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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je presvedčený, že vodík vyrábaný 
z obnoviteľných zdrojov je kľúčom k 
energetickej transformácii EÚ, keďže len 
vodík z obnoviteľných zdrojov môže 
udržateľným spôsobom prispieť k 
dosiahnutiu klimatickej neutrality v 
dlhodobom horizonte a vyhnúť sa efektu 
viazanosti a uviaznutiu aktív; so 
znepokojením konštatuje, že vodík z 
obnoviteľných zdrojov ešte nie je 
konkurencieschopný; naliehavo preto 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
stimulovali hodnotový reťazec a 
zavádzanie vodíka z obnoviteľných 
zdrojov na trh, pričom zohľadnia 
skutočnosť, že vzťah medzi cenou a 
výnosom by sa vzhľadom na vývoj 
priemyselných metód a hodnotových 
reťazcov postupne zlepšoval;

4. je presvedčený, že vodík vyrábaný 
z obnoviteľných zdrojov je kľúčom k 
energetickej transformácii EÚ, keďže len 
vodík z obnoviteľných zdrojov môže 
udržateľným spôsobom prispieť k 
dosiahnutiu klimatickej neutrality v 
dlhodobom horizonte a vyhnúť sa efektu 
viazanosti a uviaznutiu aktív; so 
znepokojením konštatuje, že vodík z 
obnoviteľných zdrojov ešte nie je 
konkurencieschopný; naliehavo preto 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
stimulovali hodnotový reťazec a 
zavádzanie vodíka z obnoviteľných 
zdrojov na trh, pričom zohľadnia 
skutočnosť, že vzťah medzi cenou a 
výnosom by sa vzhľadom na vývoj 
priemyselných metód a hodnotových 
reťazcov postupne zlepšoval; zdôrazňuje, 
že vodík vyrobený zo zariadení na výrobu 
jadrovej energie nemožno považovať za 
udržateľný a nemal by dostávať verejnú 
podporu;
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