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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 je vodik, 
proizveden iz obnovljivih virov, ključnega 
pomena za energetski prehod EU, da pa bo 
imel vodik iz nizkoogljičnih virov 
pomembno prehodno vlogo; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da obnovljivi 
vodik še ni konkurenčen; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj spodbujajo 
vrednostno verigo in tržno uvajanje vodika, 
pri tem pa upoštevajo, da se bo razmerje 
med ceno in donosom z razvojem 
industrijskih metod in vrednostnih verig 
postopoma izboljšalo; poudarja, da ne bi 
smeli vnaprej izključiti nobenih posebnih 
tehnologij za proizvodnjo vodika, razen če 
lahko prispevajo k zmanjšanju emisij pri 
končni uporabi;
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10. poudarja, da so nujno potrebni 
evropski in mednarodni standardi in 
certificiranje; poleg tega ugotavlja, da bi 
bilo treba razmisliti o uvedbi potrdil o 
izvoru, ki bi bila usklajena z nacionalnimi 
registri, da bi zagotovili, da bi se lahko 
proizvodnja obnovljivega vodika 
pravočasno povečala, da bi lahko 
potrošniki zavestno izbrali trajnostne 
rešitve in da bi čim bolj zmanjšali tveganje 
nasedlih naložb;

10. poudarja, da so nujno potrebni 
evropski in mednarodni standardi in 
certificiranje; poleg tega ugotavlja, da bi 
bilo treba razmisliti o uvedbi potrdil o 
izvoru, ki bi bila usklajena z nacionalnimi 
registri, da bi zagotovili, da bi se lahko 
proizvodnja vodika iz obnovljivih in 
nizkoogljičnih virov pravočasno povečala, 
da bi lahko potrošniki zavestno izbrali 
cenovno učinkovite in trajnostne rešitve in 
da bi čim bolj zmanjšali tveganje nasedlih 
naložb;
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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 sme biti diskriminatorna in 
bi bila med drugim namenjena obveščanju 
potrošnikov in da njen namen ni preprečiti 
širjenja uporabe vodika na splošno; zato 
poudarja, kako pomembno je nadgraditi 
smernice o pogojih in merilih, da se 
zmogljivosti za proizvodnjo z obnovljivimi 
viri ne bodo štele dvojno;
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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;
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63. poudarja, da je potrebna 
ambiciozna in pravočasna strategija za 
shranjevanje energije z uporabo vodika v 
inovativnih industrijskih rešitvah in 
rešitvah za mobilnost; vendar ugotavlja, da 
uporaba vodika za shranjevanje energije še 
ni konkurenčna zaradi visokih proizvodnih 
stroškov in da se izgube energije, povezane 
s shranjevanjem energije z vodikom, 
trenutno ocenjujejo na približno 60 % na 
cikel; ponovno poudarja, da je treba 
zmanjšati stroške za proizvodnjo vodika iz 
obnovljivih virov ter spodbujati enake 
konkurenčne pogoje za prožnost in 
uravnoteženje rešitev v celotnem 
energetskem sistemu; zato spodbuja 
Komisijo, naj analizira možnosti in 
zmogljivosti za shranjevanje vodika; 
ugotavlja, da se lahko zgodi, da bi za 
shranjevanje vodika veljale nasprotujoče si 
regulativne ureditve, in sicer za 
skladiščenje plina in za shranjevanje 
električne energije, zato poudarja, da je 
treba ta vidik pojasniti tudi v ustrezni 
zakonodaji;

63. poudarja, da je potrebna 
ambiciozna in pravočasna strategija za 
shranjevanje energije z uporabo vodika v 
inovativnih industrijskih rešitvah in 
rešitvah za mobilnost in gradnje; vendar 
ugotavlja, da uporaba vodika za 
shranjevanje energije še ni konkurenčna 
zaradi visokih proizvodnih stroškov in da 
se izgube energije, povezane s 
shranjevanjem energije z vodikom, 
trenutno ocenjujejo na približno 60 % na 
cikel; ponovno poudarja, da je treba 
zmanjšati stroške za proizvodnjo vodika iz 
obnovljivih virov ter spodbujati enake 
konkurenčne pogoje za prožnost in 
uravnoteženje rešitev v celotnem 
energetskem sistemu; zato spodbuja 
Komisijo, naj analizira možnosti in 
zmogljivosti za shranjevanje vodika; 
ugotavlja, da se lahko zgodi, da bi za 
shranjevanje vodika veljale nasprotujoče si 
regulativne ureditve, in sicer za 
skladiščenje plina in za shranjevanje 
električne energije, zato poudarja, da je 
treba ta vidik pojasniti tudi v ustrezni 
zakonodaji;
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