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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, saj lahko 
samo tak vodik trajnostno prispeva k temu, 
da se na dolgi rok doseže podnebna 
nevtralnost, ter preprečijo učinki vezanosti 
in nasedle naložbe; z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da tovrstni vodik še ni 
konkurenčen; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj spodbujajo vrednostno 
verigo in tržno uvajanje vodika iz 
obnovljivih virov, pri tem pa upoštevajo, 
da se bo razmerje med ceno in donosom z 
razvojem industrijskih metod in 
vrednostnih verig postopoma izboljšalo; 
poudarja, da vodik, pridobljen v jedrskih 
obratih, ne more veljati za trajnostnega in 
zanj ne bi smeli dajati javne podpore;
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