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12.5.2021 A9-0116/19

Predlog spremembe 19
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 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja, kako pomembno je vodik 
iz fosilnih goriv čim prej postopno 
odpraviti, pri čemer mora biti poudarek na 
najčistejših tehnologijah v smislu 
trajnostnosti in emisij toplogrednih plinov; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
začnejo ta prehod nemudoma skrbno 
načrtovati, da se bo začela proizvodnja 
vodika iz fosilnih goriv hitro, predvidljivo 
in nepreklicno zmanjševati ter da 
življenjska doba proizvodnih obratov na 
osnovi fosilnih goriv ne bo podaljšana;

19. poudarja, kako pomembno je 
razogljičiti vodik iz fosilnih goriv in 
poskrbeti, da bo poudarek na najčistejših 
tehnologijah v smislu trajnostnosti in 
emisij toplogrednih plinov; poziva 
Komisijo in države članice, naj začnejo ta 
prehod skrbno načrtovati, da se bo začela 
proizvodnja vodika iz fosilnih goriv hitro 
in predvidljivo zmanjševati ter da 
življenjska doba proizvodnih obratov na 
osnovi fosilnih goriv ne bo podaljšana; želi 
poudariti, da morajo oblikovalci politik 
industriji pomagati pri prehodu na bolj 
trajnosten evropski energetski sistem, 
zlasti pri določanju novih ciljev in 
proizvodnih mejnih vrednosti;
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Predlog spremembe 20
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 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. spodbuja Komisijo in države 
članice, naj pripravijo znanstveno 
utemeljeno oceno, ali je mogoče 
spremeniti namembnost obstoječih 
plinovodov za prenos čistega vodika in 
podzemno shranjevanje vodika, pri čemer 
naj upoštevajo različne dejavnike, kot so 
analiza stroškov in koristi s tehnično-
ekonomskega in regulativnega vidika, 
splošna povezanost sistemov in dolgoročna 
stroškovna učinkovitost; ugotavlja, da bi se 
lahko s spremembo namembnosti plinske 
infrastrukture na ustreznih lokacijah, ki že 
obstaja ali se še razvija, najbolj povečala 
stroškovna učinkovitost, raba zemljišč in 
virov ter naložbene stroške pa najbolj 
zmanjšala ob kar najmanjših družbenih 
posledicah; poudarja, da lahko sprememba 
namembnosti plinske infrastrukture 
pomembno vpliva na uporabo vodika v 
prednostnih sektorjih industrij z visokimi 
emisijami, vključno s povezavami med 
industrijskimi obrati in multimodalnimi 
prometnimi vozlišči, pri čemer je treba 
upoštevati, da mora prenos vodika potekati 
na čim učinkovitejši način; poziva 
Komisijo in države članice, naj zagotovijo, 
da se bo lahko vsa prihodnja plinska 
infrastruktura uporabljala za čisti vodik; 
poziva Komisijo, naj oceni, kje se trenutno 
uporablja praksa dodajanja vodika, in 
opravi znanstveno oceno povpraševanja 

36. spodbuja Komisijo in države 
članice, naj spremenijo namembnost in 
poskrbijo za naknadno opremo obstoječih 
plinovodov za prenos čistega vodika in 
kombinacije zemeljskega plina in vodika 
ter za podzemno shranjevanje vodika, pri 
čemer naj upoštevajo različne dejavnike, 
kot so analiza stroškov in koristi s 
tehnično-ekonomskega in regulativnega 
vidika, splošna povezanost sistemov in 
dolgoročna stroškovna učinkovitost; 
ugotavlja, da bi se lahko s spremembo 
namembnosti plinske infrastrukture na 
ustreznih lokacijah, ki že obstaja ali se še 
razvija, najbolj povečala stroškovna 
učinkovitost, raba zemljišč in virov ter 
naložbene stroške pa najbolj zmanjšala ob 
kar najmanjših družbenih posledicah; 
poudarja, da lahko sprememba 
namembnosti plinske infrastrukture 
pomembno vpliva na uporabo vodika v 
prednostnih sektorjih industrij z visokimi 
emisijami, vključno s povezavami med 
industrijskimi obrati in multimodalnimi 
prometnimi vozlišči, pri čemer je treba 
upoštevati, da mora prenos vodika potekati 
na čim učinkovitejši način; poziva 
Komisijo in države članice, naj zagotovijo, 
da se bo lahko vsa prihodnja plinska 
infrastruktura uporabljala za čisti vodik;
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po njem, da bi zadostila ugotovljenim 
potrebam po industrijskem vodiku, ter 
njegovih prednosti in slabosti, da bi 
opredelila potrebe po infrastrukturi in 
preprečila nasedle naložbe;
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Predlog spremembe 21
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
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Evropska strategija za vodik
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Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. poudarja, da je EU vodilna v 
proizvodnji elektrolizatorjev ter da mora 
ohraniti in nadgraditi to konkurenčno 
prednost; meni, da bi se morala EU pri 
svojih prizadevanjih za raziskave in razvoj 
osredotočiti na širok spekter potencialnih 
novih obnovljivih virov vodika in 
tehnologij, kot so vodik iz fotosinteze, alge 
ali elektrolizatorji z morsko vodo, da bi 
povečali raven tehnološke pripravljenosti;

51. poudarja, da je EU vodilna v 
proizvodnji elektrolizatorjev ter da mora 
ohraniti in nadgraditi to konkurenčno 
prednost; meni, da bi se morala EU pri 
svojih prizadevanjih za raziskave in razvoj 
osredotočiti na širok spekter potencialnih 
novih brezogljičnih virov vodika in 
tehnologij, kot so vodik iz fotosinteze, alge 
ali elektrolizatorji z morsko vodo, da bi 
povečali raven tehnološke pripravljenosti;
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Predlog spremembe 22
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 52

Predlog resolucije Predlog spremembe

52. pozdravlja evropsko zavezništvo za 
čisti vodik, druge pobude in združenja za 
vodik iz obnovljivih virov, Evropski forum 
za vodik in pomembne projekte skupnega 
evropskega interesa, saj gre za pomembna 
sredstva za povečanje naložb v vodik iz 
obnovljivih virov; spodbuja države članice, 
Komisijo in gospodarske subjekte, naj hitro 
sprostijo potencial pomembnih projektov 
skupnega evropskega interesa, da bi 
podprli projekte, ki so pomembni za 
ekonomijo vodika EU; poziva k 
pragmatičnemu pristopu za lažjo odobritev 
teh projektov; pozdravlja tudi načrt 
Komisije, da bo spremenila smernice o 
državni pomoči za varstvo okolja in 
energijo ter omogočila lažjo proizvodnjo 
vodika in njegovo hitro vključitev na trg;

52. pozdravlja evropsko zavezništvo za 
čisti vodik, druge pobude in združenja za 
vodik, Evropski forum za vodik in 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, saj gre za pomembna sredstva za 
povečanje naložb v vodik iz nizkoogljičnih 
virov; spodbuja države članice, Komisijo 
in gospodarske subjekte, naj hitro sprostijo 
potencial pomembnih projektov skupnega 
evropskega interesa, da bi podprli projekte, 
ki so pomembni za ekonomijo vodika EU; 
poziva k pragmatičnemu pristopu za lažjo 
odobritev teh projektov; pozdravlja tudi 
načrt Komisije, da bo spremenila smernice 
o državni pomoči za varstvo okolja in 
energijo ter omogočila lažjo proizvodnjo 
vodika in njegovo hitro vključitev na trg;
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