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Grozījums Nr. 1
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
A apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā ūdeņradis jau tiek plaši 
izmantots visā pasaulē un kā enerģijas 
nesējs tiek izmantots mazāk nekā 1 % no 
patlaban saražotā apjoma;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
B apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā 43 % no pasaulē saražotā 
ūdeņraža izmanto, lai ražotu amonjaku, 
ko savukārt galvenokārt izmanto uz 
amonjaku bāzētu lauksaimniecībā 
izmantojamo mēslošanas līdzekļu 
ražošanā; tā kā 52 % ūdeņraža izmanto 
ogļūdeņražu rafinēšanai un 
desulfurizēšanai; tā kā 5 % ūdeņraža 
izmanto metanola sintezēšanai 
(plastmasa, šķīdinātāji, līmes) un citiem 
lietojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
C apsvērums (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā uz amonjaku bāzētu 
mēslošanas līdzekļu ražošana un 
izmantošana rada siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un piesārņojošas gāzes, 
ūdenskrātuvju piesārņojumu ar slāpekli, 
globālā slāpekļa cikla traucējumus un 
skābekļa mazināšanos okeānos, izraisot 
negatīvu ietekmi uz jūras 
biodaudzveidību;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
D apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

D. tā kā ogļūdeņraži ir fosilais 
kurināmais un tā izmantošana ir viens no 
galvenajiem iemesliem globālajai 
sasilšanai, ar ko saskaras cilvēce; tā kā 
Parīzes nolīguma mērķis ir ierobežot 
globālo vidējā temperatūras pieaugumu 
krietni zem 2 °C atzīmes salīdzinājumā ar 
pirmsindustriālā laikmeta līmeni un 
turpināt veiktos pasākumus, lai 
temperatūras kāpumu iegrožotu līdz 
1,5 °C salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 
laikmeta līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
E apsvērums (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

E. tā kā tīrs ūdeņradis uz Zemes nav 
sastopams un tas jāražo, izmantojot 
enerģijas avotus; tā kā 95 % ūdeņraža 
patlaban ražo, ar tvaiku pārveidojot 
ogļūdeņražus jeb, citiem vārdiem sakot, 
no fosilā kurināmā, un tādējādi ūdeņraža 
ražošana rada 2,5 % no pasaules 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, kas atbilst 
Apvienotās Karalistes un Indonēzijas 
emisijām kopā;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
F apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

F. tā kā tērauda ražošana rada 
aptuveni 10 % no tiešajām un netiešajām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām pasaulē; tā 
kā jūras transports emitē aptuveni 2,5 % 
no siltumnīcefekta gāzu emisijām; tā kā 
aviācija rada 2 % no siltumnīcefekta gāzu 
emisijām; tā kā atjaunojamā ūdeņraža 
attīstība varētu palīdzēt samazināt 
emisijas šajās nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
G apsvērums (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

G. tā kā ar ūdeņradi ir saistītas 
glabāšanas un transportēšanas problēmas 
tā ļoti nelielā apjoma, ļoti zemā blīvuma 
un ļoti augstās uzliesmojamības dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
H apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

H. tā kā ūdeņraža kā enerģijas nesēja 
izmantošana nosaka, lai tas tiktu ražots 
no primāriem energoresursiem un pēc 
tam pārveidots galaenerģijā, lai to varētu 
izmantot; tā kā šādas pārveidošanas 
ieguves norma ir zemāka par 100 % un 
tādēļ katru reizi rodas enerģijas zudums;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
I apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

I. tā kā nav pierādīta tā dēvēto 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas 
(CCS) tehnoloģiju efektivitāte un tās 
joprojām ne tuvu nav pilnībā izstrādātas;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Pär Holmgren

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs 
instruments enerģētikas sistēmas 
dekarbonizācijai un Parīzes nolīguma 
mērķu sasniegšanai; norāda, ka vērienīga 
stratēģija līdz 2030. gadam var radīt līdz 
pat 1 miljonam darbvietu un 
150 miljardiem EUR gada ieņēmumu, 
vienlaikus līdz 2050. gadam samazinot 
gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina 
Komisiju ieviest visaptverošu 
terminoloģiju un kritērijus atjaunojamo 
energoresursu un mazoglekļa ūdeņraža 
sertifikācijai, jo tas ir pamats jebkādām 
turpmākām investīcijām;

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka straujai pārejai uz ļoti efektīvu 
un atjaunojamos energoresursos balstītu 
enerģētikas sistēmu būs ļoti būtiska 
nozīme, lai sasniegtu Savienības uzlaboto 
klimata mērķi 2030. gadam un Parīzes 
nolīguma mērķus; atzīst, ka 
atjaunojamajam ūdeņradim var būt 
zināma nozīme pārejā uz klimatneitrālu 
ekonomiku kā atjaunojamo 
energoresursu enerģijas uzglabāšanas 
vektoram un kā instrumentam, kas var 
palīdzēt dekarbonizēt vairākus 
oglekļietilpīgus rūpniecības procesus un 
transporta sistēmas komponentus, kuros 
ir sarežģīti panākt oglekļa emisiju 
samazinājumu; uzsver, ka ūdeņraža 
ražošana nav mērķis pats par sevi un ka 
ūdeņraža ražošanai jāpalīdz panākt 
vispārēju siltumnīcefekta gāzu 
samazinājumu, ņemot vērā visa aprites 
cikla novērtējumu; ar bažām norāda, ka 
patlaban lielāko daļu ūdeņraža joprojām 
ražo no fosilā kurināmā — galvenokārt 
no dabasgāzes un oglēm, katru gadu ES 
radot līdz 100 miljoniem tonnu CO2; tādēļ 
aicina Komisiju gaidāmās Atjaunojamo 
energoresursu direktīvas pārskatīšanas 
ietvaros ieviest visaptverošu terminoloģiju 
un stingrus un pārredzamus ilgtspējas 
kritērijus atjaunojamā ūdeņraža 
sertifikācijai, jo tas ir pamats jebkādām 
turpmākām investīcijām;

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Nicolás González Casares, Javi 
López, Marcos Ros Sempere

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 
2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 
darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina 
Komisiju ieviest visaptverošu 
terminoloģiju un kritērijus atjaunojamo 
energoresursu un mazoglekļa ūdeņraža 
sertifikācijai, jo tas ir pamats jebkādām 
turpmākām investīcijām;

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
uzsver, ka ūdeņradis ir enerģijas nesējs, 
kas vajadzīgs, lai līdz 2050. gadam 
panāktu klimatneitralitāti, kā noteikts 
Eiropas zaļajā kursā; norāda, ka vērienīga 
stratēģija līdz 2030. gadam var radīt līdz 
pat 1 miljonam darbvietu un 
150 miljardiem EUR gada ieņēmumu, 
vienlaikus līdz 2050. gadam samazinot 
gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; šajā sakarībā uzsver 
vajadzību veicināt kvalificētu darbinieku, 
kā arī nākamo speciālistu apmācību un 
mācīšanos; tāpat aicina Komisiju ieviest 
visaptverošu terminoloģiju un kritērijus 
atjaunojamā un mazoglekļa ūdeņraža 
sertifikācijai, jo tas ir pamats jebkādām 
turpmākām investīcijām;

Or. es

Grozījums Nr. 12
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
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standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 
2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 
darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina 
Komisiju ieviest visaptverošu 
terminoloģiju un kritērijus atjaunojamo 
energoresursu un mazoglekļa ūdeņraža 
sertifikācijai, jo tas ir pamats jebkādām 
turpmākām investīcijām;

standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem atjaunojamā 
ūdeņraža jomā; uzsver, ka atjaunojamais 
ūdeņradis ir svarīgs instruments tādu 
nozaru dekarbonizācijai, ko nav iespējams 
tieši elektrificēt, un Parīzes nolīguma 
mērķu sasniegšanai; tādēļ aicina Komisiju 
ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamā ūdeņraža 
sertifikācijai, kā arī stingras un 
pārredzamas marķēšanas prasības 
attiecībā uz atjaunojamo ūdeņradi un no 
citiem resursiem ražoto ūdeņradi, tostarp 
visaptverošus pierādījumus par CCS 
lietojumiem, ņemot vērā visas aprites 
cikla emisijas, tostarp metāna emisiju 
pārvirzi, jo tas ir pamats jebkādām 
turpmākām investīcijām; pauž nožēlu, ka 
patlaban dažādiem ūdeņraža veidiem tiek 
izmantoti dažādi un neskaidri termini, un 
atbalsta terminu "atjaunojamais 
ūdeņradis" un "fosilais ūdeņradis" 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Pascal Canfin, Frédérique Ries

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 
2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 
darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
ES atjaunināto klimata mērķu 
2030. gadam sasniegšanai un ES 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanai, 
vēlākais, līdz 2050. gadam, kā to paredz 
Klimata akts; norāda, ka vērienīga 
stratēģija līdz 2030. gadam var radīt līdz 
pat 1 miljonam darbvietu un 
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ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamo energoresursu un 
mazoglekļa ūdeņraža sertifikācijai, jo tas ir 
pamats jebkādām turpmākām 
investīcijām;

150 miljardiem EUR gada ieņēmumu, 
vienlaikus līdz 2050. gadam samazinot 
CO2 emisijas par aptuveni 560 miljoniem 
tonnu; tādēļ aicina Komisiju ieviest 
visaptverošu terminoloģiju un kritērijus 
atjaunojamā un mazoglekļa ūdeņraža 
sertifikācijai saskaņā ar Regulu (ES) 
2020/852 par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai, kā 
arī aicina Komisiju nodrošināt, ka minētie 
kritēriji atbilst Taksonomijas regulā 
paredzētajam principam "nenodarīt 
būtisku kaitējumu";

Or. en

Grozījums Nr. 14
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Pietro Fiocchi

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 
2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 
darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 
ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamo energoresursu un 
mazoglekļa ūdeņraža sertifikācijai, jo tas ir 
pamats jebkādām turpmākām investīcijām;

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai 
jomās, kurās elektrifikācija nav iespējama 
vai ir ekonomiski neefektīva, un ka tas 
veicinās Parīzes nolīguma mērķu 
sasniegšanu; norāda, ka vērienīga 
stratēģija līdz 2030. gadam var radīt līdz 
pat 1 miljonam darbvietu un 
150 miljardiem EUR gada ieņēmumu, 
vienlaikus līdz 2050. gadam samazinot 
gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 
ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamā un mazoglekļa 
ūdeņraža sertifikācijai un izmantot 
saskaņotu ES mēroga metodiku, kas 
balstīta uz aprites cikla siltumnīcefekta 
gāzu emisiju analīzi, kas nodrošina 
dažādu enerģijas avotu pārredzamu 
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salīdzināšanu, jo tas ir pamats jebkādām 
turpmākām investīcijām;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Hildegard Bentele, Inese Vaidere, Ulrike Müller, Pernille Weiss, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth, Norbert Lins, Marlene Mortler

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 
2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 
darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 
ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamo energoresursu un 
mazoglekļa ūdeņraža sertifikācijai, jo tas ir 
pamats jebkādām turpmākām investīcijām;

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 
2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 
darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 
ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamā un mazoglekļa 
ūdeņraža visaptverošai sertifikācijai, jo tas 
ir pamats jebkādām turpmākām 
investīcijām, turklāt ņemot vērā, ka šai 
terminoloģijai jāatbilst stingram 
starptautiskajam satvaram, lai izvairītos 
no neatbilstīga marķējuma vai ietekmes 
uz vidi divkāršas uzskaites;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Simona Baldassarre

Atzinuma projekts
1. punkts



PE660.370v01-00 12/115 AM\1218497LV.docx

LV

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 
2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 
darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 
ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamo energoresursu un 
mazoglekļa ūdeņraža sertifikācijai, jo tas ir 
pamats jebkādām turpmākām investīcijām;

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 
2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 
darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 
ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamā un mazoglekļa 
ūdeņraža sertifikācijai, jo tas ir pamats 
jebkādām turpmākām investīcijām; uzsver, 
ka, lai nodrošinātu nepieciešamos 
ieguldījumus nākotnē, ir vajadzīga stabila 
un paredzama politika un tiesiskais 
regulējums;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Dolors Montserrat

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 
2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 
darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 
2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 
darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 
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ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamo energoresursu un 
mazoglekļa ūdeņraža sertifikācijai, jo tas ir 
pamats jebkādām turpmākām investīcijām;

ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamā un mazoglekļa 
ūdeņraža sertifikācijai, jo tas ir pamats 
jebkādām turpmākām investīcijām, kā 
ierosmi izmantojot klasifikāciju, ko 
nozares pārstāvji jau apstiprināja 
2019. gadā notikušajā 33. Madrides 
forumā;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Michal Wiezik

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 
2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 
darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 
ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamo energoresursu un 
mazoglekļa ūdeņraža sertifikācijai, jo tas 
ir pamats jebkādām turpmākām 
investīcijām;

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 
2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 
darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 
ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
stingrus ilgtspējas kritērijus attiecībā uz 
atjaunojamo un mazoglekļa ūdeņradi, 
pamatojoties uz maksimālo oglekļa 
atmaksāšanās laiku, kas attiecas uz mūsu 
saistībām 2030. gadam, jo tas ir pamats 
jebkādām turpmākām investīcijām un 
atbalstam;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Christophe Hansen
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 
2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 
darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 
ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamo energoresursu un 
mazoglekļa ūdeņraža sertifikācijai, jo tas ir 
pamats jebkādām turpmākām investīcijām;

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem videi nekaitīga un 
mazoglekļa ūdeņraža jomā; uzsver, ka 
videi nekaitīgs ūdeņradis ir svarīgs 
instruments enerģētikas sistēmas 
dekarbonizācijai un Parīzes nolīguma 
mērķu sasniegšanai; norāda, ka vērienīga 
stratēģija līdz 2030. gadam var radīt līdz 
pat 1 miljonam darbvietu un 
150 miljardiem EUR gada ieņēmumu, 
vienlaikus līdz 2050. gadam samazinot 
gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; norāda, ka tīrais 
ūdeņradis līdz 2050. gadam varētu 
nodrošināt 24 % no enerģijas 
pieprasījuma pasaulē; tādēļ aicina 
Komisiju ieviest visaptverošu 
terminoloģiju un kritērijus atjaunojamā un 
mazoglekļa ūdeņraža sertifikācijai, jo tas ir 
pamats jebkādām turpmākām investīcijām;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Antoni Comín i Oliveres

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis var būt svarīgs 
instruments, lai palīdzētu dekarbonizēt 
enerģētikas sistēmu un sasniegt Parīzes 
nolīguma mērķus; norāda, ka vērienīga 
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2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 
darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 
ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamo energoresursu un 
mazoglekļa ūdeņraža sertifikācijai, jo tas ir 
pamats jebkādām turpmākām investīcijām;

stratēģija līdz 2030. gadam var radīt līdz 
pat 1 miljonam darbvietu un 
150 miljardiem EUR gada ieņēmumu, 
vienlaikus līdz 2050. gadam samazinot 
gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 
ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamā un mazoglekļa 
ūdeņraža sertifikācijai, jo tas ir pamats 
jebkādām turpmākām investīcijām; 
norāda, ka, izstrādājot terminoloģiju, būtu 
jāņem vērā arī dažādie ūdeņraža 
izmantošanas veidi;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Catherine Chabaud, Andreas Glück, Pascal Canfin

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 
2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 
darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 
ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamo energoresursu un 
mazoglekļa ūdeņraža sertifikācijai, jo tas ir 
pamats jebkādām turpmākām investīcijām;

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 
2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 
darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 
ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamā un mazoglekļa 
ūdeņraža sertifikācijai, pamatojoties uz 
aprites cikla novērtējumu un ņemot vērā 
izmantotās ražošanas metodes un 
transporta veidus, jo tas ir pamats 
jebkādām turpmākām investīcijām;

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Andreas Glück, Asger Christensen, Susana Solís Pérez, Ulrike Müller, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Ondřej Knotek, Frédérique Ries

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 
2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 
darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 
ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamo energoresursu un 
mazoglekļa ūdeņraža sertifikācijai, jo tas ir 
pamats jebkādām turpmākām investīcijām;

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija var palīdzēt 
visām dalībvalstīm izmantot ūdeņraža 
sniegtos ieguvumus, veicinot ūdeņraža 
savienības izveidi, un līdz 2030. gadam var 
radīt līdz pat 1 miljonam darbvietu un 
150 miljardiem EUR gada ieņēmumu, 
vienlaikus līdz 2050. gadam samazinot 
gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 
ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamā un mazoglekļa 
ūdeņraža sertifikācijai, jo tas ir pamats 
jebkādām turpmākām investīcijām;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Linea Søgaard-Lidell, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem tīra ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka tīrs ūdeņradis ir svarīgs 
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enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 
2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 
darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina 
Komisiju ieviest visaptverošu 
terminoloģiju un kritērijus atjaunojamo 
energoresursu un mazoglekļa ūdeņraža 
sertifikācijai, jo tas ir pamats jebkādām 
turpmākām investīcijām;

instruments, ko var izmantot grūti 
dekarbonizējamās nozarēs, tādās kā 
smagā rūpniecība, aviācija un 
starptautiskā kuģniecība, kā arī Parīzes 
nolīguma mērķu sasniegšanai; aicina 
Komisiju 2021. gada pirmajā pusgadā 
nākt klajā ar atjaunojamā ūdeņraža 
skaidru definīciju atbilstīgi atliktajam 
deleģētajam aktam saskaņā ar Direktīvas 
(ES) 2018/2001 27. pantu; uzskata, ka šai 
definīcijai būtu jāaptver visās nozarēs 
izmantotā tīrā ūdeņraža veidi; tāpat aicina 
Komisiju ieviest visaptverošu 
terminoloģiju un kritērijus mazoglekļa 
ūdeņraža sertifikācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 
2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 
darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 
ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamo energoresursu un 
mazoglekļa ūdeņraža sertifikācijai, jo tas ir 
pamats jebkādām turpmākām investīcijām;

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka atjaunojamais ūdeņradis ir 
svarīgs instruments enerģētikas sistēmas 
un rūpniecības dekarbonizācijai, lai 
sasniegtu Parīzes nolīguma mērķus; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 
2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 
darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 
ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamā un fosilā ūdeņraža 
sertifikācijai, jo tas ir pamats jebkādām 
turpmākām investīcijām;

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 
2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 
darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 
ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamo energoresursu un 
mazoglekļa ūdeņraža sertifikācijai, jo tas ir 
pamats jebkādām turpmākām investīcijām;

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 
2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 
darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 
ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamā un mazoglekļa 
ūdeņraža sertifikācijai, jo tas ir pamats 
jebkādām turpmākām investīcijām;

Or. es

Grozījums Nr. 26
Ondřej Knotek

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 
2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 
2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 
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darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 
ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamo energoresursu un 
mazoglekļa ūdeņraža sertifikācijai, jo tas ir 
pamats jebkādām turpmākām investīcijām;

darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 
ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamā un īpaši zemas 
oglekļa emisijas ūdeņraža sertifikācijai, jo 
tas ir pamats jebkādām turpmākām 
investīcijām;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 
2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 
darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 
ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamo energoresursu un 
mazoglekļa ūdeņraža sertifikācijai, jo tas ir 
pamats jebkādām turpmākām investīcijām;

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt, lai Eiropas Savienība būtu viens no 
standartu noteikšanas un pasaulē 
vadošajiem reģioniem ūdeņraža jomā; 
uzsver, ka ūdeņradis ir svarīgs instruments 
enerģētikas sistēmas dekarbonizācijai un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka vērienīga stratēģija līdz 
2030. gadam var radīt līdz pat 1 miljonam 
darbvietu un 150 miljardiem EUR gada 
ieņēmumu, vienlaikus līdz 2050. gadam 
samazinot gada CO2 emisijas par aptuveni 
560 miljoniem tonnu; tādēļ aicina Komisiju 
ieviest visaptverošu terminoloģiju un 
kritērijus atjaunojamā ūdeņraža 
sertifikācijai, jo tas ir pamats jebkādām 
turpmākām investīcijām;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Nicolás González Casares, Javi 
López, Marcos Ros Sempere
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Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver dalībvalstu un Eiropas 
Komisijas līdzšinējos centienus paļauties 
uz ūdeņradi kā uz enerģijas nesēju 
nākotnē; mudina Eiropas Komisiju 
turpināt šo ceļu un pastiprināt centienus, 
lai Savienība izvirzītos vadībā šajā nozarē; 
prasa Komisijai veikt vajadzīgos 
pasākumus, lai veicinātu un stimulētu 
dalībvalstu pētījumus un investīcijas 
ūdeņraža jomā; uzsver vajadzību iekļaut 
vietējās un reģionālās iestādes kā būtiskus 
dalībniekus un uzsver to kā galveno 
dalībnieku nozīmi, lai nodrošinātu 
pienācīgu un ātru Savienības politikas 
īstenošanu;

Or. es

Grozījums Nr. 29
Pär Holmgren

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ūdeņraža ražošana ir 
īpaši energoietilpīga un resursietilpīga, it 
īpaši ūdens un izejvielu ziņā, un tādēļ 
atjaunojamā ūdeņraža izmantošana būtu 
jāierobežo, paredzot to tikai lietojumiem, 
kuriem nav ilgtspējīgu alternatīvu, un 
pamatojoties uz izmantošanu pēc 
kaskādes principa, un ņemot vērā 
principu "energoefektivitāte pirmajā 
vietā" un pilna aprites cikla pieeju;

Or. en

Grozījums Nr. 30
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Christophe Hansen

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka videi nekaitīga 
hidroenerģija ir būtisks un nepieciešams 
Eiropas enerģētikas nozares 
elektrifikācijas papildinājums, jo vairākas 
nozares, piemēram, smagā rūpniecība un 
transports, visticamāk, arī turpmāk būs 
atkarīgas no sadedzināma kurināmā un 
akumulatoru ražošana elektrifikācijai 
transporta nozarē rada ievērojamu 
kaitējumu videi valstīs, kurās iegūst litiju;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Michal Wiezik

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka, lai aizstātu fosilo 
ūdeņradi un attīstītu lielāku jaudu, būs 
jāpanāk atjaunojamo energoresursu 
ievērojami plašāka izmantošana; šai 
sakarā uzsver, ka, lai ūdeņradi klasificētu 
kā atjaunojamo energoresursu un 
mazoglekļa ūdeņradi, būtu jāapsver tikai 
atjaunojamo energoresursu ar īsu oglekļa 
atmaksāšanās periodu izmantošana un ka 
atjaunojamo energoresursu izmantošanai 
par izejvielām nevajadzētu konkurēt ar 
materiālu lietojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Andreas Glück, Asger Christensen, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
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Ramos, Ondřej Knotek

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka Komisija 2018. gadā1a 
prognozēja, ka līdz 2050. gada ūdeņradis 
Savienības energoresursu struktūrā 
veidos 13–14 %; ierosina aktualizēt šo 
prognozi, ņemot vērā 2030. gadam 
noteikto klimata mērķi, lai panāktu, ka 
līdz 2050. gadam ūdeņradis un tā 
savienojumi energoresursu struktūrā 
veidotu vismaz 20 %2a;
_________________
1a Komisijas paziņojums "Tīru planētu – 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku", (COM(2018)0773).
2a Moya un citu 2019. gada publikācijā 
(JRC116452) konstatēts, ka "lielākajā 
daļā scenāriju ūdeņradis un no tā iegūtais 
kurināmais 2050. gadā veido 10–23 % no 
galīgā enerģijas patēriņa ES"; 
kopuzņēmuma "Kurināmā elementi un 
ūdeņradis 2" 2019. gada Eiropas ceļvedī 
ūdeņraža jomā (doi:10.2843/341510) 
prognozēts, ka līdz 2050. gadam 
ūdeņradis veidos līdz 24 % no kopējā 
enerģijas pieprasījuma ES.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Marek Paweł Balt

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka būtiska nozīme ir 
komunikācijas kampaņām, kas vērstas 
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gan uz rūpniecības nozari, gan arī uz 
sabiedrību, lai skaidrotu gaidāmos 
ekonomiskos un vidiskos ieguvumus no 
pārejas uz ūdeņraža enerģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Antoni Comín i Oliveres

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a pauž bažas par iespējamām 
slāpekļa oksīdu emisijām, ko var radīt 
ūdeņraža sadedzināšana, un aicina 
Komisiju pievērst īpašu vērību šim 
aspektam;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Alexander Bernhuber

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver plānotā ūdeņraža IPCEI 
nozīmi;

Or. de

Grozījums Nr. 36
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Nicolás González Casares, Javi 
López, Marcos Ros Sempere

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver iespējas, ko ūdeņradis 
sniedz daudziem reģioniem, kuri patlaban 
veic savas ekonomikas dekarbonizāciju 
un kuros ūdeņraža izmantošanas 
veicināšana ir būtiska izvēle; uzsver 
darbvietu izveides iespējas šajos reģionos, 
kā arī daudzās nozarēs, piemēram, 
transporta vai smagās rūpniecības nozarē, 
kur ūdeņradis, izmantojot atjaunojamos 
enerģijas avotus, palīdzēs krasi samazināt 
pašlaik radītās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas;

Or. es

Grozījums Nr. 37
Christophe Hansen

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b norāda, ka patlaban tikai 0,1 % no 
pasaulē izmantotās hidroenerģijas iegūst 
no atjaunojamiem energoresursiem un 
ūdeņraža ražošana katru gadu pasaulē 
joprojām rada 830 miljonus tonnu oglekļa 
dioksīda;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Christophe Hansen, Hildegard Bentele

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c atzinīgi vērtē Eiropas tērauda 
ražotāju centienus atteikties no fosilā 
kurināmā un pāriet uz videi nekaitīgu 
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ūdeņradi, kas ir viens no veidiem, kā ražot 
tēraudu, neizmantojot fosilo kurināmo;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Nicolás González Casares, Javi 
López, Marcos Ros Sempere

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz 
atjaunojamās enerģijas un īpaši zemas 
oglekļa emisijas ūdeņraža ražošanu, lai 
sasniegtu Savienības 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķi, vienlaikus 
nodrošinot tehnoloģisko neitralitāti; 
norāda, ka pārejas periodā būs vajadzīgi 
stimuli, lai izvērstu atjaunojamo un īpaši 
zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un transporta 
nozarē, pamatojoties uz izveidoto emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS);

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz atjaunojamā 
un īpaši zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
ražošanu, lai sasniegtu Savienības 
2050. gada klimatneitralitātes mērķi, 
vienlaikus nodrošinot tehnoloģisko 
neitralitāti; norāda, ka pārejas periodā būs 
vajadzīgi stimuli, lai izvērstu atjaunojamā 
un īpaši zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un transporta 
nozarē, pamatojoties uz izveidoto emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS); 
uzskata, ka ir būtiski uzsvērt ūdeņraža 
sniegtās iespējas tajās jomās, kur 
elektrifikācija nav visefektīvākā izvēle vai 
vidēji ilgā termiņā nav tehniski iespējama, 
piemēram, sabiedriskajā transportā, 
pilsētas pakalpojumos vai intermodālajos 
pārvadājumos — ostās, lidostās, loģistikas 
platformās, kā arī dzelzceļa 
pārvadājumos;

Or. es

Grozījums Nr. 40
Andreas Glück, Asger Christensen, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz 
atjaunojamās enerģijas un īpaši zemas 
oglekļa emisijas ūdeņraža ražošanu, lai 
sasniegtu Savienības 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķi, vienlaikus 
nodrošinot tehnoloģisko neitralitāti; 
norāda, ka pārejas periodā būs vajadzīgi 
stimuli, lai izvērstu atjaunojamo un īpaši 
zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un transporta 
nozarē, pamatojoties uz izveidoto emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS);

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz visu veidu 
oglekļneitrāla un īpaši zemas oglekļa 
emisijas ūdeņraža ražošanu, lai sasniegtu 
Savienības 2050. gada klimatneitralitātes 
mērķi, vienlaikus nodrošinot tehnoloģisko 
neitralitāti un starpnozaru pieejas 
piemērošanu, lai pēc iespējas palielinātu 
apjomradītus ietaupījumus un samazinātu 
izmaksas dažādos lietojumos, lai padarītu 
ūdeņraža izmantošanu ekonomiski 
dzīvotspējīgu arī tajās nozarēs, kuras ir 
grūti dekarbonizēt, izmantojot citus 
instrumentus; norāda, ka pārejas periodā 
būs vajadzīgi īslaicīgi stimuli, lai izvērstu 
oglekļneitrāla un īpaši zemas oglekļa 
emisijas ūdeņraža izmantošanu rūpniecībā, 
ēkās, transporta nozarē un mobilitātes 
jomā, pamatojoties uz efektīvi piemēroto 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS);

Or. en

Grozījums Nr. 41
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz 
atjaunojamās enerģijas un īpaši zemas 
oglekļa emisijas ūdeņraža ražošanu, lai 
sasniegtu Savienības 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķi, vienlaikus 
nodrošinot tehnoloģisko neitralitāti; 
norāda, ka pārejas periodā būs vajadzīgi 
stimuli, lai izvērstu atjaunojamo un īpaši 
zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un transporta 

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz atjaunojamā 
un īpaši zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
ražošanu atbilstīgi taksonomijai, lai 
sasniegtu Savienības 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķi, vienlaikus 
nodrošinot tehnoloģisko neitralitāti; 
norāda, ka pārejas periodā būs vajadzīgi 
stimuli, lai izvērstu atjaunojamā un īpaši 
zemas oglekļa emisijas ūdeņraža, kas 
atbilst taksonomijai, izmantošanu 
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nozarē, pamatojoties uz izveidoto emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS);

rūpniecībā un transporta nozarē, 
pamatojoties uz izveidoto emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu (ETS); aicina 
Komisiju izstrādāt ceļvedi elektrolīzeru 
ieviešanai un izmantošanas izvēršanai, lai 
nodrošinātu to izmaksu efektivitāti 
galvenajās ūdeņraža izmantošanas jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz 
atjaunojamās enerģijas un īpaši zemas 
oglekļa emisijas ūdeņraža ražošanu, lai 
sasniegtu Savienības 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķi, vienlaikus 
nodrošinot tehnoloģisko neitralitāti; 
norāda, ka pārejas periodā būs vajadzīgi 
stimuli, lai izvērstu atjaunojamo un īpaši 
zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un transporta 
nozarē, pamatojoties uz izveidoto emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS);

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet tikai uz 
atjaunojamā ūdeņraža ražošanu, lai 
sasniegtu Savienības 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķi; norāda, ka 
pārejas periodā būs vajadzīgi stimuli, lai 
izvērstu atjaunojamā ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un transporta 
nozarē; tādēļ uzsver, ka ir galēji 
nepieciešams uzlikt pienācīgus nodokļus 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, ņemot 
vērā to radīto kaitējumu klimatam; šai 
sakarā norāda uz emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas pilnīgu 
neatbilstību; uzsver, ka ETS ir jāaizstāj ar 
sistēmu, kas nodrošina saistošus 
siltumnīcefekta gāzu samazināšanas 
mērķus un pienācīgu nodokļu uzlikšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Linea Søgaard-Lidell, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
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2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz 
atjaunojamās enerģijas un īpaši zemas 
oglekļa emisijas ūdeņraža ražošanu, lai 
sasniegtu Savienības 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķi, vienlaikus 
nodrošinot tehnoloģisko neitralitāti; 
norāda, ka pārejas periodā būs vajadzīgi 
stimuli, lai izvērstu atjaunojamo un īpaši 
zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un transporta 
nozarē, pamatojoties uz izveidoto emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS);

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz atjaunojamā 
ūdeņraža ražošanu, lai sasniegtu Savienības 
2050. gada klimatneitralitātes mērķi, 
vienlaikus nodrošinot tehnoloģisko 
neitralitāti; norāda, ka pārejas periodā būs 
vajadzīgi stimuli, lai izvērstu atjaunojamā 
ūdeņraža izmantošanu rūpniecībā un 
transporta nozarē, pamatojoties uz 
izveidoto emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmu (ETS); šai sakarā norāda, ka 
nepieciešams nodrošināt, lai bezmaksas 
kvotu piešķiršana ūdeņraža ražošanai 
saskaņā ar ETS nemazinātu stimulus 
pāriet uz atjaunojamo ūdeņradi;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Hildegard Bentele, Inese Vaidere, Ulrike Müller, Pernille Weiss, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth, Norbert Lins, Christophe Hansen, Marlene Mortler

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz 
atjaunojamās enerģijas un īpaši zemas 
oglekļa emisijas ūdeņraža ražošanu, lai 
sasniegtu Savienības 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķi, vienlaikus 
nodrošinot tehnoloģisko neitralitāti; 
norāda, ka pārejas periodā būs vajadzīgi 
stimuli, lai izvērstu atjaunojamo un īpaši 
zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un transporta 
nozarē, pamatojoties uz izveidoto emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS);

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz atjaunojamā 
un īpaši zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
ražošanu, lai sasniegtu Savienības 
2050. gada klimatneitralitātes mērķi, 
vienlaikus nodrošinot tehnoloģisko 
neitralitāti; tomēr norāda, ka pārejas 
periodā būs vajadzīgi stimuli, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
nosacījumus un izvērstu atjaunojamā un 
īpaši zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un transporta 
nozarē, pamatojoties uz Atjaunojamo 
energoresursu direktīvas (AED) 
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pārskatīšanu un izveidoto emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu (ETS);

Or. en

Grozījums Nr. 45
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru, César Luena, Nicolás González Casares, Javi López

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz 
atjaunojamās enerģijas un īpaši zemas 
oglekļa emisijas ūdeņraža ražošanu, lai 
sasniegtu Savienības 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķi, vienlaikus 
nodrošinot tehnoloģisko neitralitāti; 
norāda, ka pārejas periodā būs vajadzīgi 
stimuli, lai izvērstu atjaunojamo un īpaši 
zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un transporta 
nozarē, pamatojoties uz izveidoto emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS);

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz atjaunojamā 
ūdeņraža ražošanu, lai sasniegtu Savienības 
2050. gada klimatneitralitātes mērķi, un 
vienlaikus uzsver, ka tehnoloģisko 
neitralitāti nav iespējams panākt, ja nav 
ieviests atbilstīgs oglekļa cenas 
noteikšanas mehānisms un netiek veikta 
ārējo izmaksu internalizācija; norāda, ka 
pārejas periodā būs vajadzīgi stimuli, 
uzticams tiesiskais regulējums un valsts 
atbalsts, lai izvērstu atjaunojamā ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un atsevišķos 
transporta nozares segmentos;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Dolors Montserrat

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz 
atjaunojamās enerģijas un īpaši zemas 
oglekļa emisijas ūdeņraža ražošanu, lai 

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz atjaunojama, 
dekarbonizēta un mazoglekļa ūdeņraža 
ražošanu, lai sasniegtu Savienības mērķus, 
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sasniegtu Savienības 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķi, vienlaikus 
nodrošinot tehnoloģisko neitralitāti; 
norāda, ka pārejas periodā būs vajadzīgi 
stimuli, lai izvērstu atjaunojamo un īpaši 
zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un transporta 
nozarē, pamatojoties uz izveidoto emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS);

proti 2050. gada klimatneitralitātes mērķi, 
vienlaikus nodrošinot tehnoloģisko 
neitralitāti; norāda, ka pārejas periodā būs 
vajadzīgi stimuli, lai izvērstu atjaunojama, 
dekarbonizēta un mazoglekļa ūdeņraža 
izmantošanu, pamatojoties uz pētniecības 
un inovācijas fondiem un izveidoto 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS);

Or. en

Grozījums Nr. 47
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Pietro Fiocchi

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz 
atjaunojamās enerģijas un īpaši zemas 
oglekļa emisijas ūdeņraža ražošanu, lai 
sasniegtu Savienības 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķi, vienlaikus 
nodrošinot tehnoloģisko neitralitāti; 
norāda, ka pārejas periodā būs vajadzīgi 
stimuli, lai izvērstu atjaunojamo un īpaši 
zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un transporta 
nozarē, pamatojoties uz izveidoto emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS);

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz atjaunojamā 
un mazoglekļa ūdeņraža ražošanu, lai 
sasniegtu Savienības 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķi, vienlaikus 
nodrošinot taisnīgu pārkārtošanos un 
tehnoloģisko neitralitāti; norāda, ka pārejas 
periodā būs steidzami vajadzīgi stimuli, lai 
izvērstu atjaunojamā un mazoglekļa 
ūdeņraža izmantošanu rūpniecībā un 
transporta nozarē, pamatojoties uz emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS) un 
citiem ES finanšu instrumentiem;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz 
atjaunojamās enerģijas un īpaši zemas 
oglekļa emisijas ūdeņraža ražošanu, lai 
sasniegtu Savienības 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķi, vienlaikus 
nodrošinot tehnoloģisko neitralitāti; 
norāda, ka pārejas periodā būs vajadzīgi 
stimuli, lai izvērstu atjaunojamo un īpaši 
zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un transporta 
nozarē, pamatojoties uz izveidoto emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS);

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pēc iespējas drošākā 
veidā pāriet uz atjaunojamā un īpaši 
zemas oglekļa emisijas ūdeņraža ražošanu, 
lai sasniegtu Savienības 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķi, vienlaikus 
nodrošinot tehnoloģisko neitralitāti; 
norāda, ka pārejas periodā būs vajadzīgi 
stimuli, lai izvērstu atjaunojamā un īpaši 
zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un transporta 
nozarē, pamatojoties uz izveidoto emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS);

Or. ro

Grozījums Nr. 49
Marlene Mortler

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz 
atjaunojamās enerģijas un īpaši zemas 
oglekļa emisijas ūdeņraža ražošanu, lai 
sasniegtu Savienības 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķi, vienlaikus 
nodrošinot tehnoloģisko neitralitāti; 
norāda, ka pārejas periodā būs vajadzīgi 
stimuli, lai izvērstu atjaunojamo un īpaši 
zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un transporta 
nozarē, pamatojoties uz izveidoto emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS);

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās 10 gados ātri pāriet uz 
atjaunojamā un īpaši zemas oglekļa 
emisijas ūdeņraža ražošanu, lai sasniegtu 
Savienības 2050. gada klimatneitralitātes 
mērķi, vienlaikus nodrošinot tehnoloģisko 
neitralitāti; norāda, ka pārejas periodā būs 
vajadzīgi stimuli, lai izvērstu atjaunojamā 
un īpaši zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un transporta 
nozarē, pamatojoties uz izveidoto emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS);

Or. de

Grozījums Nr. 50
Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz 
atjaunojamās enerģijas un īpaši zemas 
oglekļa emisijas ūdeņraža ražošanu, lai 
sasniegtu Savienības 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķi, vienlaikus 
nodrošinot tehnoloģisko neitralitāti; 
norāda, ka pārejas periodā būs vajadzīgi 
stimuli, lai izvērstu atjaunojamo un īpaši 
zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un transporta 
nozarē, pamatojoties uz izveidoto emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS);

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz atjaunojamā 
ūdeņraža ražošanu, lai sasniegtu Savienības 
2050. gada klimatneitralitātes mērķi; 
norāda, ka pārejas periodā būs 
jākoncentrējas uz taisnīgu pārkārtošanos 
attiecībā uz strādājošajiem un ka 
prioritāte būs jāpiešķir principam 
"energoefektivitāte pirmajā vietā", kā arī 
principam "elektrifikācija pirmajā vietā", 
un vienlaikus būs jāizvairās no "fosilā 
ūdeņraža slazda";

Or. en

Grozījums Nr. 51
Pär Holmgren

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz 
atjaunojamās enerģijas un īpaši zemas 
oglekļa emisijas ūdeņraža ražošanu, lai 
sasniegtu Savienības 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķi, vienlaikus 
nodrošinot tehnoloģisko neitralitāti; 
norāda, ka pārejas periodā būs vajadzīgi 
stimuli, lai izvērstu atjaunojamo un īpaši 
zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un transporta 
nozarē, pamatojoties uz izveidoto emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS);

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz atjaunojamā 
ūdeņraža ražošanu, kas ir vienīgais 
ilgtermiņā ilgtspējīgs un izmaksu ziņā 
efektīvs risinājums, lai ūdeņradis 
veicinātu mūsu virzību uz Savienības 
2050. gada klimatneitralitātes mērķi un lai 
izvairītos no oglekļiesīkstes efekta; norāda, 
ka pārejas periodā var būt vajadzīgi 
stimuli, lai izvērstu atjaunojamā ūdeņraža 
izmantošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz 
atjaunojamās enerģijas un īpaši zemas 
oglekļa emisijas ūdeņraža ražošanu, lai 
sasniegtu Savienības 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķi, vienlaikus 
nodrošinot tehnoloģisko neitralitāti; 
norāda, ka pārejas periodā būs vajadzīgi 
stimuli, lai izvērstu atjaunojamo un īpaši 
zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un transporta 
nozarē, pamatojoties uz izveidoto emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS);

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz atjaunojamā 
un īpaši zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
ražošanu, lai sasniegtu Savienības 
2050. gada klimatneitralitātes mērķi, 
vienlaikus nodrošinot tehnoloģisko 
neitralitāti; norāda, ka pārejas periodā būs 
vajadzīgi stimuli, lai izvērstu atjaunojamā 
un īpaši zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
izmantošanu, pamatojoties uz izveidoto 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS);

Or. es

Grozījums Nr. 53
Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Simona Baldassarre

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz 
atjaunojamās enerģijas un īpaši zemas 
oglekļa emisijas ūdeņraža ražošanu, lai 
sasniegtu Savienības 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķi, vienlaikus 
nodrošinot tehnoloģisko neitralitāti; 
norāda, ka pārejas periodā būs vajadzīgi 
stimuli, lai izvērstu atjaunojamo un īpaši 
zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un transporta 

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz atjaunojamā 
ūdeņraža ražošanu, lai sasniegtu Savienības 
2050. gada klimatneitralitātes mērķi, 
vienlaikus nodrošinot tehnoloģisko 
neitralitāti; norāda, ka pārejas periodā būs 
vajadzīgi stimuli, lai izvērstu atjaunojamā 
un mazoglekļa ūdeņraža izmantošanu 
rūpniecībā un transporta nozarē, 
pamatojoties uz izveidoto emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu (ETS);
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nozarē, pamatojoties uz izveidoto emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS);

Or. en

Grozījums Nr. 54
Antoni Comín i Oliveres

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz 
atjaunojamās enerģijas un īpaši zemas 
oglekļa emisijas ūdeņraža ražošanu, lai 
sasniegtu Savienības 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķi, vienlaikus 
nodrošinot tehnoloģisko neitralitāti; 
norāda, ka pārejas periodā būs vajadzīgi 
stimuli, lai izvērstu atjaunojamo un īpaši 
zemas oglekļa emisijas ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un transporta 
nozarē, pamatojoties uz izveidoto emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS);

2. norāda, ka ūdeņradi var ražot 
dažādos procesos; uzsver, cik svarīga ir 
skaidra apņemšanās pāriet uz atjaunojamā 
ūdeņraža ražošanu 100 % apmērā, lai 
sasniegtu Savienības 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķi, vienlaikus 
nodrošinot tehnoloģisko neitralitāti; 
norāda, ka pārejas periodā būs vajadzīgi 
stimuli, lai izvērstu atjaunojamā un 
bezoglekļa ūdeņraža izmantošanu 
rūpniecībā un transporta nozarē, 
pamatojoties uz izveidoto emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu (ETS);

Or. en

Grozījums Nr. 55
Christophe Hansen, Hildegard Bentele

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka videi nekaitīgas 
hidroenerģijas izmaksas patlaban ir 
gandrīz trīs reizes augstākas par fosilā 
ūdeņraža izmaksām; uzsver, ka būtiska 
nozīme ir ieguldījumiem, lai uzlabotu 
videi nekaitīgas hidroenerģijas spēju 
izmaksu ziņā konkurēt ar fosilo ūdeņradi; 
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norāda, ka saskaņā ar pētījumiem 
ūdeņraža ražošanas no atjaunojamo 
energoresursu enerģijas izmaksas līdz 
2030. gadam varētu samazināties gandrīz 
par 30 %; atzinīgi vērtē to, ka Komisijas 
ekonomikas atveseļošanas plānā Next 
Generation EU ūdeņradis ir uzsvērts kā 
investīciju prioritāte un ir divas reizes 
palielināts finansējums pētījumiem un 
inovācijām tīra ūdeņraža jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Hildegard Bentele, Inese Vaidere, Edina Tóth, Norbert Lins, Christophe Hansen, 
Marlene Mortler

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver — lai izmaksu ziņā efektīvā 
veidā pilnībā atraisītu ūdeņraža 
izmantošanas potenciālu, būtisks faktors 
ir oglekļa cenas noteikšana; tādēļ aicina 
Komisiju izmantot ETS plānoto 
pārskatīšanu, izvērtējot ETS izmaiņas, kas 
nepieciešamas, lai pilnībā atraisītu 
ūdeņraža potenciālu nolūkā sasniegt 
mūsu klimata mērķus, vienlaikus ņemot 
vērā oglekļa emisiju pārvirzes risku; īpaši 
aicina Komisiju apsvērt inovatīvu 
instrumentu, piemēram, oglekļa cenu 
starpības līgumu, izstrādi, lai veicinātu un 
izvērstu atjaunojamā ūdeņraža ražošanu, 
līdz tā ir izmaksu ziņā konkurētspējīga;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Pietro Fiocchi

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju pārsteidzīgi 
nenoraidīt nevienu ūdeņraža veidu, bet tā 
vietā vērtēt kopā ar citiem politikas 
mērķiem, tādiem kā vietējā mēroga 
ūdeņraža ražošanas sniegtie ieguvumi 
(tādējādi izvairoties no emisijām un 
transporta izmaksām), atkarības no trešo 
valstu importa mazināšana un taisnīgas 
pārkārtošanās nepieciešamība, ja 
ūdeņraža ražošana var būt alternatīva 
tradicionālo fosilo kurināmo ražošanai, 
tādējādi veicinot vienmērīgas pārmaiņas 
to nozaru darba tirgū, ko skar klimatiskā 
pārkārtošanās;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a ņem vērā Eiropas Komisijas mērķi 
sasniegt ES klimatneitralitāti līdz 
2050. gadam; atgādina, ka Savienības 
galvenajam mērķim jābūt izmantotās 
enerģijas un Eiropas rūpniecības nozares 
dekarbonizācijai; šajā sakarībā uzsver, ka 
ūdeņradis atvieglo šā mērķa sasniegšanu, 
nodrošinot oglekļa piesaisti, enerģijas 
avotu izvēli un piegādes racionalizāciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 59
Ulrike Müller, Andreas Glück, Asger Christensen, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka negaidīti straujā 
pieprasījuma pēc atjaunojamā un 
mazoglekļa ūdeņraža dēļ un, lai veicinātu 
Aprites ekonomikas stratēģijas mērķu 
sasniegšanu, noslēdzot resursu ciklu, 
vienotiem mazoglekļa standartiem un 
Eiropas mēroga kritērijiem attiecībā uz 
atjaunojamo un mazoglekļa ūdeņradi 
būtu jānodrošina elastība dažādu 
pieejamo ūdeņraža ražošanas risinājumu, 
tostarp atkritumu sadedzināšanas, 
izmantošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Antoni Comín i Oliveres

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atgādina, ka, lai veiktu videi 
nekaitīga vai atjaunojamā ūdeņraža 
ražošanu, būs ievērojami jāattīsta oglekļa 
nulles emisiju elektroenerģijas ražošana; 
aicina Komisiju noteikt kodolenerģijas 
nozīmi ūdeņraža ražošanā pārejas perioda 
laikā un norāda, ka ūdeņraža kā enerģijas 
avota izmantošana būtu jāierobežo, 
izmantojot to tikai konkrētās 
energoietilpīgās rūpniecības nozarēs un 
transporta nozarē, vienlaikus stiprinot 
ūdeņraža enerģijas uzglabāšanas un 
enerģijas nesēja funkciju;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Frédérique Ries
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Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzīmē, ka patlaban nedz 
atjaunojamais, nedz fosilās izcelsmes 
ūdeņradis, kas nodrošina oglekļa 
piesaisti, izmaksu jomā nav 
konkurētspējīgs, salīdzinājumā ar fosilās 
izcelsmes ūdeņradi; līdz ar to ir svarīgi 
veidot partnerības Eiropas līmenī, 
piemēram, izveidot Eiropas Tīrā ūdeņraža 
aliansi;

Or. fr

Grozījums Nr. 62
Catherine Chabaud, Andreas Glück

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atgādina par zaļā kursa mērķi 
panākt jūras transporta nozares 
dekarbonizāciju; saistībā ar šo mērķi 
uzsver, ka ūdeņradim piemīt liels 
potenciāls samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas dažādās jomās — no 
kuģniecības, īsiem jūras pārvadājumiem 
un iekšzemes pārvadājumiem līdz 
pasažieru pārvadājumiem un kruīza 
braucieniem;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver vajadzību sadarbībā ar 
akadēmiskajām aprindām un rūpniecības 
partneriem izstrādāt skaidrus ūdeņraža 
ražošanas drošības standartus, lai 
izvairītos no turpmākām avārijām ar 
nopietnām sekām;

Or. ro

Grozījums Nr. 64
Marek Paweł Balt

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atbalsta pasākumus ar mērķi 
koordinēt dažādu ieinteresēto personu 
centienus, lai izstrādātu politikas 
veidotājiem, nozares pārstāvjiem un 
ieguldītājiem kopīgu pieeju;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Catherine Chabaud, Andreas Glück

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka ostām ir stratēģiska 
nozīme enerģētikas pārkārtošanā kā 
energoproduktu galvenajiem ievešanas 
punktiem gan ražošanas un importa, gan 
arī uzglabāšanas un izplatīšanas jomā; 
atgādina, ka ļoti būtiska nozīme ir 
īsslēgumu izveidei rūpnieciskajos 
baseinos, tādos kā ostas, piemēram, 
ražojot atjaunojamo ūdeņradi no jūras 
enerģijas; tādēļ uzsver, ka ir svarīgi veikt 
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ieguldījumus uzpildes un uzlādes 
infrastruktūrā jūras un iekšzemes ostās;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Hildegard Bentele, Inese Vaidere, Pernille Weiss, Edina Tóth, Norbert Lins, Christophe 
Hansen, Marlene Mortler

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzskata, ka emisiju tirdzniecības 
izveide transporta nozarei, pamatojoties 
uz pienācīgu ietekmes novērtējumu, var 
būt nozīmīgs instruments, lai izvērstu 
ūdeņraža izmantošanu transporta nozarē; 
aicina Komisiju, pārskatot Atjaunojamo 
energoresursu direktīvu (AED), apsvērt 
īpašu apakšmērķu noteikšanu attiecībā uz 
ūdeņraža izmantošanu transporta nozarē, 
lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus ar citiem atjaunojamo 
energoresursu enerģijas nesējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Ulrike Müller, Andreas Glück, Asger Christensen, Hildegard Bentele

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka ūdeņraža ražošana var 
būtiski uzlabot nestabilas atjaunojamo 
energoresursu enerģijas ražošanas 
efektivitāti, elastīgi palielinot 
elektroenerģijas pieprasījumu maksimālā 
piedāvājuma laikā; aicina, pārskatot 
Atjaunojamo energoresursu direktīvu, 
paredzēt efektīvākus stimulus 
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atjaunojamo energoresursu enerģijas 
pārpalikumu izmantošanai, lai ražotu 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamo 
energoresursu šķidro un gāzveida 
kurināmo;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Antoni Comín i Oliveres

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b aicina Komisiju skaidri noteikt, ka 
energoefektivitāte un energotaupība ir 
efektīvi līdzekļi, lai sasniegtu Parīzes 
nolīguma mērķus un Savienības 
klimatneitralitātes mērķi 2050. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Hildegard Bentele, Inese Vaidere, Ulrike Müller, Pernille Weiss, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth, Michal Wiezik, Christophe Hansen, Marlene Mortler

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c aicina Komisiju, dalībvalstis un 
nozari paātrināt atjaunojamo 
energoresursu enerģijas ražošanu, lai 
varētu gan palielināt elektroenerģijas 
tiešu izmantošanu, gan arī atbalstīt 
netiešu elektrifikāciju, izmantojot 
ūdeņradi; šai sakarā īpaši norāda uz 
potenciālu, kas piemīt okeāna enerģijai 
un uz vietas ražotai atjaunojamo 
energoresursu enerģijai; uzskata, ka 
atjaunojamo energoresursu enerģija 
jānovirza lietojumiem ar augstu 
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pievienoto vērtību dekarbonizācijas un 
enerģijas un izmaksu efektivitātes ziņā, 
ņemot vērā reģionālo, tehnoloģisko un 
attiecīgo nozaru situāciju, tādējādi 
pievēršot īpašu vērību ūdeņradim, ko 
izmanto enerģijas glabāšanai un pārvadei, 
kā arī ūdeņradim, ko izmanto tādu nozaru 
dekarbonizācijai, kurās grūti panākt 
oglekļa emisiju samazinājumu un kurās 
elektrifikācija nav piemērots īstermiņa un 
vidējā termiņa risinājums;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Catherine Chabaud, Andreas Glück, Pascal Canfin

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c uzstāj, ka ir svarīgi veikt 
ieguldījumus pētniecībā un inovācijā, lai 
izstrādātu uzticamas ūdeņraža elementu 
reciklēšanas un demontāžas metodes un 
infrastruktūru Eiropas Savienībā; 
atgādina, ka šādai nozarei ir ļoti būtiska 
nozīme, lai nodrošinātu videi nekaitīgu 
atjaunojamā ūdeņraža izmantošanu un 
palīdzētu Eiropai ieņemt vadošo pozīciju 
enerģētikas pārkārtošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Ulrike Müller, Andreas Glück, Asger Christensen, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c aicina Komisiju plānotās 
Atjaunojamo energoresursu direktīvas 
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pārskatīšanas ietvaros izvērtēt 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
kopienu ūdeņraža ražošanas potenciālu, 
lai stiprinātu enerģijas ražošanas 
decentralizāciju un iedzīvotāju iesaisti 
enerģētikas pārkārtošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Pär Holmgren

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ūdeņradis kā enerģijas 
nesējs ir būtisks faktors, kas veicina pāreju 
uz atjaunojamo enerģiju, jo tas var 
stabilizēt un līdzsvarot elektroenerģijas 
tīklu un dekarbonizēt siltuma ražošanu, 
kas būtu ļoti izdevīgi ēkām ar zemu 
emisijas līmeni; tādēļ aicina Komisiju 
īstermiņā atjaunināt un saskaņot 
noteikumus par ūdeņraža piemaisīšanu 
un atbalstīt esošo un trūkstošo tīklu 
modernizēšanu, lai vidējā termiņā aizstātu 
gāzi ar ūdeņradi, kur vien iespējams;

3. uzsver, ka ūdeņradis kā enerģijas 
nesējs ir būtisks faktors, kas veicina pāreju 
uz atjaunojamo enerģiju, jo tas var 
stabilizēt un līdzsvarot elektroenerģijas 
tīklu; tomēr uzsver, ka ūdeņraža ražošana 
ir arī ļoti energoietilpīga, un tādēļ prasa 
Komisijai plānotās Atjaunojamo 
energoresursu direktīvas pārskatīšanas 
ietvaros paredzēt, ka atbalsts atjaunojamā 
ūdeņraža ražošanai tiek sniegts, 
nodrošinot jaunu papildu atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, lai izvairītos no neproduktīvas 
konkurences starp elektrolīzeriem 
ūdeņraža ražošanai un citiem 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
tiešiem lietojumiem, kā arī lai 
nodrošinātu siltumnīcefekta gāzu kopējā 
emisiju apjoma samazinājumu; uzsver, ka 
īstermiņā infrastruktūras vajadzības 
ūdeņraža transportēšanai saglabāsies 
ierobežotas, jo pieprasījumu sākotnēji 
nodrošinās ražošana tuvējā apkārtnē vai 
uz vietas; vidējā termiņā atbalsta "slēgtās 
aprites" sistēmas izveidi rūpniecisko 
apgabalu tuvumā, apvienojot atjaunojamo 
energoresursu ražošanu reģionālā līmenī 
un atjaunojamā ūdeņraža sadali, jo 
lielāko pieprasījuma daļu veidos 
ūdeņradis tīrā formā (kā rūpniecības 



PE660.370v01-00 44/115 AM\1218497LV.docx

LV

izejviela vai enerģijas nesējs augstas 
temperatūras procesos, piemēram, 
tērauda ražošanā);

Or. en

Grozījums Nr. 73
Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Simona Baldassarre

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ūdeņradis kā enerģijas 
nesējs ir būtisks faktors, kas veicina pāreju 
uz atjaunojamo enerģiju, jo tas var 
stabilizēt un līdzsvarot elektroenerģijas 
tīklu un dekarbonizēt siltuma ražošanu, kas 
būtu ļoti izdevīgi ēkām ar zemu emisijas 
līmeni; tādēļ aicina Komisiju īstermiņā 
atjaunināt un saskaņot noteikumus par 
ūdeņraža piemaisīšanu un atbalstīt esošo un 
trūkstošo tīklu modernizēšanu, lai vidējā 
termiņā aizstātu gāzi ar ūdeņradi, kur vien 
iespējams;

3. uzsver, ka ūdeņradis kā enerģijas 
nesējs ir būtisks faktors, kas veicina pāreju 
uz atjaunojamo enerģiju, jo tas var 
stabilizēt un līdzsvarot elektroenerģijas 
tīklu un dekarbonizēt siltuma ražošanu, kas 
būtu ļoti izdevīgi ēkām ar zemu emisijas 
līmeni; tādēļ aicina Komisiju īstermiņā 
atjaunināt un saskaņot noteikumus par 
ūdeņraža piemaisīšanu un atbalstīt esošo un 
trūkstošo tīklu modernizēšanu, lai vidējā 
termiņā aizstātu gāzi ar ūdeņradi, kur vien 
iespējams; norāda, ka būtu jāapsver 
pasākumi, kas nodrošina ūdeņraža 
piemaisīšanu dabasgāzei gāzes tīklā, kas 
būtu veicinoši starpposma soļi virzībā uz 
2050. gadu, sekmējot plaša mēroga 
ūdeņraža ražošanas jaudas strauju 
attīstību piemērotākajos apgabalos bez 
ievērojamām infrastruktūras izmaksām;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Hildegard Bentele, Inese Vaidere, Ulrike Müller, Dan-Ştefan Motreanu, Edina Tóth, 
Norbert Lins, Christophe Hansen, Marlene Mortler

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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3. uzsver, ka ūdeņradis kā enerģijas 
nesējs ir būtisks faktors, kas veicina pāreju 
uz atjaunojamo enerģiju, jo tas var 
stabilizēt un līdzsvarot elektroenerģijas 
tīklu un dekarbonizēt siltuma ražošanu, kas 
būtu ļoti izdevīgi ēkām ar zemu emisijas 
līmeni; tādēļ aicina Komisiju īstermiņā 
atjaunināt un saskaņot noteikumus par 
ūdeņraža piemaisīšanu un atbalstīt esošo un 
trūkstošo tīklu modernizēšanu, lai vidējā 
termiņā aizstātu gāzi ar ūdeņradi, kur vien 
iespējams;

3. uzsver, ka ūdeņradis kā enerģijas 
nesējs ir būtisks faktors, kas veicina pāreju 
uz atjaunojamo enerģiju, nodrošinot 
enerģijas uzglabāšanu, pārvadi un nozaru 
sasaisti, jo tas var stabilizēt un līdzsvarot 
elektroenerģijas tīklu un dekarbonizēt 
siltuma ražošanu, kas būtu ļoti izdevīgi 
ēkām ar zemu emisijas līmeni; tādēļ aicina 
Komisiju īstermiņā atjaunināt un saskaņot 
noteikumus par ūdeņraža piemaisīšanu un 
atbalstīt esošo un trūkstošo tīklu 
progresīvu modernizēšanu un 
pārveidošanu, lai vidējā termiņā aizstātu 
gāzi ar ūdeņradi, un norāda, ka ilgtermiņā 
būs nepieciešami ieguldījumi tieši 
ūdeņradim paredzētā infrastruktūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ūdeņradis kā enerģijas 
nesējs ir būtisks faktors, kas veicina pāreju 
uz atjaunojamo enerģiju, jo tas var 
stabilizēt un līdzsvarot elektroenerģijas 
tīklu un dekarbonizēt siltuma ražošanu, kas 
būtu ļoti izdevīgi ēkām ar zemu emisijas 
līmeni; tādēļ aicina Komisiju īstermiņā 
atjaunināt un saskaņot noteikumus par 
ūdeņraža piemaisīšanu un atbalstīt esošo un 
trūkstošo tīklu modernizēšanu, lai vidējā 
termiņā aizstātu gāzi ar ūdeņradi, kur vien 
iespējams;

3. uzsver, ka ūdeņradis kā enerģijas 
nesējs ir būtisks faktors, kas veicina pāreju 
uz atjaunojamo enerģiju, jo tas var 
stabilizēt un līdzsvarot elektroenerģijas 
tīklu un dekarbonizēt siltuma ražošanu, kas 
būtu ļoti izdevīgi ēkām ar zemu emisijas 
līmeni; tādēļ aicina Komisiju īstermiņā 
atjaunināt un saskaņot noteikumus par 
ūdeņraža piemaisīšanu un atbalstīt esošo un 
trūkstošo tīklu modernizēšanu, lai vidējā 
termiņā aizstātu gāzi ar ūdeņradi, kur vien 
iespējams un ar nosacījumu, ka 
tehnoloģija ir pietiekami nobriedusi un 
izmaksas/efektivitāte ir ekonomiski 
izdevīga;

Or. es
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Grozījums Nr. 76
Andreas Glück, Asger Christensen, Susana Solís Pérez, Ulrike Müller, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, Claudia Gamon, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ūdeņradis kā enerģijas 
nesējs ir būtisks faktors, kas veicina pāreju 
uz atjaunojamo enerģiju, jo tas var 
stabilizēt un līdzsvarot elektroenerģijas 
tīklu un dekarbonizēt siltuma ražošanu, kas 
būtu ļoti izdevīgi ēkām ar zemu emisijas 
līmeni; tādēļ aicina Komisiju īstermiņā 
atjaunināt un saskaņot noteikumus par 
ūdeņraža piemaisīšanu un atbalstīt esošo un 
trūkstošo tīklu modernizēšanu, lai vidējā 
termiņā aizstātu gāzi ar ūdeņradi, kur vien 
iespējams;

3. uzsver, ka ūdeņradis kā enerģijas 
nesējs ir būtisks faktors, kas veicina pāreju 
uz atjaunojamo enerģiju, jo tas var 
stabilizēt un līdzsvarot enerģijas sistēmu, 
kā arī nodrošināt tajā elastību, 
uzglabāšanu un apgādes drošību un 
dekarbonizēt siltuma ražošanu, kas būtu 
ļoti izdevīgi ēkām ar zemu emisijas līmeni; 
tādēļ aicina Komisiju īstermiņā atjaunināt 
un saskaņot noteikumus par ūdeņraža 
piemaisīšanu un atbalstīt esošo un 
trūkstošo tīklu, tostarp starptautiskās 
infrastruktūras, modernizēšanu, lai vidējā 
termiņā aizstātu dabasgāzi ar ūdeņradi, kur 
vien iespējams;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ūdeņradis kā enerģijas 
nesējs ir būtisks faktors, kas veicina 
pāreju uz atjaunojamo enerģiju, jo tas var 
stabilizēt un līdzsvarot elektroenerģijas 
tīklu un dekarbonizēt siltuma ražošanu, 
kas būtu ļoti izdevīgi ēkām ar zemu 
emisijas līmeni; tādēļ aicina Komisiju 
īstermiņā atjaunināt un saskaņot 
noteikumus par ūdeņraža piemaisīšanu 
un atbalstīt esošo un trūkstošo tīklu 
modernizēšanu, lai vidējā termiņā aizstātu 

3. uzsver, ka ūdeņradis, it īpaši 
atjaunojamais ūdeņradis, ir un vismaz 
nākamajā desmitgadē joprojām būs 
ierobežots un dārgs enerģijas nesējs; 
atgādina, ka atjaunojamā ūdeņraža 
nozares attīstībai būs nepieciešama 
stratēģiska un ātra atjaunojamo 
energoresursu eletroenerģijas ražošanas 
un sadales nozares modernizācija; tādēļ 
uzsver, ka ūdeņradis jāizmanto 
mērķtiecīgi un nosakot prioritātes; 
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gāzi ar ūdeņradi, kur vien iespējams; atkārtoti norāda, ka ir absolūti 
nepieciešama plānošana publiskajā 
sektorā, it īpaši, lai izstrādātu ceļvežus par 
ūdeņraža iekārtu ieviešanu un mainīgām 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
jaudām, kā arī lai mērķtiecīgi pielāgotu 
pieprasījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Linea Søgaard-Lidell, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ūdeņradis kā enerģijas 
nesējs ir būtisks faktors, kas veicina 
pāreju uz atjaunojamo enerģiju, jo tas var 
stabilizēt un līdzsvarot elektroenerģijas 
tīklu un dekarbonizēt siltuma ražošanu, 
kas būtu ļoti izdevīgi ēkām ar zemu 
emisijas līmeni; tādēļ aicina Komisiju 
īstermiņā atjaunināt un saskaņot 
noteikumus par ūdeņraža piemaisīšanu 
un atbalstīt esošo un trūkstošo tīklu 
modernizēšanu, lai vidējā termiņā aizstātu 
gāzi ar ūdeņradi, kur vien iespējams;

3. uzsver, ka ūdeņradis var ne tikai 
palīdzēt dekarbonizēt tādas nozares, kurās 
grūti panākt oglekļa emisiju 
samazinājumu, bet arī nodrošināt 
uzglabāšanas iespējas un veicināt 
līdzsvaru elektroenerģijas tīklā; tādēļ 
aicina Komisiju vajadzības gadījumā 
atbalstīt esošo un trūkstošo tīklu 
modernizēšanu, lai vidējā termiņā aizstātu 
gāzi ar ūdeņradi; norāda, ka ūdeņraža 
izmantošana būs atšķirīga, turklāt apjomi 
būs ievērojami mazāki salīdzinājumā ar 
pašreizējo dabasgāzes patēriņu; aicina 
Komisiju, ENTSO un ACER ņemt to vērā, 
izstrādājot un vērtējot infrastruktūras 
attīstības plānus;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru, César Luena, Nicolás González Casares, Javi López

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ūdeņradis kā enerģijas 
nesējs ir būtisks faktors, kas veicina pāreju 
uz atjaunojamo enerģiju, jo tas var 
stabilizēt un līdzsvarot elektroenerģijas 
tīklu un dekarbonizēt siltuma ražošanu, 
kas būtu ļoti izdevīgi ēkām ar zemu 
emisijas līmeni; tādēļ aicina Komisiju 
īstermiņā atjaunināt un saskaņot 
noteikumus par ūdeņraža piemaisīšanu 
un atbalstīt esošo un trūkstošo tīklu 
modernizēšanu, lai vidējā termiņā aizstātu 
gāzi ar ūdeņradi, kur vien iespējams;

3. uzsver, ka ūdeņradis kā enerģijas 
nesējs var būt būtisks faktors, kas veicina 
pāreju uz atjaunojamo enerģiju, jo tas var 
stabilizēt un līdzsvarot elektroenerģijas 
tīklu, nodrošinot sezonālas uzglabāšanas 
iespējas; tādēļ aicina Komisiju pirms esošo 
un trūkstošo tīklu modernizēšanas, lai 
aizstātu gāzi ar ūdeņradi, rūpīgi izvērtēt 
infrastruktūras plānus, vākt vairāk datu 
par tehniskajām iespējām, iespējamajiem 
pievades punktiem un pieprasījuma 
klasteriem, kā arī attiecīgajām izmaksām 
un ieguvumiem un siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanas potenciālu;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Pietro Fiocchi

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ūdeņradis kā enerģijas 
nesējs ir būtisks faktors, kas veicina pāreju 
uz atjaunojamo enerģiju, jo tas var 
stabilizēt un līdzsvarot elektroenerģijas 
tīklu un dekarbonizēt siltuma ražošanu, kas 
būtu ļoti izdevīgi ēkām ar zemu emisijas 
līmeni; tādēļ aicina Komisiju īstermiņā 
atjaunināt un saskaņot noteikumus par 
ūdeņraža piemaisīšanu un atbalstīt esošo un 
trūkstošo tīklu modernizēšanu, lai vidējā 
termiņā aizstātu gāzi ar ūdeņradi, kur vien 
iespējams;

3. uzsver, ka ūdeņradis var būt būtisks 
faktors, kas veicina pāreju uz tīru enerģiju 
un atjaunojamo energoresursu kā 
enerģijas nesēju integrēšanu, kas var 
stabilizēt un līdzsvarot elektroenerģijas 
tīklu un palīdzēt dekarbonizēt siltuma 
ražošanu, kas būtu ļoti izdevīgi ēkām ar 
zemu emisijas līmeni; tādēļ aicina 
Komisiju īstermiņā atjaunināt un, ja 
nepieciešams, saskaņot noteikumus par 
ūdeņraža piemaisīšanu un atbalstīt esošo un 
trūkstošo tīklu modernizēšanu, lai 
pakāpeniski aizstātu gāzi ar ūdeņradi, ja 
tas ir iespējams;

Or. en

Grozījums Nr. 81
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Antoni Comín i Oliveres

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ūdeņradis kā enerģijas 
nesējs ir būtisks faktors, kas veicina pāreju 
uz atjaunojamo enerģiju, jo tas var 
stabilizēt un līdzsvarot elektroenerģijas 
tīklu un dekarbonizēt siltuma ražošanu, 
kas būtu ļoti izdevīgi ēkām ar zemu 
emisijas līmeni; tādēļ aicina Komisiju 
īstermiņā atjaunināt un saskaņot 
noteikumus par ūdeņraža piemaisīšanu 
un atbalstīt esošo un trūkstošo tīklu 
modernizēšanu, lai vidējā termiņā aizstātu 
gāzi ar ūdeņradi, kur vien iespējams;

3. uzsver, ka ūdeņradis kā enerģijas 
nesējs ir būtisks faktors, kas veicina pāreju 
uz atjaunojamo enerģiju, jo tas var 
stabilizēt un līdzsvarot elektroenerģijas 
tīklu; uzskata, ka ūdeņradis tā 
nodrošinātās augstas intensitātes 
enerģijas dēļ ir ļoti piemērots konkrētām 
rūpniecības nozarēm un transporta 
nozarei un ka, ražojot vairāk atjaunojamo 
energoresursu enerģijas, būtu jāpanāk 
tādu emisiju samazinājums, kas saistītas 
ar mājsaimniecību enerģijas patēriņu, 
piemēram, ēku apsildīšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ūdeņradis kā enerģijas 
nesējs ir būtisks faktors, kas veicina pāreju 
uz atjaunojamo enerģiju, jo tas var 
stabilizēt un līdzsvarot elektroenerģijas 
tīklu un dekarbonizēt siltuma ražošanu, 
kas būtu ļoti izdevīgi ēkām ar zemu 
emisijas līmeni; tādēļ aicina Komisiju 
īstermiņā atjaunināt un saskaņot 
noteikumus par ūdeņraža piemaisīšanu un 
atbalstīt esošo un trūkstošo tīklu 
modernizēšanu, lai vidējā termiņā aizstātu 
gāzi ar ūdeņradi, kur vien iespējams;

3. uzsver, ka ūdeņradis kā enerģijas 
nesējs var būt būtisks faktors, kas veicina 
pāreju uz atjaunojamo enerģiju, jo tas var 
stabilizēt un līdzsvarot elektroenerģijas 
tīklu; tomēr prasa Komisijai atjaunināt un 
saskaņot noteikumus un nodrošināt, ka 
ūdeņraža piemaisīšana neveicina fosilās 
gāzes un ūdeņraža maisījuma iesīksti, un 
atbalstīt esošo un trūkstošo tīklu 
modernizēšanu, lai vidējā termiņā aizstātu 
gāzi ar ūdeņradi, vienlaikus izvairoties no 
riska, ka tiek radīti vēl ciešāk saistīti gāzes 
sadales tīkla elementi;

Or. en
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Grozījums Nr. 83
Michal Wiezik

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ūdeņradis kā enerģijas 
nesējs ir būtisks faktors, kas veicina pāreju 
uz atjaunojamo enerģiju, jo tas var 
stabilizēt un līdzsvarot elektroenerģijas 
tīklu un dekarbonizēt siltuma ražošanu, kas 
būtu ļoti izdevīgi ēkām ar zemu emisijas 
līmeni; tādēļ aicina Komisiju īstermiņā 
atjaunināt un saskaņot noteikumus par 
ūdeņraža piemaisīšanu un atbalstīt esošo un 
trūkstošo tīklu modernizēšanu, lai vidējā 
termiņā aizstātu gāzi ar ūdeņradi, kur 
vien iespējams;

3. uzsver, ka ūdeņradis kā ļoti efektīvs 
enerģijas nesējs varētu būt būtisks faktors, 
kas veicina pāreju uz atjaunojamo enerģiju, 
jo tas var stabilizēt un līdzsvarot 
elektroenerģijas tīklu un dekarbonizēt 
siltuma ražošanu, kas būtu ļoti izdevīgi 
ēkām ar zemu emisijas līmeni; tādēļ aicina 
Komisiju īstermiņā atjaunināt un saskaņot 
noteikumus par ūdeņraža piemaisīšanu un 
atbalstīt esošo tīklu modernizēšanu un 
izveidot trūkstošos ūdeņradim piemērotus 
tīklus;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Ulrike Müller, Andreas Glück, Asger Christensen, Fredrick Federley, Hildegard Bentele

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atgādina, ka transporta nozare 
rada ceturto daļu no CO2 emisijām ES un 
ir vienīgā nozare, kurā nav izdevies 
samazināt emisijas salīdzinājumā ar 
1990. gada bāzes līniju; uzsver ūdeņraža 
potenciālu palīdzēt samazināt transporta 
CO2 emisijas, it īpaši tādos transporta 
veidos, kuros pilnīga elektrifikācija ir 
sarežģītāka, piemēram, smago kravas 
automobiļu sektorā, atsevišķos dzelzceļa 
tīkla segmentos, aviācijā un kuģniecībā; 
šai sakarā aicina Komisiju iesniegt 
vērienīgu un visaptverošu ilgtspējīgas un 
viedas mobilitātes stratēģiju un aicina 
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dalībvalstis to valsts un reģionālajās 
stratēģijās ņemt vērā ūdeņraža mobilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka lielākie ūdeņraža 
krājumi uz Zemes atrodas ūdenī un 
okeānos šajā ziņā glabājas patiesi 
ilgtspējīgas rezerves; atzīmē, no otras 
puses, ka šis ūdeņradis nav "gatavs 
lietošanai", jo, lai to varētu izmantot, 
skābeklis ūdens molekulā jāatdala no 
ūdeņraža un līdz ar to jāpārtrauc O-H 
saite un tam jāpatērē enerģija; konstatē, 
ka šī enerģija, kas nepieciešama ūdeņraža 
atdalīšanai no skābekļa, ir pilnīgi vienāda 
ar enerģijas daudzumu, ko ūdeņradis 
nodrošinās sadegot, tas ir, atkal 
savienojoties ar skābekli (sadedzināšanas 
procesā vai degvielas elementos) un no 
jauna izveidojot ūdeni;

Or. fr

Grozījums Nr. 86
Marlene Mortler

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka aviācijas nozarē 
ūdeņradis ir galvenais faktors, kas var 
aizstāt fosilo petroleju, turklāt ūdeņradi 
var izmantot tīrā veidā vai atjaunojamā 
maisījumā kā sintētisko petroleju un 



PE660.370v01-00 52/115 AM\1218497LV.docx

LV

biopetroleju; tādēļ aicina Komisiju 
paplašināt pētniecību un palielināt 
investīcijas attiecībā uz atjaunojamā 
ūdeņraža izmantošanu gan tīrā veidā, gan 
atjaunojamā maisījumā kā sintētisko 
petroleju vai biopetroleju vai paredzēt šim 
nolūkam mērķtiecīgu finansējumu;

Or. de

Grozījums Nr. 87
Frédérique Ries

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzstāj, ka zaļais ūdeņradis ir 
nākotnes risinājums, jo īpaši nozarēs, 
kurās elektrifikāciju ir grūtāk nodrošināt 
vai tā izrādās pārāk dārga, un ka 
plānotajam degvielas elementu cenas 
kritumam jānodrošina daļēja 
energoapgāde autoparkam un citiem 
transportlīdzekļiem (reģionālajiem 
vilcieniem, autobusiem, kravas 
automobiļiem, celtniecības vai 
lauksaimniecības tehnikai);

Or. fr

Grozījums Nr. 88
Christophe Hansen, Hildegard Bentele

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda uz ūdeņraža kā videi 
nekaitīga enerģijas nesēja potenciālu 
dzelzceļa nozarē, jo ar to var aizstāt 
dīzeļdegvielu, ja sliežu ceļu elektrifikācija 
nav ekonomiski iespējama; atzinīgi vērtē 
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ar ūdeņradi darbināmo vilcienu sekmīgu 
izmantošanu vairākās Eiropas valstīs un 
šādu vilcienu sērijveida ražošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Pär Holmgren

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju gaidāmās 
Atjaunojamo energoresursu direktīvas 
pārskatīšanas ietvaros ierosināt 
paplašināt papildināmības prasības, kas ir 
spēkā attiecībā uz ūdeņraža izmantošanu 
transporta nozarē, attiecinot tās arī uz 
citām nozarēm, pamatojoties uz stingru 
un pārredzamu metodiku un ilgtspējas 
kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Andreas Glück, Asger Christensen, Susana Solís Pérez, Ulrike Müller, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka būtisks ir princips 
"energoefektivitāte pirmajā vietā"; uzsver 
riskus saistībā ar tiešu elektrifikāciju 
enerģijas piegādes drošības ziņā sistēmas 
līmenī un norāda, ka ūdeņradim var būt 
svarīga loma plaša mēroga atjaunojamo 
energoresursu enerģijas periodiskas 
ražošanas un patērētāju pieprasījuma 
saskaņošanā nākotnē;
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Or. en

Grozījums Nr. 91
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka, pirms tiek apsvērta 
ūdeņraža izmantošana citās nozarēs un 
citiem nolūkiem, ir īpaši svarīgi piešķirt 
prioritāti rūpniecībā izmantotā fosilā 
ūdeņraža aizstāšanai ar atjaunojamo 
ūdeņradi;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Antoni Comín i Oliveres

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju, pirms ierosināt 
jaunus vai grozīt esošos tiesību aktus šajā 
jomā, turpināt izvērtēt ūdeņraža 
piemaisīšanas un gāzes aizstāšanas ar 
ūdeņradi esošajos tīklos ekoloģisko, 
ekonomisko un sociālo ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Marek Paweł Balt

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka gāzes infrastruktūru var 
izmantot ūdeņradim, un šai sakarā lūdz 
Komisiju palielināt finansējumu gāzes 
infrastruktūras modernizācijai vai jaunas 
gāzes infrastruktūras būvniecībai;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Pietro Fiocchi

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka, lai panāktu pārmaiņas, 
ir jānodrošina plaša mēroga ūdeņraža 
transportēšana gāzes pārvades un sadales 
tīklos, kas patlaban nav iespējams;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver, ka iespējams samazināt 
neatjaunojamo ūdeņradi un ar tā 
ražošanu saistītās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, būtiski samazinot slāpekļa 
mēslošanas līdzekļu apjomu, ko ražo, 
izmantojot ūdeņradi; uzsver, ka samazinot 
slāpekļa mēslošanas līdzekļu ražošanas 
apjomu, atjaunojamo ūdeņradi nākotnē 
būtu iespējams izmantot citās nozarēs; 
atgādina, ka slāpekļa mēslošanas līdzekļu 
izmantošanas samazināšanai, pārejot uz 
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agroekoloģisku bioloģisko un vietējo 
produktu ražošanu, var būt daudzējāda 
pozitīva ietekme, un tā ļautu izvairīties no 
siltumnīcefekta gāzu un piesārņojošu 
gāzu emisijām, ūdens piesārņojuma, 
globālā slāpekļa cikla traucējumiem un 
negatīvās ietekmes uz jūras 
biodaudzveidību;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver, ka metāns, kura formula ir 
CH4, satur vairāk ūdeņraža, nekā ir 
iespējams iegūt no ūdens, un arī šis 
ūdeņradis nav "gatavs lietošanai", jo 
šoreiz ir nepieciešams atdalīt oglekli no 
ūdeņraža, un arī tas prasa enerģiju; tomēr 
norāda, ka šādai atdalīšanai nepieciešamā 
enerģija ir daudz mazāka, nekā vajadzīgs 
ūdeņraža atdalīšanai no skābekļa;

Or. fr

Grozījums Nr. 97
Christophe Hansen, Hildegard Bentele

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b atkārtoti norāda, ka ar ūdeņradi 
darbināmi transportlīdzekļi var arī 
papildināt un aizstāt ar akumulatoriem 
darbināmus transportlīdzekļus 
autotransporta nozarē, jo tie ir daudz 
vieglāki, tos var ātrāk uzlādēt un tie ir 
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pieejami plašākā klāstā nekā 
elektrotransportlīdzekļi; uzsver, ka ir 
jāveic ieguldījumi arī uzpildes staciju 
infrastruktūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c atzīmē, ka, iegūstot ūdeņradi no 
dabasgāzes, tiek radīts CO2 un enerģija, 
kas nepieciešama reakcijai, lai atdalītu 
oglekli no ūdeņraža, veido attiecību 
1 tonna saražotā H2 pret 10 tonnām CO2, 
tādēļ šis ūdeņradis automobilī rada 
aptuveni tādas pašas emisijas uz vienu 
kilometru kā benzīns; šajā sakarībā 
atzīmē, ka CO2 tiek radīts nevis 
automobiļa motorā, bet gan pirms tam, 
ražojot ūdeņradi; atgādina, ka oglekļa 
piesaistīšana efektīvāk notiek ūdeņraža 
ražošanas laikā, nevis tad, kad 
piesārņojumu rada automobiļa motors;

Or. fr

Grozījums Nr. 99
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c uzsver, ka iespējams samazināt 
neatjaunojamo ūdeņradi un ar tā 
ražošanu saistītās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, būtiski samazinot ES izmantoto 
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naftas daudzumu; uzsver, ka atjaunojamo 
energoresursu enerģijas izmantošana 
naftas vietā atbrīvos ūdeņraža jaudu, kas 
tiek izmantota naftas rafinēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.d atkārtoti norāda, ka interese par 
ūdeņradi galvenokārt saistīta ar tā spēju 
nodrošināt elastību un stabilitāti 
enerģētikas sistēmā un citos tīkla 
segmentos, it īpaši nodrošinot 
elektroenerģijas starpsezonālu 
uzglabāšanu; uzsver, ka tādēļ ūdeņraža 
transportēšanas un uzglabāšanas 
infrastruktūra jāplāno paralēli enerģijas 
ražošanas risinājumu izstrādei, lai 
panāktu tehnisku un ekonomisku 
optimizāciju atbilstīgi ilgtermiņa 
redzējumam par ūdeņraža nozīmi;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.e uzsver, ka ūdeņraža izmantošana 
jāparedz arī rūpniecības procesos, kurus 
ir visgrūtāk dekarbonizēt un nav viegli 
tieši elektrificēt, it īpaši primārā tērauda 
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ražošanā, ūdeņradi tieši atdalot no dzelzs;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.f uzsver, ka ūdeņraža īpašības 
padara to piemērotu, lai aizstātu fosilo 
kurināmo un samazinātu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas vairākos smagkravas 
transportlīdzekļu segmentos, kuros 
nepieciešama liela jauda un augsta 
enerģijas nestspēja, tādos kā kuģniecība, 
aviopārvadājumi un dzelzceļa 
pārvadājumi pa līnijām, kuras nav 
elektrificējamas; attiecībā uz kuģiem 
norāda, ka tālsatiksmes pārvadājumos 
priekšrocības ir arī videi nekaitīga 
amonjaka izmantošanai; attiecībā uz 
gaisa kuģiem norāda, ka tuvākajā 
nākotnē dzīvotspējīgākais risinājums ir 
videi nekaitīgas un uz ūdeņradi balstītas 
sintētiskās petrolejas izmantošana;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.g uzskata, ka ūdeņraža izmantošana 
autopārvadājumu jomā jāapsver ar lielu 
piesardzību; uzsver, ka visi autotransporta 
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līdzekļi, kurus darbina ūdeņradis, 
patlaban ir pārmērīgi dārgi salīdzinājumā 
ar citiem dekarbonizētiem risinājumiem; 
uzsver, ka sadales tīkla trūkums, kas 
apkalpotu blīvu uzpildes staciju teritoriālo 
tīklu, ir potenciāli būtisks trūkums, kas 
jāņem vērā, apsverot ar ūdeņradi 
darbināmu autotransporta līdzekļu 
masveida izstrādi; tādēļ uzskata, ka 
attīstība šajā jomā nekādā ziņā nebūtu 
uzskatāma par prioritāti;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.h uzsver, ka ūdeņraža izmantošana 
mājokļu apsildīšanai ir nedz ekonomiski 
iespējama, nedz ekoloģiski vēlama; 
uzsver, ka ūdeņraža vai ūdeņraža 
maisījumu apkures katlu izmantošana 
ēku apsildei tikai kavēs pāreju uz darbības 
un izmaksu ziņā efektīvākām mājokļu 
apsildes sistēmām, piemēram, 
siltumsūkņiem un atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģijas 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru, César Luena, Nicolás González Casares, Javi López

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 
pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski 
palielināt pētniecību un investīcijas 
attiecībā uz atjaunojamā ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un valsts atbalsta 
noteikumos paredzēt iespēju sniegt 
mērķtiecīgu atbalstu;

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 
pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; norāda, ka šie esošie 
ūdeņraža izmantošanas veidi ir iespēja 
veidot uzticamu pieprasījumu pēc 
atjaunojamā ūdeņraža un ka tiem 
jāpiešķir prioritāte atjaunojamā ūdeņraža 
sadalē, lai dekarbonizētu esošo ūdeņraža 
patēriņu; tādēļ prasa būtiski palielināt 
pētniecību un investīcijas attiecībā uz 
atjaunojamā ūdeņraža izmantošanu 
rūpniecībā un valsts atbalsta noteikumos 
paredzēt iespēju sniegt mērķtiecīgu 
atbalstu; uzsver, ka būtiska nozīme ir 
IPCEI, kas nodrošina ES mēroga 
sadarbību un pulcē dalībniekus visos 
reģionālajos līmeņos ar mērķi dalīties 
zinātībā un apvienot zināšanas, stratēģijas 
un ieguldījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Nicolás González Casares, Javi 
López, Marcos Ros Sempere

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 
pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski 
palielināt pētniecību un investīcijas 
attiecībā uz atjaunojamā ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un valsts atbalsta 
noteikumos paredzēt iespēju sniegt 
mērķtiecīgu atbalstu;

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 
pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski 
palielināt pētniecību un investīcijas 
attiecībā uz atjaunojamā ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un valsts atbalsta 
noteikumos paredzēt iespēju sniegt 
mērķtiecīgu atbalstu; šā mērķa 
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sasniegšanas nolūkā lūdz Komisiju stingri 
atbalstīt vadošo ūdeņraža nozares 
universitāšu un pētniecības centru darbu 
dažādās dalībvalstīs; tāpat mudina uzlabot 
zināšanu nodošanu rūpniecības nozarei, 
lai nodrošinātu to ātru un efektīvu 
piemērošanu vērtību ķēdes produktīvā 
izmantošanā;

Or. es

Grozījums Nr. 107
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Pietro Fiocchi

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 
pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski 
palielināt pētniecību un investīcijas 
attiecībā uz atjaunojamā ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un valsts atbalsta 
noteikumos paredzēt iespēju sniegt 
mērķtiecīgu atbalstu;

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 
pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski 
palielināt pētniecību un investīcijas 
attiecībā uz atjaunojamā un mazoglekļa 
ūdeņraža izmantošanu rūpniecībā un valsts 
atbalsta noteikumos paredzēt iespēju sniegt 
mērķtiecīgu atbalstu, tostarp emisiju 
mazināšanai zilā ūdeņraža ražošanas 
jomā; uzsver, ka patlaban jau tiek īstenoti 
projekti, kas tiek izstrādāti pēc viena 
parauga dažādiem lietojumiem, 
piemēram, izmantojot tvaiku ķīmiskos 
procesos, kombinējot siltumenerģijas un 
elektroenerģijas ražošanu, izmantojot 
turbīnas un dažādus siltumenerģijas 
lietojumus (centralizēta siltumapgāde, 
rūpniecība), un ražojot ūdeņradi bez 
oglekļa dioksīda emisijām;

Or. en

Grozījums Nr. 108
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Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 
pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski 
palielināt pētniecību un investīcijas 
attiecībā uz atjaunojamā ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un valsts atbalsta 
noteikumos paredzēt iespēju sniegt 
mērķtiecīgu atbalstu;

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 
pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski 
palielināt pētniecību un investīcijas 
attiecībā uz atjaunojamā ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un valsts atbalsta 
noteikumos paredzēt iespēju sniegt 
mērķtiecīgu atbalstu, tostarp vienkāršot 
tiesību aktus, lai veicinātu piekļuvi 
pētniecības projektu finansējumam gan 
lieliem pētniecības centriem, gan 
mazākām struktūrām, piemēram, jauniešu 
dibinātiem jaunuzņēmumiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 109
Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Simona Baldassarre

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 
pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski 
palielināt pētniecību un investīcijas 
attiecībā uz atjaunojamā ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un valsts atbalsta 
noteikumos paredzēt iespēju sniegt 
mērķtiecīgu atbalstu;

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 
pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski 
palielināt pētniecību un investīcijas 
attiecībā uz atjaunojamā ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un valsts atbalsta 
noteikumos paredzēt iespēju sniegt 
mērķtiecīgu atbalstu; aicina sniegt 
pietiekami spēcīgus signālus gan 
pieprasījuma, tostarp īpašu galalietotāju 
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sektoru, līmenī, gan arī siltumnīcefekta 
gāzu emisiju līmenī, lai nozare varētu 
strauji attīstīties un lai ūdeņradis ļoti īsā 
laikposmā kļūtu konkurētspējīgs;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Ulrike Müller, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 
pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski 
palielināt pētniecību un investīcijas 
attiecībā uz atjaunojamā ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un valsts atbalsta 
noteikumos paredzēt iespēju sniegt 
mērķtiecīgu atbalstu;

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru, tostarp transporta 
nozares un ēku sektora, dekarbonizācijā, 
kā arī tā kā rūpniecības izejvielas nozīmi; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no pašlaik 
izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no fosilā 
kurināmā; tādēļ prasa būtiski palielināt 
pētniecību un investīcijas attiecībā uz 
atjaunojamā ūdeņraža izmantošanu 
rūpniecībā, transporta nozarē un ēku 
sektorā; aicina ieviest fiskālus stimulus 
MVU, kuri veic izstrādi atjaunojamā 
ūdeņraža ražošanas un sadales jomā, un 
valsts atbalsta noteikumos paredzēt iespēju 
sniegt mērķtiecīgu atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Michal Wiezik

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
transporta nozares un energoietilpīgu 
nozaru dekarbonizācijā un to, ka tas ir 
nozīmīga rūpniecības izejviela, kā arī ļoti 
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pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski 
palielināt pētniecību un investīcijas 
attiecībā uz atjaunojamā ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un valsts atbalsta 
noteikumos paredzēt iespēju sniegt 
mērķtiecīgu atbalstu;

efektīvs elements enerģijas uzglabāšanā, 
kam piemīt liels potenciāls līdzsvarot 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
periodisku piedāvājumu un pieprasījumu; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 
pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski izvērst 
sekmīgi pārbaudītas tehnoloģijas un 
palielināt pētniecību un investīcijas 
attiecībā uz atjaunojamā ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un transporta 
nozarē un valsts atbalsta noteikumos 
paredzēt iespēju sniegt mērķtiecīgu 
atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Catherine Chabaud, Andreas Glück

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 
pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski 
palielināt pētniecību un investīcijas 
attiecībā uz atjaunojamā ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un valsts atbalsta 
noteikumos paredzēt iespēju sniegt 
mērķtiecīgu atbalstu;

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 
pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski 
palielināt pētniecību un investīcijas 
attiecībā uz visu veidu atjaunojamā 
ūdeņraža, piemēram, ūdeņraža, kas iegūts 
no elektrolīzeriem, izmantojot saldūdeni 
vai jūras ūdeni, vai ūdeņradi, kas iegūts 
no aļģēm, izmantošanu rūpniecībā un 
valsts atbalsta noteikumos paredzēt iespēju 
sniegt mērķtiecīgu atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 
pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski 
palielināt pētniecību un investīcijas 
attiecībā uz atjaunojamā ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un valsts atbalsta 
noteikumos paredzēt iespēju sniegt 
mērķtiecīgu atbalstu;

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 
pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski 
palielināt pētniecību un investīcijas 
attiecībā uz atjaunojamā ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un valsts atbalsta 
noteikumos paredzēt iespēju sniegt 
mērķtiecīgu atbalstu; aicina pieņemt sīki 
izstrādātu plānu pārejai no fosilā 
kurināmā uz atjaunojamo ūdeņradi, 
izvairoties no fosilā ūdeņraža iesīkstes;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Pär Holmgren

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 
pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski 
palielināt pētniecību un investīcijas 
attiecībā uz atjaunojamā ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un valsts atbalsta 
noteikumos paredzēt iespēju sniegt 
mērķtiecīgu atbalstu;

4. uzsver atjaunojamā ūdeņraža 
potenciālu energoietilpīgu nozaru 
dekarbonizācijā un to, ka tas ir nozīmīga 
rūpniecības izejviela; tomēr norāda, ka līdz 
95 % no rūpniecībā pašlaik izmantotā 
ūdeņraža ES tiek iegūts no fosilā 
kurināmā; tādēļ prasa būtiski palielināt 
pētniecību un investīcijas attiecībā uz 
atjaunojamā ūdeņraža izmantošanu 
rūpniecībā un valsts atbalsta noteikumos 
paredzēt iespēju sniegt mērķtiecīgu 
atbalstu, kā arī nodrošināt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, pakāpeniski, taču 
ātri atsakoties no fosilā kurināmā 
subsīdijām;

Or. en
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Grozījums Nr. 115
Dolors Montserrat

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 
pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski 
palielināt pētniecību un investīcijas 
attiecībā uz atjaunojamā ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un valsts atbalsta 
noteikumos paredzēt iespēju sniegt 
mērķtiecīgu atbalstu;

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru, tostarp transporta 
nozares un ēku sektora, dekarbonizācijā, 
kā arī tā kā rūpniecības izejvielas nozīmi; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no pašlaik 
izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no fosilā 
kurināmā; tādēļ prasa būtiski palielināt 
pētniecību un investīcijas attiecībā uz 
atjaunojamā ūdeņraža izmantošanu 
rūpniecībā, transporta nozarē un ēku 
sektorā un valsts atbalsta noteikumos 
paredzēt iespēju sniegt mērķtiecīgu 
atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 
pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski 
palielināt pētniecību un investīcijas 
attiecībā uz atjaunojamā ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un valsts atbalsta 
noteikumos paredzēt iespēju sniegt 
mērķtiecīgu atbalstu;

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 
pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski 
palielināt pētniecību un investīcijas 
attiecībā uz atjaunojamā ūdeņraža, kam ir 
arī zems oglekļa saturs, izmantošanu 
rūpniecībā un valsts atbalsta noteikumos 
paredzēt iespēju sniegt mērķtiecīgu 
atbalstu;
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Or. fr

Grozījums Nr. 117
Andreas Glück, Asger Christensen, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 
pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski 
palielināt pētniecību un investīcijas 
attiecībā uz atjaunojamā ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un valsts atbalsta 
noteikumos paredzēt iespēju sniegt 
mērķtiecīgu atbalstu;

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 
pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski 
palielināt pētniecību un investīcijas 
attiecībā uz oglekļneitrāla ūdeņraža un tā 
lietojumu izmantošanu rūpniecībā un 
pārskatīt valsts atbalsta noteikumus, lai 
paredzētu iespēju sniegt mērķtiecīgu 
atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Ondřej Knotek

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 
pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski 
palielināt pētniecību un investīcijas 
attiecībā uz atjaunojamā ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un valsts atbalsta 
noteikumos paredzēt iespēju sniegt 
mērķtiecīgu atbalstu;

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 
pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski 
palielināt pētniecību un investīcijas 
attiecībā uz atjaunojamā un īpaši zemas 
oglekļa emisijas ūdeņraža izmantošanu 
rūpniecībā un valsts atbalsta noteikumos 
paredzēt iespēju sniegt mērķtiecīgu 
atbalstu;
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Or. en

Grozījums Nr. 119
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no rūpniecībā 
pašlaik izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no 
fosilā kurināmā; tādēļ prasa būtiski 
palielināt pētniecību un investīcijas 
attiecībā uz atjaunojamā ūdeņraža 
izmantošanu rūpniecībā un valsts atbalsta 
noteikumos paredzēt iespēju sniegt 
mērķtiecīgu atbalstu;

4. uzsver ūdeņraža potenciālu 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijā un 
to, ka tas ir nozīmīga rūpniecības izejviela; 
tomēr norāda, ka līdz 95 % no pašlaik 
izmantotā ūdeņraža tiek iegūts no fosilā 
kurināmā; tādēļ prasa būtiski palielināt 
pētniecību un investīcijas attiecībā uz 
atjaunojamā ūdeņraža izmantošanu 
rūpniecībā un valsts atbalsta noteikumos 
paredzēt iespēju sniegt mērķtiecīgu 
atbalstu;

Or. es

Grozījums Nr. 120
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Ulrike Müller, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē Tīrā ūdeņraža aliansi 
kā mehānismu, kas koordinē tīrā 
ūdeņraža izmantošanu ES, kura plānotie 
kopējie ieguldījumi līdz 2050. gadam 
varētu būt 180–470 miljardi EUR, un 
norāda, ka ES var kļūt par līderi tīra 
ūdeņraža jomā; aicina nodrošināt 
stratēģiskos ieguldījumus tīra ūdeņraža 
ražošanai un izmantošanai, veicinoša 
infrastruktūras tīkla izveidei un 
pētniecībai un inovācijai; šai sakarā 
atbalsta alianses centienus izveidot 
konstruktīvu platformu atbalstāmiem 
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atjaunojamā ūdeņraža projektiem, kas 
varētu kļūt par piemēru publiskā un 
privātā sektora partnerībai;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka atjaunojamais 
ūdeņradis, kas iegūts, elektrolizējot ūdeni 
ar mazoglekļa elektroenerģiju, piemēram, 
kodolenerģiju, vēja enerģiju vai 
hidroenerģiju — saules enerģija jau ir 
gandrīz pārāk karbonizēta saules paneļu 
ražošanas dēļ — rada problēmas, tiklīdz 
tiek palielināti tā apjomi; norāda, ka, lai 
visas mūsu degvielas aizstātu ar ūdeņradi, 
kas iegūts elektrolīzē no vēja enerģijas, 
ES būtu 15 reizes jāpalielina tās teritorijā 
uzstādītās jaudas un jādivkāršo kopējā 
elektroenerģijas ražošana;

Or. fr

Grozījums Nr. 122
Pär Holmgren

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka atjaunojamajam 
ūdeņradim var būt nozīme transporta 
sistēmas atsevišķu komponentu 
dekarbonizācijā, taču tas būtu jāizmanto 
atbilstīgi kaskādes principam, proti, tikai 
nozarēs, kurās tieša elektrifikācija vēl nav 
iespējama, un tādējādi autotransporta 
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nozarē to izmantot nevar; uzsver, ka 
nekādā ziņā nevajadzētu aizstāt vispārējo 
regulējuma kopumu, kurā prioritāte 
piešķirta pārejai uz citiem transporta 
veidiem un saistošiem CO2 standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka termini "tīrs ūdeņradis" 
un "mazoglekļa ūdeņradis" ir maldinoši; 
uzsver, ka būtu pilnīgi jānošķir tīrs 
ūdeņradis un atjaunojamais ūdeņradis (tā 
ražošanā izmanto tikai atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģiju, veicot 
elektrolīzi), no vienas puses, un visi 
pārējie ūdeņraža veidi, kas būtu 
klasificējami kā neatjaunojami;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Alexander Bernhuber

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver ūdeņraža nozīmi mobilitātes 
jomā, jo īpaši kravu autopārvadājumos un 
tālos pārvadājumos, kā arī jomās, kuras 
nav iespējams lietderīgi elektrificēt; 
konstatē, ka nākotnē ūdeņradim būs liela 
nozīme arī citās nozarēs, kuras ir grūti 
dekarbonizēt, piemēram, jūras 
pārvadājumos un aviācijā;
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Or. de

Grozījums Nr. 125
Antoni Comín i Oliveres

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atgādina, ka panākts ievērojams 
progress ūdeņraža degvielas elementu un 
piedziņas izmantošanā aviācijā un jūras 
transportā, kas kopā ar ūdeņraža 
degvielas elementu izmantošanu vieglajos 
pasažieru transportlīdzekļos var būtiski 
palīdzēt samazināt transporta nozares 
oglekļa pēdu;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Pietro Fiocchi

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina izvērtēt ūdeņraža nozīmi 
dažādos lietojumos, tostarp transporta 
nozarē; norāda, ka hibrīdlokomotīves, 
kuru darbināšanā izmanto gan 
elektroenerģiju, gan arī ūdeņradi, dažos 
reģionos varētu atrisināt dzelzceļa 
elektrifikācijas problēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Hildegard Bentele, Inese Vaidere, Ulrike Müller, Pernille Weiss, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth, Michal Wiezik, Norbert Lins, Christophe Hansen, Marlene Mortler
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Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka augstiem drošības 
standartiem ir ārkārtīgi būtiska nozīme, 
lai panāktu plašu sabiedrības atbalstu 
ūdeņraža izmantošanai; tādēļ aicina 
veicināt paraugprakses piemērus un 
Savienībā izplatīt informāciju par drošu 
ūdeņraža izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Marek Paweł Balt

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka ir svarīgi valsts un 
reģionālā līmenī īstenot stratēģiju, lai 
nodrošinātu potenciāla pilnvērtīgu 
izmantošanu, panāktu valsts tiesību aktu 
saskaņošanu un izmantotu reģionu 
sadarbības iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Christophe Hansen

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē to, ka gandrīz visas 
dalībvalstis savos valsts enerģētikas un 
klimata plānos ir iekļāvušas plānus 
attiecībā uz tīru ūdeņradi un 
26 dalībvalstis ir parakstījušas ūdeņraža 
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iniciatīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka ūdeņraža ieguve no 
fosilās gāzes, metānu pārveidojot ar 
tvaiku, neatkarīgi no tā, vai process ietver 
CCS un CCUS tehnoloģijas, nav 
ilgtspējīga un saderīga ar pāreju uz nulles 
siltumnīcefekta gāzu emisiju sabiedrību; 
uzsver, ka CCS un CCUS tehnoloģiju 
ietekme nav izmērāma un tās arī nav 
pilnībā efektīvas; uzsver, ka paļaušanās 
uz fosilo gāzi noteikti veicinās Savienības 
atkarību no ārējā importa, sekmēs 
neilgtspējīgu resursu izmantošanu un 
radīs siltumnīcefekta gāzu emisijas, jo 
visā vērtības ķēdē rodas metāna emisijas 
noplūdes vai gāzes sadedzināšanas dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b šajā sakarībā atzīmē, ka ūdeņradis 
ir efektīvs uzglabāšanas risinājums visai 
saražotajai elektroenerģijai ar zemu 
oglekļa emisiju saturu, it īpaši 
elektroenerģijas tīklā identificētajos 
pārprodukcijas posmos;
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Or. fr

Grozījums Nr. 132
Hildegard Bentele, Inese Vaidere, Ulrike Müller, Pernille Weiss, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth, Michal Wiezik, Norbert Lins, Christophe Hansen, Marlene Mortler

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b norāda, ka degvielas elementu 
tehnoloģijas ir atkarīgas no vērtīgiem un 
ierobežotiem materiāliem, un tādēļ būtu 
jānodrošina to reciklējamība un jāievieš 
atbilstīga aprites sistēma;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c atzīmē "mazoglekļa" 
kodolūdeņraža milzīgo potenciālu 
nodrošināt pārkārtošanos uz atjaunojamo 
energoresursu modeli; aicina Komisiju un 
dalībvalstis veicināt sistemātisku 
elektrolizatoru uzstādīšanu Eiropas 
kodolelektrostacijās, jo īpaši — ātri aizstāt 
ūdeņraža ražošanu no fosilā kurināmā ar 
"tīru" ūdeņradi;

Or. fr

Grozījums Nr. 134
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā
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Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c aicina Komisiju un dalībvalstis 
nekavējoties sākt plānot pakāpenisku 
atteikšanos no ūdeņraža ražošanas no 
fosilā kurināmā; uzsver, ka ūdeņraža 
ražošana no fosilā kurināmā ir 
neatgriezeniski, paredzami un ātri 
jāsamazina līdz tās pilnīgai izbeigšanai, 
vēlākais, līdz 2040. gadam; uzsver, ka no 
fosilā kurināmā ražotam ūdeņradim, pat 
ja procesā tiek izmantotas CCS un CCUS 
tehnoloģijas, nevajadzētu piešķirt 
publisko finansējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 135
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Atzinuma projekts
4.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.d atzīmē augsto kodolenerģijas 
īpatsvaru ES energoresursu struktūrā, 
kur tā veido 27,5 % no kopējās Eiropā 
saražotās elektroenerģijas; atgādina, 
piemēram, ka tāda dalībvalsts kā 
Francija, kurā kodolenerģijas īpatsvars 
enerģijas ražošanā sasniedz 70 % no visas 
saražotās elektroenerģijas, ir viena no 
valstīm ar Eiropā augstāko 
dekarbonizācijas līmeni;

Or. fr

Grozījums Nr. 136
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā
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Atzinuma projekts
4.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.d uzsver, ka ūdeņraža piemaisīšana 
fosilajai gāzei gāzes tīklā nenodrošinās 
emisiju samazinājumu, bet drīzāk kavēs 
mērķtiecīgas norises ūdeņraža jomā un 
veicinās turpmāku fosilās gāzes pārvadi 
un izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.e uzskata, ka ūdeņradis, ko var iegūt 
elektrolīzes ceļā no kodolenerģijas vai 
pirolīzes ceļā, ir īslaicīga un ierobežota 
alternatīva, kuras lietderība var 
aprobežoties tikai ar rūpniecībā izmantotā 
ūdeņraža dekarbonizāciju īstermiņā; 
uzsver, ka galu galā un, vēlākais, līdz 
2030. gadam šo ūdeņraža veidu 
izmantošana samazināsies, līdz tos pilnībā 
aizstās atjaunojamais ūdeņradis; uzsver, 
ka šiem ūdeņraža veidiem nevajadzētu 
paredzēt publisko finansējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.f punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.f uzsver, ka tikai atjaunojamā 
ūdeņraža attīstība ir saderīga ar mērķi 
panākt klimatneitralitāti; tādēļ prasa, lai 
publiskais finansējums tiktu paredzēts 
tikai atjaunojamajam ūdeņradim;

Or. en

Grozījums Nr. 139
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka augstais pieprasījums 
pēc ūdeņraža kā izmaksu ziņā 
konkurētspējīgas atjaunojamās enerģijas 
pārsniegs Eiropas potenciālu; tādēļ aicina 
izveidot jaunas partnerības enerģētikas 
jomā un nodrošināt savstarpēju 
savienojamību ar kaimiņvalstīm, ņemot 
vērā to, ka jaunas partnerības, jo īpaši ar 
Āfriku, sniedz abpusēji izdevīgas 
uzņēmējdarbības iespējas, jo tās atbalsta 
atjaunojamās un ūdeņraža enerģijas 
nozares attīstību abās pusēs;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 140
Antoni Comín i Oliveres

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka augstais pieprasījums 
pēc ūdeņraža kā izmaksu ziņā 
konkurētspējīgas atjaunojamās enerģijas 

5. uzsver, ka augstais pieprasījums 
pēc ūdeņraža kā izmaksu ziņā 
konkurētspējīgas atjaunojamās enerģijas 
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pārsniegs Eiropas potenciālu; tādēļ aicina 
izveidot jaunas partnerības enerģētikas 
jomā un nodrošināt savstarpēju 
savienojamību ar kaimiņvalstīm, ņemot 
vērā to, ka jaunas partnerības, jo īpaši ar 
Āfriku, sniedz abpusēji izdevīgas 
uzņēmējdarbības iespējas, jo tās atbalsta 
atjaunojamās un ūdeņraža enerģijas 
nozares attīstību abās pusēs;

pārsniegs Eiropas potenciālu; tādēļ aicina 
atbalstīt atjaunojamo energoresursu 
enerģijas ražošanu ES un izvērtēt 
priekšrocības un trūkumus, ko sniedz 
iespējamās jaunas partnerības enerģētikas 
jomā izveide vai savstarpējas 
savienojamības ar kaimiņvalstīm, it īpaši 
ar Āfriku, nodrošināšana, ņemot vērā to, 
ka šādām jaunām partnerībām būtu 
jāatbalsta atjaunojamās un ūdeņraža 
enerģijas nozares attīstība abās pusēs; 
uzsver, ka izveidotajām partnerībām 
enerģētikas jomā būtu jānodrošina 
jaunattīstības valstu suverenitāte pār to 
atjaunojamajiem energoresursiem, lai 
ūdeņraža nozares attīstība veicinātu šo 
valstu efektīvu attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru, César Luena, Nicolás González Casares, Javi López

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka augstais pieprasījums 
pēc ūdeņraža kā izmaksu ziņā 
konkurētspējīgas atjaunojamās enerģijas 
pārsniegs Eiropas potenciālu; tādēļ aicina 
izveidot jaunas partnerības enerģētikas 
jomā un nodrošināt savstarpēju 
savienojamību ar kaimiņvalstīm, ņemot 
vērā to, ka jaunas partnerības, jo īpaši ar 
Āfriku, sniedz abpusēji izdevīgas 
uzņēmējdarbības iespējas, jo tās atbalsta 
atjaunojamās un ūdeņraža enerģijas 
nozares attīstību abās pusēs;

5. uzsver, ka augstais pieprasījums 
pēc ūdeņraža kā izmaksu ziņā 
konkurētspējīgas atjaunojamās enerģijas 
pārsniegs Eiropas potenciālu, taču, lai 
palielinātu apgādes drošību, tas prioritārā 
kārtā būtu jāražo Eiropā; tādēļ aicina 
izveidot jaunas partnerības enerģētikas 
jomā un nodrošināt savstarpēju 
savienojamību ar kaimiņvalstīm, ņemot 
vērā to, ka jaunas partnerības, jo īpaši ar 
Āfrikas valstīm, varētu sniegt abpusēji 
izdevīgas uzņēmējdarbības iespējas ar 
nosacījumu, ka saražotā atjaunojamo 
energoresursu enerģija ir papildu resurss, 
ka stratēģijas tiek saskaņotas ar 
partnervalstīm, īpaši ņemot vērā to 
dekarbonizācijas mērķus un 
energoapgādes drošību, un ka notiek 
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ieņēmumu pārdale;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Catherine Chabaud, Andreas Glück

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka augstais pieprasījums 
pēc ūdeņraža kā izmaksu ziņā 
konkurētspējīgas atjaunojamās enerģijas 
pārsniegs Eiropas potenciālu; tādēļ aicina 
izveidot jaunas partnerības enerģētikas 
jomā un nodrošināt savstarpēju 
savienojamību ar kaimiņvalstīm, ņemot 
vērā to, ka jaunas partnerības, jo īpaši ar 
Āfriku, sniedz abpusēji izdevīgas 
uzņēmējdarbības iespējas, jo tās atbalsta 
atjaunojamās un ūdeņraža enerģijas 
nozares attīstību abās pusēs;

5. aicina Komisiju izvērtēt 
atjaunojamā ūdeņraža ražošanas 
potenciālu ES un iespējamo patēriņu; 
atgādina, ka, lai nodrošinātu 
pieprasījumu, prioritāte būtu jāpiešķir 
īsslēgumiem; tāpat uzsver, ka pastāv 
iespēja izveidot jaunas partnerības 
enerģētikas jomā un nodrošināt savstarpēju 
savienojamību ar kaimiņvalstīm, ņemot 
vērā importētā ūdeņraža oglekļa pēdu un 
to, ka jaunas partnerības, jo īpaši ar Āfriku, 
sniedz abpusēji izdevīgas uzņēmējdarbības 
iespējas, jo tās atbalsta atjaunojamās un 
ūdeņraža enerģijas nozares attīstību abās 
pusēs;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Pär Holmgren

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka augstais pieprasījums 
pēc ūdeņraža kā izmaksu ziņā 
konkurētspējīgas atjaunojamās enerģijas 
pārsniegs Eiropas potenciālu; tādēļ aicina 
izveidot jaunas partnerības enerģētikas 
jomā un nodrošināt savstarpēju 
savienojamību ar kaimiņvalstīm, ņemot 

5. tādēļ aicina izveidot jaunas 
partnerības enerģētikas jomā ar 
kaimiņvalstīm, kas sniegtu abpusēji 
izdevīgas uzņēmējdarbības iespējas 
energoefektivitātes, atjaunojamo 
energoresursu ražošanas un atjaunojamā 
ūdeņraža ražošanas jomā, nodrošinot 
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vērā to, ka jaunas partnerības, jo īpaši ar 
Āfriku, sniedz abpusēji izdevīgas 
uzņēmējdarbības iespējas, jo tās atbalsta 
atjaunojamās un ūdeņraža enerģijas 
nozares attīstību abās pusēs;

zināšanu pārnesi un ilgtspējīgu attīstību 
vietējā mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 144
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka augstais pieprasījums 
pēc ūdeņraža kā izmaksu ziņā 
konkurētspējīgas atjaunojamās enerģijas 
pārsniegs Eiropas potenciālu; tādēļ aicina 
izveidot jaunas partnerības enerģētikas 
jomā un nodrošināt savstarpēju 
savienojamību ar kaimiņvalstīm, ņemot 
vērā to, ka jaunas partnerības, jo īpaši ar 
Āfriku, sniedz abpusēji izdevīgas 
uzņēmējdarbības iespējas, jo tās atbalsta 
atjaunojamās un ūdeņraža enerģijas 
nozares attīstību abās pusēs;

5. uzsver, ka augstais pieprasījums 
pēc ūdeņraža kā izmaksu ziņā 
konkurētspējīgas atjaunojamās enerģijas 
un suverēnas ražošanas ķēdes izveide 
būtiski pārsniegs ES pašreizējo 
enerģētisko potenciālu; tādēļ aicina 
izveidot jaunas partnerības enerģētikas 
jomā un nodrošināt savstarpēju 
savienojamību ar kaimiņvalstīm, ņemot 
vērā to, ka jaunas partnerības, jo īpaši ar 
Āfriku un Eirāziju, sniedz abpusēji 
izdevīgas uzņēmējdarbības iespējas, jo tās 
atbalsta atjaunojamās un mazoglekļa 
ūdeņraža enerģijas nozares attīstību abās 
pusēs;

Or. fr

Grozījums Nr. 145
Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Simona Baldassarre

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka augstais pieprasījums 
pēc ūdeņraža kā izmaksu ziņā 
konkurētspējīgas atjaunojamās enerģijas 

5. uzsver, ka augstais pieprasījums 
pēc ūdeņraža kā izmaksu ziņā 
konkurētspējīgas atjaunojamās enerģijas 
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pārsniegs Eiropas potenciālu; tādēļ aicina 
izveidot jaunas partnerības enerģētikas 
jomā un nodrošināt savstarpēju 
savienojamību ar kaimiņvalstīm, ņemot 
vērā to, ka jaunas partnerības, jo īpaši ar 
Āfriku, sniedz abpusēji izdevīgas 
uzņēmējdarbības iespējas, jo tās atbalsta 
atjaunojamās un ūdeņraža enerģijas 
nozares attīstību abās pusēs;

pārsniegs Eiropas potenciālu; tādēļ aicina 
izveidot jaunas partnerības enerģētikas 
jomā un ilgākā termiņā nodrošināt 
savstarpēju savienojamību ar 
kaimiņvalstīm, ņemot vērā to, ka jaunas 
partnerības, jo īpaši ar Āfriku, sniedz 
abpusēji izdevīgas uzņēmējdarbības 
iespējas, jo tās atbalsta atjaunojamās 
enerģijas nozares attīstību abās pusēs; 
uzsver, ka Eiropā pastāvīgi jānodrošina 
energoapgādes drošība;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Linea Søgaard-Lidell, Karin Karlsbro, Fredrick Federley, Andreas Glück

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka augstais pieprasījums 
pēc ūdeņraža kā izmaksu ziņā 
konkurētspējīgas atjaunojamās enerģijas 
pārsniegs Eiropas potenciālu; tādēļ aicina 
izveidot jaunas partnerības enerģētikas 
jomā un nodrošināt savstarpēju 
savienojamību ar kaimiņvalstīm, ņemot 
vērā to, ka jaunas partnerības, jo īpaši ar 
Āfriku, sniedz abpusēji izdevīgas 
uzņēmējdarbības iespējas, jo tās atbalsta 
atjaunojamās un ūdeņraža enerģijas 
nozares attīstību abās pusēs;

5. uzsver, ka pieprasījums pēc 
atjaunojamā ūdeņraža laika gaitā var tikt 
izmaksu ziņā efektīvi nodrošināts ārpus 
Eiropas; tādēļ aicina izveidot jaunas 
partnerības enerģētikas jomā un, ja 
nepieciešams, nodrošināt savstarpēju 
savienojamību ar kaimiņvalstīm, īpaši 
ņemot vērā vietējo ekonomikas situāciju, 
sociālās un vides intereses un problēmas, 
kā arī šo valstu dekarbonizācijas mērķus, 
lai nodrošinātu abpusēji izdevīgas 
uzņēmējdarbības iespējas un atbalstītu 
atjaunojamās un ūdeņraža enerģijas 
nozares attīstību abās pusēs;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Martin Hojsík, Andreas Glück, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka augstais pieprasījums 
pēc ūdeņraža kā izmaksu ziņā 
konkurētspējīgas atjaunojamās enerģijas 
pārsniegs Eiropas potenciālu; tādēļ aicina 
izveidot jaunas partnerības enerģētikas 
jomā un nodrošināt savstarpēju 
savienojamību ar kaimiņvalstīm, ņemot 
vērā to, ka jaunas partnerības, jo īpaši ar 
Āfriku, sniedz abpusēji izdevīgas 
uzņēmējdarbības iespējas, jo tās atbalsta 
atjaunojamās un ūdeņraža enerģijas 
nozares attīstību abās pusēs;

5. uzsver, ka augstais pieprasījums 
pēc ūdeņraža kā izmaksu ziņā 
konkurētspējīgas atjaunojamās enerģijas 
pārsniegs Eiropas potenciālu; tādēļ aicina 
izveidot jaunas partnerības enerģētikas 
jomā un nodrošināt savstarpēju 
savienojamību ar kaimiņvalstīm, 
vienlaikus ņemot vērā to, ka jaunas 
partnerības, jo īpaši ar Āfriku, sniedz 
abpusēji izdevīgas uzņēmējdarbības 
iespējas, jo tās atbalsta atjaunojamās un 
ūdeņraža enerģijas nozares attīstību abās 
pusēs, taču tās nedrīkst apdraudēt 
cilvēktiesības un kopienu iztikas līdzekļu 
ieguvi;

Or. en

Grozījums Nr. 148
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Pietro Fiocchi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka augstais pieprasījums 
pēc ūdeņraža kā izmaksu ziņā 
konkurētspējīgas atjaunojamās enerģijas 
pārsniegs Eiropas potenciālu; tādēļ aicina 
izveidot jaunas partnerības enerģētikas 
jomā un nodrošināt savstarpēju 
savienojamību ar kaimiņvalstīm, ņemot 
vērā to, ka jaunas partnerības, jo īpaši ar 
Āfriku, sniedz abpusēji izdevīgas 
uzņēmējdarbības iespējas, jo tās atbalsta 
atjaunojamās un ūdeņraža enerģijas 
nozares attīstību abās pusēs;

5. uzsver, ka augstais pieprasījums 
pēc ūdeņraža kā izmaksu ziņā 
konkurētspējīgas un dekarbonizētas 
elektroenerģijas var pārsniegt Eiropas 
potenciālu; tādēļ aicina izvērtēt dažādus 
risinājumus, lai varētu nodrošināt cenas 
ziņā pieejamu ES ražotu un, ja 
nepieciešams, importētu ūdeņradi; aicina 
izveidot jaunas partnerības enerģētikas 
jomā, pievēršot īpašu vērību Āfrikai, lai 
jaunas partnerības sniegtu abpusēji 
izdevīgas uzņēmējdarbības iespējas, 
atbalstot pietiekamas infrastruktūras 
attīstību abās pusēs;

Or. en
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Grozījums Nr. 149
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka augstais pieprasījums 
pēc ūdeņraža kā izmaksu ziņā 
konkurētspējīgas atjaunojamās enerģijas 
pārsniegs Eiropas potenciālu; tādēļ aicina 
izveidot jaunas partnerības enerģētikas 
jomā un nodrošināt savstarpēju 
savienojamību ar kaimiņvalstīm, ņemot 
vērā to, ka jaunas partnerības, jo īpaši ar 
Āfriku, sniedz abpusēji izdevīgas 
uzņēmējdarbības iespējas, jo tās atbalsta 
atjaunojamās un ūdeņraža enerģijas 
nozares attīstību abās pusēs;

5. uzsver, ka augstais pieprasījums 
pēc ūdeņraža kā izmaksu ziņā 
konkurētspējīgas atjaunojamās enerģijas 
pārsniegs Eiropas potenciālu; tādēļ aicina 
izveidot jaunas partnerības enerģētikas 
jomā un nodrošināt savstarpēju 
savienojamību Eiropā un kopā ar 
kaimiņvalstīm, ņemot vērā to, ka jaunas 
partnerības, jo īpaši ar Āfriku un 
Vidusjūras reģiona valstīm, sniedz 
abpusēji izdevīgas uzņēmējdarbības 
iespējas, jo tās atbalsta atjaunojamās un 
ūdeņraža enerģijas nozares attīstību abās 
pusēs;

Or. es

Grozījums Nr. 150
Dolors Montserrat

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka augstais pieprasījums 
pēc ūdeņraža kā izmaksu ziņā 
konkurētspējīgas atjaunojamās enerģijas 
pārsniegs Eiropas potenciālu; tādēļ aicina 
izveidot jaunas partnerības enerģētikas 
jomā un nodrošināt savstarpēju 
savienojamību ar kaimiņvalstīm, ņemot 
vērā to, ka jaunas partnerības, jo īpaši ar 
Āfriku, sniedz abpusēji izdevīgas 
uzņēmējdarbības iespējas, jo tās atbalsta 
atjaunojamās un ūdeņraža enerģijas 
nozares attīstību abās pusēs;

5. uzsver, ka augstais pieprasījums 
pēc ūdeņraža kā izmaksu ziņā 
konkurētspējīgas atjaunojamās enerģijas 
dažos reģionos pārsniegs ražošanas 
potenciālu; tādēļ aicina izveidot jaunas 
partnerības enerģētikas jomā un nodrošināt 
savstarpēju savienojamību Eiropā un ar 
kaimiņvalstīm, ņemot vērā to, ka jaunas 
partnerības, jo īpaši ar Āfriku, sniedz 
abpusēji izdevīgas uzņēmējdarbības 
iespējas, jo tās atbalsta atjaunojamās un 
ūdeņraža enerģijas nozares attīstību abās 
pusēs;
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Or. en

Grozījums Nr. 151
Frédérique Ries, Pascal Canfin

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka augstais pieprasījums 
pēc ūdeņraža kā izmaksu ziņā 
konkurētspējīgas atjaunojamās enerģijas 
pārsniegs Eiropas potenciālu; tādēļ aicina 
izveidot jaunas partnerības enerģētikas 
jomā un nodrošināt savstarpēju 
savienojamību ar kaimiņvalstīm, ņemot 
vērā to, ka jaunas partnerības, jo īpaši ar 
Āfriku, sniedz abpusēji izdevīgas 
uzņēmējdarbības iespējas, jo tās atbalsta 
atjaunojamās un ūdeņraža enerģijas 
nozares attīstību abās pusēs;

5. uzskata, ka prioritāte ir jaunas 
rūpniecības nozares izveide Eiropas 
Savienībā; uzsver, ka augstais 
pieprasījums pēc ūdeņraža kā izmaksu ziņā 
konkurētspējīgas atjaunojamās enerģijas 
pārsniegs Eiropas potenciālu; tādēļ aicina 
izveidot jaunas partnerības enerģētikas 
jomā un nodrošināt savstarpēju 
savienojamību ar kaimiņvalstīm, jo īpaši ar 
Āfriku, piedāvājot abpusēji izdevīgas 
uzņēmējdarbības iespējas;

Or. fr

Grozījums Nr. 152
Andreas Glück, Asger Christensen, Susana Solís Pérez, Ulrike Müller, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka augstais pieprasījums 
pēc ūdeņraža kā izmaksu ziņā 
konkurētspējīgas atjaunojamās enerģijas 
pārsniegs Eiropas potenciālu; tādēļ aicina 
izveidot jaunas partnerības enerģētikas 
jomā un nodrošināt savstarpēju 
savienojamību ar kaimiņvalstīm, ņemot 
vērā to, ka jaunas partnerības, jo īpaši ar 
Āfriku, sniedz abpusēji izdevīgas 
uzņēmējdarbības iespējas, jo tās atbalsta 
atjaunojamās un ūdeņraža enerģijas 

5. uzsver, ka ūdeņraža ražošanas 
nozares augstais pieprasījums pēc izmaksu 
ziņā konkurētspējīgas atjaunojamās 
enerģijas pārsniegs Eiropas potenciālu; 
tādēļ aicina izveidot jaunas partnerības 
enerģētikas jomā un nodrošināt savstarpēju 
savienojamību ar kaimiņvalstīm, ņemot 
vērā to, ka jaunas partnerības, jo īpaši ar 
Āfriku, sniedz abpusēji izdevīgas 
uzņēmējdarbības iespējas, jo tās atbalsta 
atjaunojamās un ūdeņraža enerģijas 
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nozares attīstību abās pusēs; nozares attīstību abās pusēs;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzstāj, ka ir pienācīgi jāizvērtē 
vajadzība importēt atjaunojamo ūdeņradi 
no trešām valstīm, jo īpaši, ņemot vērā tā 
transportēšanas radīto oglekļa emisiju 
ietekmi; tādēļ aicina Komisiju un 
dalībvalstis sākt pārdomas par tīrā 
ūdeņraža marķēšanas kritēriju izstrādi, lai 
par tiem pieņemtu kopīgu lēmumu un tos 
piemērotu vietējā mērogā valstu 
rūpniecības nozarēs;

Or. fr

Grozījums Nr. 154
Marek Paweł Balt

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzinīgi vērtē ūdeņraža 
visaptverošas terminoloģijas un 
sertifikācijas ieviešanu, kā arī izcelsmes 
apliecinājumu un ilgtspējas sertifikātu 
ieviešanu; uzskata, ka šiem pasākumiem 
ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu 
pilnīgu pārredzamību un iespēju apzināti 
izvēlēties klimatam labvēlīgākos 
risinājumus, kā arī palielināt enerģijas 
piegādātāju dažādību;

Or. en
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Grozījums Nr. 155
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a prasa pārskatīt Eiropas 
enerģētikas tīklu regulējumu, lai 
atbalstītu ūdeņradim paredzētu tīklu un 
starpsavienojumu projektu attīstību; šajā 
saistībā uzsver vajadzību iekļaut 
ilgtermiņa redzējumu par ūdeņraža 
infrastruktūras attīstību Eiropā;

Or. es

Grozījums Nr. 156
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka ūdeņraža molekulas 
ķīmisko īpašību dēļ ūdeņradi ir īpaši 
sarežģīti transportēt; tādēļ stingri iesaka 
pārcelt ūdeņraža ražošanu, lai saīsinātu 
piegādes ķēdes un tādējādi samazinātu 
zaudējumus;

Or. en

Grozījums Nr. 157
Andreas Glück, Asger Christensen, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries, Catherine Chabaud

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka mobilitātes un 
transporta nozarēs ir salīdzinoši augsta 
vēlme maksāt par tīru degvielu; aicina 
tiesību aktu pārskatīšanā ar mērķi 
veicināt ES ūdeņraža ekonomiku ņemt 
vērā ekoloģiskos ieguvumus, ko nodrošina 
tīru degvielu izmantošanas esošajos 
transportlīdzekļu parkos;

Or. en

Grozījums Nr. 158
Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka ar ūdeņraža enerģijas 
uzglabāšanu ir iespējams līdzsvarot 
mainīgo atjaunojamās enerģijas plūsmu, 
un to var panākt, cieši sadarbojoties 
publiskajam un privātajam sektoram ES 
līmenī;

Or. ro

Grozījums Nr. 159
Christophe Hansen, Hildegard Bentele

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka ir jāveic ieguldījumi arī 
pētījumos par jaunām alternatīvām videi 
nekaitīga ūdeņraža ieguvei, piemēram, 
ūdeņraža ieguvei fotosintēzes ceļā;

Or. en
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Grozījums Nr. 160
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina Komisiju un dalībvalstis 
veicināt decentralizētas atjaunojamā 
ūdeņraža ražošanas stratēģijas un noteikt 
tās kā prioritāras, aprīkojot katru 
elektroenerģijas ražošanas vienību ar 
elektrolizatoriem, lai pēc iespējas vairāk 
novērstu enerģijas zudumus saistībā ar 
ūdeņraža transportēšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 161
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, ka ūdeņraža nozares 
attīstību Eiropā nevar veikt uz trešo valstu 
rēķina, novirzot iespējamās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas 
ūdeņraža ražošanas procesā, vai 
monopolizējot to ūdens resursus Eiropas 
vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Marek Paweł Balt

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina izveidot mehānismu 
progresa ziņojumu un paraugprakses 
apmaiņai valstu starpā, lai nodrošinātu, 
ka tiek ieviestas efektīvākās un ar 
zemākajām izmaksām saistītās 
tehnoloģijas, kā arī sekmīgai sadarbībai 
un aktīvu kopīgai izmantošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b norāda uz enerģijas nodokļu 
direktīvas pārskatīšanas nozīmi, lai 
samazinātu ūdeņraža ražošanas izmaksas 
un nodrošinātu ieguvumu nozarēm, kuras 
visvairāk veicina dekarbonizāciju;

Or. es

Grozījums Nr. 164
Andreas Glück, Asger Christensen, Susana Solís Pérez, Ulrike Müller, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Fredrick 
Federley

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina Komisiju gaidāmās 
Direktīvas (ES) 2018/2001 [RED II] 
pārskatīšanas procesā nodrošināt 
vienādus konkurences apstākļus un 
likvidēt neparedzētus un pārmērīgus 
regulatīvos šķēršļus ūdeņraža nozarē;
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Or. en

Grozījums Nr. 165
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c tādēļ uzskata, ka Vācijas 
finansētais projekts izmantot 
hidroelektrostacijas "Inga 3" 
hidroenerģijas ražošanas jaudu, lai ražotu 
videi nekaitīgu ūdeņradi, kas tiktu 
pārveidots šķidrā ūdeņradī un tankkuģos 
transportēts uz Savienību un it īpaši uz 
Vāciju, ir absurdi grandiozs projekts; 
atgādina arī, ka vairāki desmiti tūkstoši 
vietējo iedzīvotāju, kuru dzīve ir atkarīga 
no upes, varētu zaudēt savas mājas, ja tiks 
uzbūvēts hidroelektrostacijas dambis, 
nesaņemot pietiekamu kompensāciju vai 
palīdzību saistībā ar dzīvesvietas maiņu; 
tādēļ uzskata, ka šis projekts ir ekoloģiski 
un sociāli katastrofāla projekta piemērs, 
kas tiktu īstenots nevis vietējo iedzīvotāju, 
bet uzņēmumu interesēs;

Or. en

Grozījums Nr. 166
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c norāda, ka mērķi ES līdz 
2024. gadam saražot 1 miljonu tonnu 
atjaunojamā ūdeņraža var īstenot tikai 
tad, ja Komisijai izdosies saskaņot 
dažādos tiesību aktus, kas ietekmē 
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rūpniecības nozari un jo īpaši enerģētikas 
nozari;

Or. es

Grozījums Nr. 167
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d pauž bažas par to, ka dažas valstis, 
tādas kā Japāna, importē ūdeņradi no 
trešām valstīm, piemēram, Austrālijas, kas 
tiek ražots, izmantojot fosilo kurināmo, 
piemēram, ogles; aicina Komisiju un 
dalībvalstis neveicināt šādu tendenci; 
tādēļ uzsver, ka ir jāņem vērā oglekļa 
apjoms, kas radies importētā ūdeņraža 
ražošanā; uzskata, ka uz importēto 
ūdeņradi ir jāattiecina jaunais Eiropas 
oglekļa ievedkorekcijas mehānisms;

Or. en

Grozījums Nr. 168
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.e atgādina, ka ūdeņraža ražošana ir 
cieši saistīta ar degvielas elementiem; 
uzsver, ka degvielas elementu ražošana 
joprojām ir atkarīga no dārgmetālu 
katalizatoriem, galvenokārt — no platīna; 
norāda, ka šādai attīstībai nepieciešamajā 
minerālu ieguvē tiek patērēts ļoti daudz 
ūdens un tas var apdraudēt vietējo 
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iedzīvotāju pamatvajadzības, jo īpaši 
reģionos ar nepietiekamiem ūdens 
resursiem; uzsver, ka ieguves darbības 
trešās valstīs var izraisīt spēcīgu 
piesārņojumu, kas ietekmē ūdens, gaisa 
un augsnes kvalitāti, kā arī veicina 
atmežošanu un bioloģiskās daudzveidības 
zudumu; norāda, ka ieguves darbības 
lielākoties tiek veiktas jaunattīstības 
valstīs, kurās ir mazāk aizsargājoši darba 
standarti nekā Eiropas Savienībā, un ka 
tāpēc darba apstākļi izrakteņu ieguves 
vietās apdraud attiecīgo strādnieku 
veselību un dzīvību; uzsver, ka ieguves 
darbību izraisītais piesārņojums tieši 
ietekmē vietējo iedzīvotāju iztikas 
līdzekļus un galu galā viņiem var nākties 
pamest savu dzīvesvietu; atgādina, ka 
vietējie iedzīvotāji ir netieši pakļauti 
ūdens, gaisa un augsnes piesārņojuma 
sekām, kas būtiski ietekmē viņu veselību;

Or. en

Grozījums Nr. 169
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.f uzsver, ka, attīstoties atjaunojamā 
ūdeņraža ieguvei, palielināsies ar 
ūdeņraža ražošanu saistītais ūdens 
patēriņš; atgādina, ka saldūdens ir kritiski 
svarīgs resurss gan cilvēkiem, gan arī 
ekosistēmu vajadzībām; uzsver, ka 
klimata pārmaiņas vēl vairāk pastiprina 
ūdens trūkuma problēmu; atgādina, ka 
vienkārši ar ūdeņraža ražošanu saistīti 
saldūdens patēriņa aprēķini varētu būt 
maldinoši, jo saldūdens pieejamība un 
attiecīgais saldūdens patēriņš dažādos 
reģionos un gadalaikos var būtiski 
atšķirties; tādēļ uzsver, ka, projektējot 
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atjaunojamā ūdeņraža ražošanas iekārtas, 
ir jāveic rūpīga telpiskā plānošana, lai pēc 
iespējas samazinātu reģiona saldūdens 
resursu patēriņu ūdeņraža ražošanas 
procesā un ietekmi uz ūdensapgādi 
reģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Simona Baldassarre

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka atjaunojamā ūdeņraža jomas, 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas un ar 
ūdeņradi saderīgas infrastruktūras 
attīstīšana ir būtiska izdevumu prioritāte 
atveseļošanas un noturības plānos, 
taisnīgas pārkārtošanās plānos, InvestEU, 
programmā “Apvārsnis Eiropa”, TEN-E, 
TEN-T un ETS inovāciju fondā.

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka atjaunojamā ūdeņraža jomas, 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas un ar 
ūdeņradi saderīgas infrastruktūras 
attīstīšana ir būtiska izdevumu prioritāte 
atveseļošanas un noturības plānos, 
taisnīgas pārkārtošanās plānos, InvestEU, 
programmā "Apvārsnis Eiropa", TEN-E, 
TEN-T un ETS inovāciju fondā; norāda — 
lai veidotu ilgtspējīgu ūdeņraža 
ekonomiku, oglekļa uztveršanu un 
uzglabāšanu nevar uzskatīt tikai par 
pārejas posma darbībām — tās 
uzskatāmas par ilgtspējīgām darbībām, 
kas veicina klimata mērķu sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Linea Søgaard-Lidell, Karin Karlsbro, Fredrick Federley, Pascal Canfin

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka atjaunojamā ūdeņraža jomas, 

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka atjaunojamā ūdeņraža jomas, 
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oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas un ar 
ūdeņradi saderīgas infrastruktūras 
attīstīšana ir būtiska izdevumu prioritāte 
atveseļošanas un noturības plānos, 
taisnīgas pārkārtošanās plānos, InvestEU, 
programmā “Apvārsnis Eiropa”, TEN-E, 
TEN-T un ETS inovāciju fondā.

oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas un ar 
ūdeņradi saderīgas infrastruktūras 
attīstīšana ir būtiska izdevumu prioritāte 
atveseļošanas un noturības plānos, 
taisnīgas pārkārtošanās plānos, InvestEU, 
programmā "Apvārsnis Eiropa", TEN-E, 
TEN-T un ETS inovāciju fondā; šai sakarā 
uzsver, ka būtiski ir piemērot principu 
"energoefektivitāte pirmajā vietā", lai 
nodrošinātu, ka infrastruktūras izbūvē 
tiek izmantoti izmaksu ziņā efektīvākie 
dekarbonizācijas risinājumi.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Ulrike Müller, Andreas Glück, Asger Christensen, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka atjaunojamā ūdeņraža jomas, 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas un ar 
ūdeņradi saderīgas infrastruktūras 
attīstīšana ir būtiska izdevumu prioritāte 
atveseļošanas un noturības plānos, 
taisnīgas pārkārtošanās plānos, InvestEU, 
programmā “Apvārsnis Eiropa”, TEN-E, 
TEN-T un ETS inovāciju fondā.

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka atjaunojamā ūdeņraža jomas, 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas un ar 
ūdeņradi saderīgas infrastruktūras 
attīstīšana ir būtiska izdevumu prioritāte 
atveseļošanas un noturības plānos, 
taisnīgas pārkārtošanās plānos, InvestEU, 
programmā "Apvārsnis Eiropa", TEN-E, 
TEN-T un ETS inovāciju fondā; aicina 
Komisiju turpināt apsvērt sinerģijas 
veidošanu starp TEN-T un TEN-E, lai 
optimizētu ūdeņraža ražošanu, 
izmantošanu un transportēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Michal Wiezik

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka atjaunojamā ūdeņraža jomas, 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas un 
ar ūdeņradi saderīgas infrastruktūras 
attīstīšana ir būtiska izdevumu prioritāte 
atveseļošanas un noturības plānos, 
taisnīgas pārkārtošanās plānos, InvestEU, 
programmā “Apvārsnis Eiropa”, TEN-E, 
TEN-T un ETS inovāciju fondā.

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka atjaunojamā un īpaši zemas 
oglekļa emisijas ūdeņraža jomu un ar 
ūdeņradi saderīgas infrastruktūras 
attīstīšanas izdevumi ir attiecināmi 
saskaņā ar atveseļošanas un noturības 
plāniem, taisnīgas pārkārtošanās plāniem, 
InvestEU, programmu "Apvārsnis Eiropa", 
TEN-E, TEN-T un ETS inovāciju fondu, 
vienlaikus nodrošinot atbilstību principam 
"nenodarīt kaitējumu" un izvairoties no 
iesīkstes efekta un ieguldījumiem 
tehnoloģijās ar ilgu oglekļa atmaksāšanās 
periodu.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Ulrike Müller, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka atjaunojamā ūdeņraža jomas, 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas un ar 
ūdeņradi saderīgas infrastruktūras 
attīstīšana ir būtiska izdevumu prioritāte 
atveseļošanas un noturības plānos, 
taisnīgas pārkārtošanās plānos, InvestEU, 
programmā “Apvārsnis Eiropa”, TEN-E, 
TEN-T un ETS inovāciju fondā.

6. aicina Komisiju, dalībvalstis un 
vadošās iestādes noteikt, ka atjaunojamā 
ūdeņraža jomas, oglekļa uztveršanas un 
uzglabāšanas un ar ūdeņradi saderīgas 
infrastruktūras attīstīšana ir būtiska 
izdevumu prioritāte atveseļošanas un 
noturības plānos, taisnīgas pārkārtošanās 
plānos, InvestEU, programmā "Apvārsnis 
Eiropa", TEN-E, TEN-T, Eiropas 
strukturālajos un investīciju fondos, ETS 
inovāciju fondā un svarīgos projektos 
visas Eiropas interesēs (IPCEI).

Or. en

Grozījums Nr. 175
Catherine Chabaud, Andreas Glück
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka atjaunojamā ūdeņraža jomas, 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas un ar 
ūdeņradi saderīgas infrastruktūras 
attīstīšana ir būtiska izdevumu prioritāte 
atveseļošanas un noturības plānos, 
taisnīgas pārkārtošanās plānos, InvestEU, 
programmā “Apvārsnis Eiropa”, TEN-E, 
TEN-T un ETS inovāciju fondā.

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka atjaunojamā ūdeņraža ražošana 
īsslēgumos, oglekļa uztveršanas un 
uzglabāšanas un ar ūdeņradi saderīgas 
infrastruktūras attīstīšana ir būtiska 
izdevumu prioritāte atveseļošanas un 
noturības plānos, taisnīgas pārkārtošanās 
plānos, InvestEU, programmā "Apvārsnis 
Eiropa", TEN-E, TEN-T un ETS inovāciju 
fondā, jo tā veicinās ilgtspējīgu 
ekonomiku, darbvietu radīšanu, ES 
līderību un noturību;

Or. en

Grozījums Nr. 176
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru, César Luena, Nicolás González Casares, Javi López

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka atjaunojamā ūdeņraža jomas, 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas un ar 
ūdeņradi saderīgas infrastruktūras 
attīstīšana ir būtiska izdevumu prioritāte 
atveseļošanas un noturības plānos, 
taisnīgas pārkārtošanās plānos, InvestEU, 
programmā “Apvārsnis Eiropa”, TEN-E, 
TEN-T un ETS inovāciju fondā.

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka elektrotīklu attīstība, 
atjaunojamā ūdeņraža, oglekļa uztveršanas 
un uzglabāšanas un ar ūdeņradi saderīgas 
infrastruktūras attīstīšana ir būtiska 
izdevumu prioritāte atveseļošanas un 
noturības plānos, taisnīgas pārkārtošanās 
plānos, InvestEU, programmā "Apvārsnis 
Eiropa", TEN-E, TEN-T un ETS inovāciju 
fondā; noraida publiskā finansējuma 
izmantošanu fosilā ūdeņraža 
subsidēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 177
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Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Pietro Fiocchi

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka atjaunojamā ūdeņraža jomas, 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas un ar 
ūdeņradi saderīgas infrastruktūras 
attīstīšana ir būtiska izdevumu prioritāte 
atveseļošanas un noturības plānos, 
taisnīgas pārkārtošanās plānos, InvestEU, 
programmā “Apvārsnis Eiropa”, TEN-E, 
TEN-T un ETS inovāciju fondā.

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka atjaunojamā un mazoglekļa 
ūdeņraža jomas, oglekļa uztveršanas, 
uzglabāšanas un izmantošanas un ar 
ūdeņradi saderīgas infrastruktūras 
attīstīšana ir būtiskas izdevumu prioritātes 
atveseļošanas un noturības plānos, 
taisnīgas pārkārtošanās plānos, InvestEU, 
programmā "Apvārsnis Eiropa", Euratom 
pētniecības un mācību programma, TEN-
E, TEN-T un ETS inovāciju fondā.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka atjaunojamā ūdeņraža jomas, 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas un 
ar ūdeņradi saderīgas infrastruktūras 
attīstīšana ir būtiska izdevumu prioritāte 
atveseļošanas un noturības plānos, 
taisnīgas pārkārtošanās plānos, InvestEU, 
programmā “Apvārsnis Eiropa”, TEN-E, 
TEN-T un ETS inovāciju fondā.

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka atjaunojamā ūdeņraža jomas ir 
būtiska izdevumu prioritāte atveseļošanas 
un noturības plānos, taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, InvestEU, 
programmā "Apvārsnis Eiropa", TEN-E un 
TEN-T.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Marlene Mortler
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka atjaunojamā ūdeņraža jomas, 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas un ar 
ūdeņradi saderīgas infrastruktūras 
attīstīšana ir būtiska izdevumu prioritāte 
atveseļošanas un noturības plānos, 
taisnīgas pārkārtošanās plānos, InvestEU, 
programmā “Apvārsnis Eiropa”, TEN-E, 
TEN-T un ETS inovāciju fondā.

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka atjaunojamā ūdeņraža, gan tīrā 
veidā, gan kā sintētiskās degvielas un 
biodegvielas, oglekļa uztveršanas un 
uzglabāšanas un ar ūdeņradi saderīgas 
infrastruktūras attīstīšana ir būtiska 
izdevumu prioritāte atveseļošanas un 
noturības plānos, taisnīgas pārkārtošanās 
plānos, InvestEU, programmā "Apvārsnis 
Eiropa", TEN-E, TEN-T un ETS inovāciju 
fondā.

Or. de

Grozījums Nr. 180
Andreas Glück, Asger Christensen, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka atjaunojamā ūdeņraža jomas, 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas un ar 
ūdeņradi saderīgas infrastruktūras 
attīstīšana ir būtiska izdevumu prioritāte 
atveseļošanas un noturības plānos, 
taisnīgas pārkārtošanās plānos, InvestEU, 
programmā “Apvārsnis Eiropa”, TEN-E, 
TEN-T un ETS inovāciju fondā.

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka atjaunojamā ūdeņraža jomas, 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas 
(CCS), kā arī oglekļa uztveršanas un 
izmantošanas (CCU) un ar ūdeņradi 
saderīgas infrastruktūras attīstīšana ir 
būtiska izdevumu prioritāte atveseļošanas 
un noturības plānos, taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, InvestEU, 
programmā "Apvārsnis Eiropa", TEN-E, 
TEN-T un ETS inovāciju fondā.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka atjaunojamā ūdeņraža jomas, 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas un 
ar ūdeņradi saderīgas infrastruktūras 
attīstīšana ir būtiska izdevumu prioritāte 
atveseļošanas un noturības plānos, 
taisnīgas pārkārtošanās plānos, InvestEU, 
programmā “Apvārsnis Eiropa”, TEN-E, 
TEN-T un ETS inovāciju fondā.

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka pilnībā atjaunojamā ūdeņraža 
jomas un tādas ar ūdeņradi saderīgas 
infrastruktūras attīstīšana, ko izmanto tikai 
atjaunojamajam ūdeņradim un tikai 
ierobežotā apmērā pēc vajadzības, ir 
izdevumu prioritāte atveseļošanas un 
noturības plānos, taisnīgas pārkārtošanās 
plānos, InvestEU, programmā "Apvārsnis 
Eiropa", TEN-E, TEN-T un ETS inovāciju 
fondā.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Ondřej Knotek

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka atjaunojamā ūdeņraža jomas, 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas un ar 
ūdeņradi saderīgas infrastruktūras 
attīstīšana ir būtiska izdevumu prioritāte 
atveseļošanas un noturības plānos, 
taisnīgas pārkārtošanās plānos, InvestEU, 
programmā “Apvārsnis Eiropa”, TEN-E, 
TEN-T un ETS inovāciju fondā.

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka atjaunojamā un īpaši zemas 
oglekļa emisijas ūdeņraža jomas, oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas un ar ūdeņradi 
saderīgas infrastruktūras attīstīšana ir 
būtiska izdevumu prioritāte atveseļošanas 
un noturības plānos, taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, InvestEU, 
programmā "Apvārsnis Eiropa", TEN-E, 
TEN-T un ETS inovāciju fondā.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Christophe Hansen

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka atjaunojamā ūdeņraža jomas, 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas un ar 
ūdeņradi saderīgas infrastruktūras 
attīstīšana ir būtiska izdevumu prioritāte 
atveseļošanas un noturības plānos, 
taisnīgas pārkārtošanās plānos, InvestEU, 
programmā “Apvārsnis Eiropa”, TEN-E, 
TEN-T un ETS inovāciju fondā.

6. atzinīgi vērtē Komisijas un 
dalībvalstu apņemšanos noteikt, ka 
atjaunojamā ūdeņraža jomas, oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas un ar ūdeņradi 
saderīgas infrastruktūras attīstīšana ir 
būtiska izdevumu prioritāte atveseļošanas 
un noturības plānos, taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, InvestEU, 
programmā "Apvārsnis Eiropa", TEN-E, 
TEN-T un ETS inovāciju fondā.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Pär Holmgren

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka atjaunojamā ūdeņraža jomas, 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas un 
ar ūdeņradi saderīgas infrastruktūras 
attīstīšana ir būtiska izdevumu prioritāte 
atveseļošanas un noturības plānos, 
taisnīgas pārkārtošanās plānos, InvestEU, 
programmā “Apvārsnis Eiropa”, TEN-E, 
TEN-T un ETS inovāciju fondā.

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt, ka energoefektivitāte, 
atjaunojamo energoresursu enerģijas, 
atjaunojamā ūdeņraža un saistītās 
infrastruktūras attīstīšana ir būtiska 
izdevumu prioritāte atveseļošanas un 
noturības plānos, taisnīgas pārkārtošanās 
plānos, InvestEU, programmā "Apvārsnis 
Eiropa", TEN-E un ETS inovāciju fondā.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru, César Luena, Nicolás González Casares, Javi López

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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6.a uzsver, ka ūdeņraža ražošanā un 
izmantošanā stingri jāievēro princips 
"energoefektivitāte pirmajā vietā"; 
uzsver, ka daudzos gadījumos 
elektroenerģijas tieša izmantošana ir 
efektīvāka nekā izmantošana ūdeņraža 
ražošanā turpmākiem lietojumiem; tādēļ 
uzsver, ka ūdeņradis jāizmanto tikai tad, 
ja tieša elektrifikācija nav iespējama, 
tostarp konkrētās rūpnieciskās ražošanas 
nozarēs, aviācijā un kuģniecībā, turklāt 
prioritāte jāpiešķir nozarēm ar lielāko 
siltumnīcefekta gāzu samazinājumu uz 
vienu saražoto ūdeņraža vienību; tāpat 
uzsver, ka par prioritāru jānosaka un 
jāstimulē ūdeņraža ražošana no enerģijas 
pārpalikuma, tostarp vēja enerģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 186
Michal Wiezik

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka ogļu ieguves reģioni un 
tajos dzīvojošās kopienas pēc ražošanas 
pārtraukšanas bieži vien tiek atstāti 
novārtā; atkārtoti norāda, ka zaļā kursa 
un jauno stratēģiju, tostarp ūdeņraža 
stratēģijas un atkrastes vēja enerģijas 
stratēģijas, īstenošanā, izmantojot 
Taisnīgas pārkārtošanās fonda un 
Atveseļošanas un noturības mehānisma 
finansējumu, prioritārā kārtā būtu jāņem 
vērā attiecīgo reģionu potenciāls, lai 
veicinātu ES stratēģisko mērķu 
sasniegšanu, piemēram, attiecībā uz 
tehnoloģiskajiem centriem, kā arī 
pienācīgi jārisina pārkvalificēšanās 
vajadzības un jāsniedz jaunas iespējas;

Or. en
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Grozījums Nr. 187
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Nicolás González Casares, Javi 
López, Marcos Ros Sempere

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a mudina Komisiju veicināt to 
teritoriju noteikšanu un popularizēšanu 
Savienībā, kuras uzskata par ūdeņraža 
ražošanas mezgliem vai centriem; prasa 
sniegt īpašu atbalstu šīm teritorijām, lai 
nodrošinātu, ka tās var īstenot savu 
vadošo lomu Eiropas ūdeņraža stratēģijas 
īstenošanā; uzsver, cik būtiski ir izvirzīt 
vadībā Eiropas ūdeņraža ieleju partnerību 
kā galveno organizāciju zināšanu 
organizēšanai un nodošanai starp 
dažādiem Eiropas mezgliem;

Or. es

Grozījums Nr. 188
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka pastāv fundamentāla un 
neatrisināma pretruna starp fosilā 
kurināmā nozares interesēm un 
Savienības vispārējām interesēm veicināt 
atjaunojamā ūdeņraža attīstību; tādēļ 
prasa fosilā kurināmā nozarei aizliegt 
dalību ar ūdeņraža nozares attīstību 
saistītas publiskās politikas plānošanā un 
izstrādē; aicina Komisiju un dalībvalstis 
nekavējoties pārtraukt partnerības ar 
fosilā kurināmā nozari šajā jomā;
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Or. en

Grozījums Nr. 189
Pascal Canfin, Frédérique Ries, Andreas Glück

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju izstrādāt 
inovatīvus finanšu risinājumus, lai 
veicinātu šādu tehnoloģiju ieviešanu 
vietējā mērogā, piemēram, izmantojot EIB 
garantijas, lai mazinātu sākotnējo 
līdzieguldījumu risku vietējām 
pašvaldībām vai lai atbalstītu vienkāršotu 
piegādes līgumu slēgšanas procedūru;

Or. en

Grozījums Nr. 190
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka finansējuma 
atjaunojamā ūdeņraža infrastruktūrai 
pieejamības, nodarbinātības iespēju 
radīšanas un esošā darbaspēka 
kvalifikācijas celšanas un 
pārkvalifikācijas ziņā prioritāte būtu 
jāpiešķir ogļu ieguves pārejas reģioniem, 
jo tie būs pirmie, kas saskarsies ar 
izmaksām un grūtībām pārejā uz 
klimatneitralitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 191
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Ulrike Müller, Andreas Glück, Asger Christensen, Fredrick Federley, Hildegard Bentele

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju ietvert atbalstu 
ūdeņraža uzpildes stacijām TEN-T 
pamattīklā, it īpaši loģistikas centru 
tuvumā, jo ūdeņradim ir būtiska nozīme 
smago kravas automobiļu un it īpaši 
tālsatiksmes transporta dekarbonizācijā 
vidējā termiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 192
Andreas Glück, Asger Christensen, Susana Solís Pérez, Ulrike Müller, Hildegard 
Bentele, María Soraya Rodríguez Ramos, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, Catherine 
Chabaud, Pascal Canfin, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a pauž nožēlu, ka ūdeņraža 
stratēģijā nav minēta mazo un vidējo 
uzņēmumu būtiskā nozīme Savienības 
enerģijas un transporta vērtības ķēdēs, it 
īpaši ūdeņraža pētniecībā un inovācijā; 
uzsver, ka Savienības MVU jādara 
pieejami mērķtiecīgi ūdeņraža risinājumu 
atbalsta mehānismi;

Or. en

Grozījums Nr. 193
Alexander Bernhuber

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.a prasa šajā jomā pastiprināt 
Eiropas finansēšanas un atbalsta līdzekļu 
— Atveseļošanas fonda vai Inovācijas 
fonda — lomu; uzsver, ka šajā jomā būtu 
arī jāpastiprina EIB zaļais finansējums;

Or. de

Grozījums Nr. 194
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina valstu mazoglekļa inovāciju 
projektus noteikt kā prioritārus, piešķirot 
Eiropas pētniecības līdzekļus, lai 
atbalstītu visu dalībnieku, tostarp MVU 
un universitāšu pētniecības dienestu, 
centienus;

Or. fr

Grozījums Nr. 195
Marek Paweł Balt

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, ka, ņemot vērā ūdeņraža 
īpašības, sevišķa vērība jāpievērš tam, lai 
tiktu nodrošināta attiecīgās 
infrastruktūras un uzglabāšanas drošība 
un drošums, lai mazinātu dabas un 
cilvēka izraisītu katastrofu risku;

Or. en
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Grozījums Nr. 196
Sara Cerdas

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a iesaka veikt lielākas investīcijas 
pētniecībā un attīstībā attiecībā uz 
iespējamiem jauniem atjaunojamās 
enerģijas avotiem un nesējiem un turpināt 
atbalstīt līdzšinējos;

Or. pt

Grozījums Nr. 197
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver, ka jānodrošina 
pārredzamība attiecībā uz oglekļa pēdu un 
ūdeņraža, kura ražošanā izmantota 
elektroenerģija, tostarp no pārvades 
tīkliem, izcelsmes sertifikāciju; uzsver, ka 
enerģijai, ko izmanto ūdeņraža ražošanā, 
jābūt pārpalikuma enerģijai, tostarp zema 
pieprasījuma laikā, lai izvairītos no tā, ka 
tiek izmantota tiešiem lietojumiem 
nepieciešamā enerģija; uzsver, ka 
ūdeņradi, kas ražots kodolspēkstacijās vai 
fosilā kurināmā spēkstacijās, nevar 
uzskatīt par ilgtspējīgu, un šāda ūdeņraža 
ražošanai nevajadzētu piešķirt publisko 
atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 198
Manuel Bompard
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GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b pauž nopietnas bažas par gāzes 
lobiju būtisko ietekmi ES ūdeņraža 
stratēģijas veidošanā; nosoda visus 
zaļmaldināšanas mēģinājumus attiecībā 
uz fosilā kurināmā izmantošanu un 
finansēšanu, atsaucoties uz mazoglekļa 
ūdeņradi; aicina Komisiju novērst visas 
tās stratēģijas nepilnības, kas varētu būt 
pamats tādu projektu finansēšanai, kuros 
ūdeņraža avots ir dabasgāze;

Or. en

Grozījums Nr. 199
Andreas Glück, Asger Christensen, Susana Solís Pérez, Ulrike Müller, Hildegard 
Bentele, María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu 
pārskatīt enerģijas nodokļus ES; aicina 
Komisiju un Padomi nodrošināt 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
enerģijas nesējiem, lai veicinātu nozares 
integrāciju, un vienlaikus pilnībā ievērot 
dalībvalstu kompetenci nodokļu politikas 
jomā un nejaukties tajā;

Or. en

Grozījums Nr. 200
Ulrike Müller, Asger Christensen, Hildegard Bentele

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina Komisiju ierosināt 
vērienīgus pasākumus gaidāmās 
Alternatīvo degvielu infrastruktūras 
direktīvas pārskatīšanas ietvaros, lai 
paātrinātu ES mēroga ūdeņraža uzpildes 
tīkla attīstību, tostarp noteikt obligātas 
prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 201
Sara Cerdas

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver vajadzību ņemt vērā 
ūdeņraža ražošanu un ūdeņraža 
ražošanas avotu būtību; uzskata, ka 
marķējums būtu jāizmanto, lai norādītu 
atšķirību starp zaļo un zilo ūdeņradi;

Or. pt

Grozījums Nr. 202
Marek Paweł Balt

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina noteikt vienotus standartus 
attiecībā uz ūdeņraža ierobežotu līmeni 
gāzes pārvades sistēmās, lai veicinātu 
Eiropas mēroga kopīga ūdeņraža tīkla 
izveidi;

Or. en
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Grozījums Nr. 203
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c pauž nopietnas bažas par to, ka 
asociācija "Hydrogen Europe", kas ir 
fosilā kurināmā nozares atbalstīta lobiju 
grupa, veic Eiropas Tīra ūdeņraža 
alianses sekretariāta funkciju; pauž 
nožēlu, ka šajā aliansē nav pārstāvētas 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, 
vides NVO, neatkarīgi eksperti vai pat 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
uzņēmumi; tādēļ uzskata, ka Eiropas Tīra 
ūdeņraža alianse ir fosilā kurināmā lobiju 
grupas zaļmaldināšana; aicina Komisiju 
nekavējoties likvidēt šo aliansi;

Or. en

Grozījums Nr. 204
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru, César Luena, Nicolás González Casares, Javi López

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c pauž nožēlu, ka ES ūdeņraža 
stratēģijā līdz šim nav pievērsta vērība 
darbaspēka apmācībai, kvalifikācijas 
celšanai un pārkvalifikācijai un taisnīgai 
pārejai uz darbam ar ūdeņradi sagatavotu 
darbaspēku; aicina Komisiju vākt datus 
par rūpniecības nozares, transporta un 
enerģētikas pārejas uz ūdeņraža plašāku 
izmantošanu iespējamo ietekmi, iespējām 
un problēmām; šai sakarā aicina 
Komisiju un dalībvalstis sadarbībā ar 
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uzņēmumiem un apvienībām izstrādāt 
nozaru pārkārtošanas stratēģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 205
Ulrike Müller, Andreas Glück, Asger Christensen, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c uzsver decentralizētas ūdeņraža 
ražošanas potenciālu darbvietu un 
vērtības radīšanā lauku apvidos; aicina 
Komisiju un dalībvalstis attiecīgajās 
programmās apsvērt stimulus vietējo un 
reģionālo ūdeņraža klasteru veidošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 206
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru, César Luena, Nicolás González Casares, Javi López

Atzinuma projekts
6.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.d uzsver — lai nodrošinātu 
ūdeņraža, kura ražošanā izmantota 
elektroenerģija izmaksu konkurētspēju, ir 
jāsamazina elektroenerģijas patēriņa cena 
un ārējās izmaksas ir jāiekļauj fosilā 
kurināmā patēriņa cenā; norāda, ka 
nevienā nozarē pietiekamā mērā netiek 
ņemtas vērā fosilā kurināmā ārējās 
izmaksas un ka dažās nozarēs, it īpaši 
kuģniecībā un aviācijā, siltumnīcefekta 
gāzu emisiju cena vispār netiek ņemta 
vērā; aicina ieviest efektīvu oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu, lai Eiropas 
ražošanas nozari aizsargātu pret negodīgu 
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un augstu konkurenci oglekļa tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 207
Ulrike Müller, Andreas Glück, Asger Christensen, Fredrick Federley, Hildegard Bentele

Atzinuma projekts
6.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.d uzsver, ka ir svarīgi ieviest svarīga 
projekta visas Eiropas interesēs (IPCEI) 
koncepciju ūdeņraža jomā, lai koordinētu 
ieguldījumus un projektus dalībvalstīs un 
tādējādi veidotu uz stabilu un savstarpēji 
savienotu Eiropas ūdeņraža vērtības ķēdi;

Or. en

Grozījums Nr. 208
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
6.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.d uzsver, ka finansējuma 
atjaunojamā ūdeņraža infrastruktūrai 
pieejamības ziņā prioritāte būtu jāpiešķir 
ogļu ieguves pārejas reģioniem, jo tie būs 
pirmie, kas saskarsies ar izmaksām un 
grūtībām pārejā uz klimatneitralitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 209
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru
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Atzinuma projekts
6.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.e aicina izstrādāt Eiropas mēroga 
visaptverošus, saskaņotus un koordinētus 
atbalsta plānus, lai dotu iespēju 
atjaunojamā ūdeņraža ražotājiem un 
lietotājiem attīstīt paredzamu ūdeņraža 
ražošanu, nodrošinot ilgtermiņa 
plānošanas drošību; ierosina minētajos 
plānos iekļaut oglekļa cenas starpības 
līgumus attiecībā uz rūpniecības 
galaproduktiem un ūdeņradi, lai segtu 
starpību, kas rodas saistībā ar fosilo 
ūdeņradi; uzsver — lai piemērotu šo 
instrumentu, attiecīgi jāpielāgo 
pamatnostādnes par valsts atbalstu vides 
aizsardzībai un enerģētikai un 
Atjaunojamo energoresursu direktīva; 
tāpat aicina regulatīvos nolūkos izmantot 
klimata papildnodokļus 
materiālietilpīgiem galaproduktiem un 
obligātu kvotu atjaunojamā ūdeņraža 
izmantošanai tērauda vai ķīmisku 
produktu ražošanā un aviācijā un 
kuģniecībā, ja tas tiek izmantots kā 
degviela, paredzot pakāpenisku pāreju uz 
pilnīgu atjaunojamo energoresursu 
enerģijas izmantošanu līdz 2050. gadam, 
kā arī regulējuma par jaunu vieglo 
pasažieru transportlīdzekļu oglekļa 
emisijām ekoinovācijas noteikumos 
paredzēt pozitīvus stimulus, piemēram, 
atvieglojumus, ja tērauda ražošanā 
izmantots atjaunojamais ūdeņradis; 
uzsver, ka ir jāpielāgo attiecīgie tiesību 
akti, piemēram, Būvizstrādājumu regula, 
Direktīva par ēku energoefektivitāti un 
Atjaunojamo energoresursu direktīva; 
iesaka publiskajā iepirkumā izmantot 
aptuveno oglekļa cenu vismaz 100 EUR 
par CO2 tonnu apmērā;

Or. en
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Grozījums Nr. 210
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Maria Arena, Tudor Ciuhodaru, César 
Luena, Nicolás González Casares, Javi López

Atzinuma projekts
6.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.f norāda — neskatoties uz to, ka 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas 
tehnoloģiju izpētē un demonstrācijās ir 
ieguldīts ievērojams laiks un līdzekļi, 
joprojām nav neviena rūpnieciska mēroga 
projekta, kas pierādītu šo tehnoloģiju 
dzīvotspēju; tādēļ apšauba drošu un 
izmaksu ziņā pieejamu CCS tehnoloģiju 
savlaicīgu ieviešanu, lai tīra ūdeņraža 
ražošana būtu dzīvotspējīgs un izmaksu 
ziņā konkurētspējīgs risinājums; uzsver, 
ka vairākās rūpniecības nozarēs, tostarp it 
īpaši betona ražošanā, nav alternatīvu 
risinājumu, un tādēļ iespējamās CCS 
iekārtas būtu jārezervē šiem lietojumiem 
to ierobežotā rakstura dēļ; uzsver, ka 
atjaunojamais ūdeņradis var kļūt izmaksu 
ziņā konkurētspējīgs līdz 2030. gadam, 
savukārt tehnoloģijas jau ir ieviešamas un 
drošas;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru, César Luena, Nicolás González Casares, Javi López

Atzinuma projekts
6.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.g aicina nodrošināt pārredzamību 
un pilsonisko sabiedrību un zinātnes 
aprindas iekļaut visās koordinēšanas un 
plānošanas struktūrās, it īpaši Eiropas 
Tīra ūdeņraža aliansē;
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Or. en

Grozījums Nr. 212
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
6.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.h aicina attiecībā uz ūdeņradi, kas 
ražots no biomasas, piemērot ilgtspējas 
kritērijus, kas ierobežo oglekļa 
atmaksāšanās, laiku līdz mazāk nekā 
10 gadiem, kā to ierosinājusi EASAC;

Or. en

Grozījums Nr. 213
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru, César Luena, Nicolás González Casares, Javi López

Atzinuma projekts
6.i punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.i aicina izvērtēt un uzlabot resursu 
izlietojumu ūdeņraža ražošanā atbilstīgi 
aprites ekonomikas principiem, īpaši 
ņemot vērā materiālu izlietojumu 
elektrolīzeru ražošanā un ūdens 
izmantošanu;

Or. en


