, da se 
zagotovi pravično vključevanje vodika na 
energetski trg EU; poziva Komisijo in 
države članice, naj zmanjšajo regulativne 
in gospodarske ovire in tako spodbudijo 
hitro uvajanje vodika iz obnovljivih in 
nizkoogljičnih 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; 
poudarja, da bi morala uporaba vodika 
prispevati k doseganju podnebnih ciljev 
EU ter k hitremu razvoju in uporabi 
obnovljivega vodika;
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