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Τροπολογία 1
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις ειδικές 
εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής 
για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) 
σχετικά με την υπερθέρμανση του 
πλανήτη κατά 1,5°C και σχετικά με τους 
ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα 
μεταβαλλόμενο κλίμα,

Or. en

Τροπολογία 2
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών 
για το περιβάλλον σχετικά με το χάσμα 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
(Emissions Gap Report) του 2019,

Or. en

Τροπολογία 3
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών 
για το περιβάλλον σχετικά με το χάσμα 
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παραγωγής (Production Gap Report) του 
2020,

Or. en

Τροπολογία 4
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Pernille 
Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian 
Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, 
Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του 
ΟΟΣΑ, της 23ης Φεβρουαρίου 2018, 
σχετικά με την ενίσχυση των ΜΜΕ και 
της επιχειρηματικότητας για 
παραγωγικότητα και ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς,

Or. en

Τροπολογία 5
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 
2020, με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για 
τη μείωση των εκπομπών μεθανίου» 
(COM(2020)0663),

Or. fr
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Τροπολογία 6
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 
2020, με τίτλο «Μια στρατηγική της ΕΕ 
για την αξιοποίηση του δυναμικού των 
υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας για ένα κλιματικά ουδέτερο 
μέλλον» (COM(2020)0741),

Or. en

Τροπολογία 7
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Pernille 
Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian 
Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, 
Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 
2020, σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ 
για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου 
(COM(2020)0663),

Or. en

Τροπολογία 8
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των 
Περιφερειών, της 1ης Ιουλίου 2020, με 
θέμα «Προς έναν χάρτη πορείας για το 
καθαρό υδρογόνο — Η συμβολή των 
τοπικών και των περιφερειακών αρχών 
στην προσπάθεια για μια κλιματικά 
ουδέτερη Ευρώπη»,

Or. en

Τροπολογία 9
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 28ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την 
κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης,

Or. en

Τροπολογία 10
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 28ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την 
κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης1,
_________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
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P7_TA(2019)0078.

Or. fr

Τροπολογία 11
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 10ης Ιουλίου 2020, σχετικά με την 
αναθεώρηση των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις διευρωπαϊκές 
ενεργειακές υποδομές2,
_________________
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0199.

Or. fr

Τροπολογία 12
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 2ας Ιουλίου 2020, σχετικά με μια 
ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση 
της αποθήκευσης ενέργειας3,
_________________
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0198.

Or. fr
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Τροπολογία 13
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
ενέκρινε τη Συμφωνία του Παρισιού, την 
Πράσινη Συμφωνία και τον στόχο της 
επίτευξης μιας οικονομικά αποδοτικής και 
δίκαιης μετάβασης που θα οδηγήσει στην 
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
ενέκρινε τη Συμφωνία του Παρισιού, την 
Πράσινη Συμφωνία και τον στόχο της 
επίτευξης μιας οικονομικά αποδοτικής και 
δίκαιης μετάβασης που θα οδηγήσει στην 
κλιματική ουδετερότητα το αργότερο έως 
το 2050 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενέκρινε στόχο για μείωση των εκπομπών 
κατά 60 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 
1990·

Or. en

Τροπολογία 14
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
ενέκρινε τη Συμφωνία του Παρισιού, την 
Πράσινη Συμφωνία και τον στόχο της 
επίτευξης μιας οικονομικά αποδοτικής και 
δίκαιης μετάβασης που θα οδηγήσει στην 
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
ενέκρινε τη Συμφωνία του Παρισιού, την 
Πράσινη Συμφωνία και τον στόχο της 
επίτευξης μιας οικονομικά αποδοτικής και 
δίκαιης μετάβασης που θα οδηγήσει στην 
κλιματική ουδετερότητα το συντομότερο 
δυνατόν το αργότερο έως το 2050·

Or. en

Τροπολογία 15
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
ενέκρινε τη Συμφωνία του Παρισιού, την 
Πράσινη Συμφωνία και τον στόχο της 
επίτευξης μιας οικονομικά αποδοτικής και 
δίκαιης μετάβασης που θα οδηγήσει στην 
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
ενέκρινε, επί του παρόντος, τη Συμφωνία 
του Παρισιού, την Πράσινη Συμφωνία και 
τον στόχο της επίτευξης μιας οικονομικά 
αποδοτικής και δίκαιης μετάβασης που θα 
οδηγήσει στην κλιματική ουδετερότητα 
έως το 2050·

Or. de

Τροπολογία 16
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
ενέκρινε τη Συμφωνία του Παρισιού, την 
Πράσινη Συμφωνία και τον στόχο της 
επίτευξης μιας οικονομικά αποδοτικής 
και δίκαιης μετάβασης που θα οδηγήσει 
στην κλιματική ουδετερότητα έως το 
2050·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
ενέκρινε τη Συμφωνία του Παρισιού που 
ορίζει ως μακροπρόθεσμο στόχο τον 
περιορισμό της αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1,5 °C 
σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα·

Or. fr

Τροπολογία 17
Thierry Mariani
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
ενέκρινε τη Συμφωνία του Παρισιού, την 
Πράσινη Συμφωνία και τον στόχο της 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
επιδιώκει τον στόχο της επίτευξης μιας 
οικονομικά αποδοτικής και δίκαιης 
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επίτευξης μιας οικονομικά αποδοτικής και 
δίκαιης μετάβασης που θα οδηγήσει στην 
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050·

ενεργειακής μετάβασης που θα οδηγήσει 
στην επίτευξη φιλόδοξων αποτελεσμάτων 
όσον αφορά την κλιματική ουδετερότητα·

Or. fr

Τροπολογία 18
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ορυκτά 
καύσιμα και η χρήση τους ευθύνονται σε 
μεγάλο βαθμό για την υπερθέρμανση του 
πλανήτη και η συμφωνία του Παρισιού 
στοχεύει στον περιορισμό της αύξησης 
της παγκόσμιας θερμοκρασίας αρκετά 
κάτω από 2°C σε σύγκριση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα και στη 
συνέχιση των δράσεων που έχουν 
αναληφθεί για τον περιορισμό της 
αύξησης της θερμοκρασίας στους 1,5°C·

Or. en

Τροπολογία 19
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει τον 
στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 60 % έως το 2030·

Or. en
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Τροπολογία 20
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 95 % 
του υδρογόνου παράγεται σήμερα μέσω 
αναμόρφωσης υδρογονανθράκων με ατμό 
και προκαλεί το 2,5 % των παγκόσμιων 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
ποσοστό το οποίο ισοδυναμεί με τις 
εκπομπές του Ηνωμένου Βασιλείου και 
της Ινδονησίας μαζί·

Or. en

Τροπολογία 21
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματικότητα των λεγόμενων 
τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης 
του άνθρακα (CCS) δεν έχει αποδειχθεί 
και ότι η ωρίμανσή τους αργεί ακόμα·

Or. en

Τροπολογία 22
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 43 % 
της παγκόσμιας παραγωγής υδρογόνου 
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χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
αμμωνίας, η οποία χρησιμοποιείται 
κυρίως ως βάση για την παραγωγή 
γεωργικών λιπασμάτων, το 52 % 
χρησιμοποιείται για τον εξευγενισμό και 
την αποθείωση υδρογονανθράκων και το 
5 % χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
μεθανόλης και για άλλες χρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 23
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αε. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 
παραγωγή και τη χρήση λιπασμάτων με 
βάση την αμμωνία προκαλούνται 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
ρυπογόνων αερίων, ρύπανση των υδάτων, 
διαταραχές του παγκόσμιου κύκλου του 
αζώτου και αποξυγόνωση των ωκεανών, 
με εκφυλιστικές συνέπειες για τη 
θαλάσσια βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία 24
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λιγότερο 
από το 1 % της σημερινής παραγωγής 
υδρογόνου χρησιμοποιείται ως φορέας 
ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 25
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετάβαση σε μια οικονομία με μηδενικό 
ισοζύγιο εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου απαιτεί μια μετάβαση σε 
καθαρές μορφές ενέργειας που να 
διασφαλίζει τη βιωσιμότητα, την ασφάλεια 
του εφοδιασμού και την οικονομική 
προσιτότητα της ενέργειας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία απαιτεί μια ταχεία και δίκαιη 
ενεργειακή μετάβαση που να διασφαλίζει 
τη βιωσιμότητα και την υγεία, τη 
συμμετοχή, την ασφάλεια του εφοδιασμού 
και την οικονομική προσιτότητα της 
ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η 
ταχεία μετάβαση προς ένα ενεργειακό 
σύστημα υψηλής απόδοσης με βάση τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να 
πραγματοποιηθεί κατά την προσεχή 
δεκαετία καθώς ενδέχεται να μην 
επιτευχθεί ο στόχος που έχει ορίσει η 
Ένωση και η επιστήμη· 

Or. fr

Τροπολογία 26
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετάβαση σε μια οικονομία με μηδενικό 
ισοζύγιο εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου απαιτεί μια μετάβαση σε 
καθαρές μορφές ενέργειας που να 
διασφαλίζει τη βιωσιμότητα, την 
ασφάλεια του εφοδιασμού και την 
οικονομική προσιτότητα της ενέργειας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία απαιτεί την 
άμεση μετάβαση σε ένα πλήρως 
βασισμένο σε ανανεώσιμες πηγές, υψηλά 
αποδοτικό από άποψη χρήσης πόρων και 
ενέργειας ενεργειακό σύστημα ώστε να 
διασφαλίζεται η βιωσιμότητα, η 
προσβασιμότητα και η οικονομική 
προσιτότητα της ενέργειας και εντέλει η 
ασφάλεια και η γεωπολιτική ανεξαρτησία 
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του εφοδιασμού της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 27
Angelika Niebler, Sara Skyttedal, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian Doleschal, Μαρία Σπυράκη, 
Riho Terras, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, András Gyürk, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετάβαση σε μια οικονομία με μηδενικό 
ισοζύγιο εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου απαιτεί μια μετάβαση σε 
καθαρές μορφές ενέργειας που να 
διασφαλίζει τη βιωσιμότητα, την ασφάλεια 
του εφοδιασμού και την οικονομική 
προσιτότητα της ενέργειας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετάβαση σε μια οικονομία με μηδενικό 
ισοζύγιο εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου απαιτεί μια μετάβαση σε 
καθαρές μορφές ενέργειας που να 
διασφαλίζει τη βιωσιμότητα, την 
τεχνολογική ουδετερότητα, την ασφάλεια 
του εφοδιασμού, την οικονομική 
προσιτότητα της ενέργειας και την 
ανταγωνιστικότητα των τιμών της 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 28
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετάβαση σε μια οικονομία με μηδενικό 
ισοζύγιο εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου απαιτεί μια μετάβαση σε 
καθαρές μορφές ενέργειας που να 
διασφαλίζει τη βιωσιμότητα, την ασφάλεια 
του εφοδιασμού και την οικονομική 
προσιτότητα της ενέργειας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετάβαση σε μια οικονομία με μηδενικό 
ισοζύγιο εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου απαιτεί μια δημόσια 
σχεδιασμένη μετάβαση σε ένα σύστημα 
100 % ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 
να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα, την 
ασφάλεια του εφοδιασμού και την 



AM\1220452EL.docx 15/116 PE662.057v01-00

EL

οικονομική προσιτότητα της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 29
Ivo Hristov

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετάβαση σε μια οικονομία με μηδενικό 
ισοζύγιο εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου απαιτεί μια μετάβαση σε 
καθαρές μορφές ενέργειας που να 
διασφαλίζει τη βιωσιμότητα, την ασφάλεια 
του εφοδιασμού και την οικονομική 
προσιτότητα της ενέργειας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετάβαση σε μια οικονομία με μηδενικό 
ισοζύγιο εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου απαιτεί μια δίκαιη μετάβαση 
σε καθαρές μορφές ενέργειας που να 
αντιμετωπίζει την ενεργειακή φτώχεια σε 
ολόκληρη την ΕΕ και να διασφαλίζει τη 
βιωσιμότητα, την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και την οικονομική 
προσιτότητα της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 30
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετάβαση σε μια οικονομία με μηδενικό 
ισοζύγιο εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου απαιτεί μια μετάβαση σε 
καθαρές μορφές ενέργειας που να 
διασφαλίζει τη βιωσιμότητα, την 
ασφάλεια του εφοδιασμού και την 
οικονομική προσιτότητα της ενέργειας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 
για μια οικονομία με μηδενικό ισοζύγιο 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
περιλαμβάνουν τη μετάβαση στην 
αποκαλούμενη ανανεώσιμη ενέργεια, η 
οποία, αφενός, εξαρτάται από υψηλές 
κρατικές επιδοτήσεις και, αφετέρου, δεν 
παρέχει εγγυήσεις ούτε για τη 
σταθερότητα του δικτύου ούτε για την 
ασφάλεια του εφοδιασμού·

Or. de
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Τροπολογία 31
Thierry Mariani
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετάβαση σε μια οικονομία με μηδενικό 
ισοζύγιο εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου απαιτεί μια μετάβαση σε 
καθαρές μορφές ενέργειας που να 
διασφαλίζει τη βιωσιμότητα, την ασφάλεια 
του εφοδιασμού και την οικονομική 
προσιτότητα της ενέργειας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη 
του ευρωπαϊκού στόχου για το κλίμα 
οικονομία απαιτεί μια εύλογη μετάβαση 
που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα, την 
ασφάλεια του εφοδιασμού και την 
οικονομική προσιτότητα της ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 32
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
χρειάζονται καθαρές εναλλακτικές λύσεις 
αντί των ορυκτών καυσίμων ώστε να 
καταστεί δυνατή η σταδιακή κατάργηση 
των ορυκτών καυσίμων το συντομότερο 
δυνατόν, να καταπολεμηθεί η ενεργειακή 
φτώχεια και να διασφαλιστεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, και ότι το καθαρό υδρογόνο 
μπορεί να αποτελέσει μια τέτοιου είδους 
εναλλακτική λύση·

Or. en
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Τροπολογία 33
Thierry Mariani
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ορολογία που παρέχεται από τη 
στρατηγική της Επιτροπής είναι ελλιπής 
καθώς αποκλείει ορισμένες πηγές 
ενέργειας από τις οποίες δύναται να 
παραχθεί καθαρό υδρογόνο·

Or. fr

Τροπολογία 34
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
εφαρμογές στους τομείς της βιομηχανίας, 
των μεταφορών και της θέρμανσης, ώστε 
να απαλλαγούν από ανθρακούχες 
εκπομπές τομείς όπου δεν είναι ούτε 
δυνατή ούτε ανταγωνιστική η άμεση 
ηλεκτροδότηση, και για την αποθήκευση 
ενέργειας με στόχο την εξισορρόπηση του 
ενεργειακού συστήματος, με αποτέλεσμα 
να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παραγωγή υδρογόνου είναι υψηλής 
ενεργειακής έντασης και συνεπάγεται 
επιπλέον σημαντικές ενεργειακές 
απώλειες που προκύπτουν κατά τις 
διαδικασίες μετασχηματισμού, καθώς και 
ότι υπάρχουν υψηλές τεχνικές απαιτήσεις 
για ένα δίκτυο υδρογόνου το οποίο επί του 
παρόντος είναι ανύπαρκτο· προς τούτο, 
δεν πρέπει να αναμένεται ότι θα είναι 
διαθέσιμο στο άμεσο μέλλον ένα δίκτυο 
υδρογόνου· τονίζει δε ότι, δεδομένης της 
τρέχουσας τεχνολογίας, το υδρογόνο δεν 
είναι επικερδές από ενεργειακή άποψη 
και ότι η παραγωγή του δεν μπορεί να 
διασφαλιστεί σε επαρκή ποσότητα·

Or. de
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Τροπολογία 35
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
εφαρμογές στους τομείς της βιομηχανίας, 
των μεταφορών και της θέρμανσης, ώστε 
να απαλλαγούν από ανθρακούχες 
εκπομπές τομείς όπου δεν είναι ούτε 
δυνατή ούτε ανταγωνιστική η άμεση 
ηλεκτροδότηση, και για την αποθήκευση 
ενέργειας με στόχο την εξισορρόπηση του 
ενεργειακού συστήματος, με αποτέλεσμα 
να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
πρώτη ύλη και πηγή ενέργειας για 
διεργασίες υψηλής θερμοκρασίας για 
εφαρμογές στους τομείς της βιομηχανίας, 
των εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών, 
δηλαδή σε τομείς όπου δεν είναι δυνατή η 
άμεση ηλεκτροδότηση, και για την 
αποθήκευση ενέργειας με στόχο την 
εξισορρόπηση του ενεργειακού 
συστήματος, με αποτέλεσμα να 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος·

Or. fr

Τροπολογία 36
Robert Roos, Jessica Stegrud, Margarita de la Pisa Carrión, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
εφαρμογές στους τομείς της βιομηχανίας, 
των μεταφορών και της θέρμανσης, ώστε 
να απαλλαγούν από ανθρακούχες εκπομπές 
τομείς όπου δεν είναι ούτε δυνατή ούτε 
ανταγωνιστική η άμεση ηλεκτροδότηση, 
και για την αποθήκευση ενέργειας με 
στόχο την εξισορρόπηση του ενεργειακού 
συστήματος, με αποτέλεσμα να 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν η 
τεχνολογία υδρογόνου μπορέσει να 
αναπτυχθεί και να αξιοποιηθεί εμπορικά 
σε μεγάλη κλίμακα, θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές στους 
τομείς της βιομηχανίας, των μεταφορών 
και της θέρμανσης, ώστε να απαλλαγούν 
από ανθρακούχες εκπομπές τομείς όπου 
δεν είναι ούτε δυνατή ούτε ανταγωνιστική 
η άμεση ηλεκτροδότηση, και για την 
αποθήκευση ενέργειας με στόχο την 
εξισορρόπηση του ενεργειακού 
συστήματος, με αποτέλεσμα να 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
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ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 37
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
εφαρμογές στους τομείς της βιομηχανίας, 
των μεταφορών και της θέρμανσης, ώστε 
να απαλλαγούν από ανθρακούχες 
εκπομπές τομείς όπου δεν είναι ούτε 
δυνατή ούτε ανταγωνιστική η άμεση 
ηλεκτροδότηση, και για την αποθήκευση 
ενέργειας με στόχο την εξισορρόπηση του 
ενεργειακού συστήματος, με αποτέλεσμα 
να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ανανεώσιμο υδρογόνο θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για να απαλλάξει από 
ανθρακούχες εκπομπές τους τομείς όπου 
δεν είναι ούτε δυνατή η άμεση 
ανανεώσιμη ηλεκτροδότηση, όπως είναι η 
ναυτιλία, οι αεροπορικές μεταφορές και 
οι βιομηχανικές διεργασίες υψηλής 
έντασης άνθρακα, και για την εποχιακή 
αποθήκευση ενέργειας με στόχο την 
εξισορρόπηση του ενεργειακού 
συστήματος, όπου απαιτείται, με 
αποτέλεσμα να συμβάλλει στην ενοποίηση 
του ενεργειακού συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 38
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
εφαρμογές στους τομείς της βιομηχανίας, 
των μεταφορών και της θέρμανσης, ώστε 
να απαλλαγούν από ανθρακούχες εκπομπές 
τομείς όπου δεν είναι ούτε δυνατή ούτε 
ανταγωνιστική η άμεση ηλεκτροδότηση, 
και για την αποθήκευση ενέργειας με 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
εφαρμογές στους τομείς της βιομηχανίας, 
των μεταφορών και της θέρμανσης, ώστε 
να απαλλαγούν από ανθρακούχες εκπομπές 
τομείς όπου δεν είναι ούτε δυνατή τεχνικά 
ούτε ανταγωνιστική η άμεση 
ηλεκτροδότηση, και για την αποθήκευση 
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στόχο την εξισορρόπηση του ενεργειακού 
συστήματος, με αποτέλεσμα να 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος·

ενέργειας με στόχο την εξισορρόπηση του 
ενεργειακού συστήματος, με αποτέλεσμα 
να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 39
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
εφαρμογές στους τομείς της βιομηχανίας, 
των μεταφορών και της θέρμανσης, ώστε 
να απαλλαγούν από ανθρακούχες εκπομπές 
τομείς όπου δεν είναι ούτε δυνατή ούτε 
ανταγωνιστική η άμεση ηλεκτροδότηση, 
και για την αποθήκευση ενέργειας με 
στόχο την εξισορρόπηση του ενεργειακού 
συστήματος, με αποτέλεσμα να 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
εφαρμογές στους τομείς της βιομηχανίας 
και των μεταφορών, ώστε να απαλλαγούν 
από ανθρακούχες εκπομπές τομείς όπου 
δεν είναι ούτε δυνατή ούτε ανταγωνιστική 
η άμεση ηλεκτροδότηση, και για την 
αποθήκευση ενέργειας με στόχο την 
εξισορρόπηση του ενεργειακού 
συστήματος, με αποτέλεσμα να 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 40
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του 
παρόντος, τα διαθέσιμα μοντέλα της 
εξέλιξης διαφόρων ειδών υδρογόνου στην 
αγορά ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό και οι 
προβλέψεις είναι εξαιρετικά αβέβαιες 
λόγω των σημαντικών ευαισθησιών όσον 
αφορά την τιμή, τη ζήτηση και την 
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παραγωγή υδρογόνου· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτό θα πρέπει να 
συνυπολογίζεται στις πολιτικές και 
επενδυτικές αποφάσεις, και θα πρέπει, 
συνεπώς να δίνεται έμφαση σε 
αναμφιβόλως θετικές πολιτικές και 
επενδυτικές επιλογές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, η παραγωγή 
ανανεώσιμου υδρογόνου αποτελεί τη 
μοναδική μακροπρόθεσμα βιώσιμη και 
οικονομικά αποδοτική λύση για τη 
συμβολή στην επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας της Ένωσης και την 
αποφυγή φαινομένων εγκλωβισμού στη 
χρήση άνθρακα και μη αξιοποιήσιμων 
στοιχείων ενεργητικού·

Or. en

Τροπολογία 41
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ενεργειακό σύστημα της ΕΕ θα πρέπει να 
είναι οικονομικά ανταγωνιστικό και 
περιβαλλοντικά βιώσιμο και οι 
επιδιωκόμενες τεχνολογικές κατευθύνσεις 
θα πρέπει να βασίζονται σε 
αποδεδειγμένες περιπτώσεις 
επιχειρήσεων, ούτως ώστε το κόστος 
τους να μην θέτει σε κίνδυνο την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών ή την ευημερία των 
πολιτών·

Or. en
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Τροπολογία 42
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard 
Bentele, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, 
Christian Doleschal, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe 
Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει το 
φυσικό αέριο προβλέπει βιωσιμότητα, 
ασφάλεια του εφοδιασμού και οικονομική 
προσιτότητα της ενέργειας για τους 
Ευρωπαίους καταναλωτές εδώ και 
δεκαετίες και, επομένως, θα πρέπει να 
διευρυνθεί περαιτέρω ώστε να προαχθεί η 
ανάπτυξη μιας μελλοντικής 
πανευρωπαϊκής αγοράς υδρογόνου·

Or. en

Τροπολογία 43
Claudia Gamon, Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απαλλαγή τομέων από ανθρακούχες 
εκπομπές θα έχει ως αποτέλεσμα 
μεγαλύτερο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, πράγμα που θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερη αστάθεια στο ενεργειακό και 
ηλεκτρικό δίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ζήτηση για αποθήκευση ενέργειας 
θα αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό 
προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
ενεργειακός εφοδιασμός·

Or. en
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Τροπολογία 44
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παραγωγή χάλυβα αντιστοιχεί περίπου 
στο 10 % των άμεσων και έμμεσων 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
παγκοσμίως, οι θαλάσσιες μεταφορές 
αντιστοιχούν περίπου στο 2,5 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η 
ανάπτυξη ανανεώσιμου υδρογόνου θα 
μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των 
εκπομπών σε αυτούς τους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 45
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος 
«καθαρό υδρογόνο» αναφέρεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής, της 
8ης Ιουλίου 2020, με τίτλο «Στρατηγική 
για το υδρογόνο για μια κλιματικά 
ουδέτερη Ευρώπη» με διαφορετική 
σημασία σε σχέση με την αποστολή της 
Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το καθαρό 
υδρογόνο·

Or. en

Τροπολογία 46
Jens Geier
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εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
υδρογόνο θα μπορούσε να καλύψει έως το 
20 % της ευρωπαϊκής ζήτησης ενέργειας 
έως το 2050, μεταξύ 20 % και 50 % της 
ζήτησης ενέργειας στις μεταφορές και 
μεταξύ 5 % και 20 % της συνολικής 
ενέργειας που καταναλώνεται στη 
βιομηχανία1·
_________________
1 Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 
και Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Or. en

Τροπολογία 47
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με μελέτες, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας μπορούν να αντιπροσωπεύουν 
έως και το 100 %4  του ευρωπαϊκού 
ενεργειακού μείγματος το 2050, με το 
μερίδιο του υδρογόνου να ανέρχεται στο 
13-14 %5·
_________________
4 Πανεπιστήμιο LUT, 2020.
5 Στρατηγική για το υδρογόνο για μια 
κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη 
(COM(2020)0301).

Or. fr
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Τροπολογία 48
François-Xavier Bellamy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός 
του ανανεώσιμου υδρογόνου και του 
υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών υδρογόνου θα πρέπει να 
βασίζεται στο σαφές κριτήριο του 
επιπέδου εκπομπών CO2  σε ολόκληρη τη 
διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής και 
σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του·

Or. en

Τροπολογία 49
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Claudia Gamon, 
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Nicola 
Danti, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
υδρογόνο σήμερα αντιστοιχεί περίπου στο 
2 % του ενεργειακού μίγματος της ΕΕ, 
ενώ το 95 % του εν λόγω μίγματος 
παράγεται από ορυκτά καύσιμα και 
απελευθερώνει 70-100 εκατομμύρια 
τόνους CO2 ετησίως·

Or. en

Τροπολογία 50
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή και 
η απόδοση, οι οποίες συνδέονται, θα 
πρέπει να βελτιωθούν σταδιακά ενόψει 
της ανάπτυξης βιομηχανικών μεθόδων 
και αξιακών αλυσίδων·

Or. en

Τροπολογία 51
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παγκόσμια παραγωγή υδρογόνου 
(120 εκατομμύρια τόνοι) προκύπτει από 
τη βιομηχανία διυλίσεως και τη χημική 
βιομηχανία, όπου παράγεται ως 
υποπροϊόν, (70 εκατομμύρια τόνοι) και 
από ειδικές εγκαταστάσεις 
(50 εκατομμύρια τόνοι)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ζήτηση για υδρογόνο 
καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από 
ορυκτά καύσιμα, ενώ το 6 % του φυσικού 
αερίου και το 2 % του φυσικού άνθρακα 
σε παγκόσμιο επίπεδο διοχετεύεται στην 
παραγωγή υδρογόνου· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι λιγότερο από το 0,1 % της 
παγκόσμιας ειδικευμένης παραγωγής 
υδρογόνου σήμερα προέρχεται από την 
ηλεκτρόλυση ύδατος και, εντός της ΕΕ, η 
ηλεκτρόλυση που πραγματοποιείται επί 
του παρόντος παράγει λιγότερο από το 
4 % της συνολικής παραγωγής 
υδρογόνου·

Or. en
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Τροπολογία 52
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
σημερινό κόστος του καθαρού υδρογόνου 
και του υδρογόνου χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών είναι περίπου 
2,5 έως 5,5 ευρώ ανά κιλό, ενώ το κόστος 
παραγωγής ορυκτών καυσίμων με βάση 
το υδρογόνο είναι περίπου 1,50 ευρώ ανά 
κιλό1· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 95 % 
της παραγωγής υδρογόνου σήμερα γίνεται 
μέσω αναμόρφωσης μεθανίου με ατμό2· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημερινό 
μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας στα 
περισσότερα κράτη μέλη θα παρήγαγε 
υδρογόνο που βασίζεται στην ηλεκτρική 
ενέργεια το οποίο θα παρήγαγε 
υψηλότερες εκπομπές σε σχέση με το 
υδρογόνο που βασίζεται σε ορυκτά 
καύσιμα·
_________________
1α Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή 
(2020): Στρατηγική για το υδρογόνο για 
μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη.
1β Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Hydrogen 
generation in Europe: Overview of key 
costs and benefits» (Παραγωγή υδρογόνου 
στην Ευρώπη: επισκόπηση βασικού 
κόστους και ωφέλειας), Ιούλιος 2020.

Or. en

Τροπολογία 53
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Christian 
Ehler, Hildegard Bentele, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
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Carvalho, Jerzy Buzek, Christian Doleschal, Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Pilar del 
Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάπτυξη συστημάτων υδρογόνου 
ενδέχεται να αντιμετωπιστεί διαφορετικά 
από τα κράτη μέλη, δεδομένων των 
διαφορών στην τοπολογία των υποδομών 
φυσικού αερίου που αυτά διαθέτουν, της 
ικανότητάς τους να αναπτύσσουν 
διαφορετικά είδη τεχνολογιών για την 
παραγωγή υδρογόνου, των διαφορετικών 
δυνατοτήτων για καινοτομία και της 
διαφορετικής ζήτησης για υδρογόνο από 
τις διάφορες βιομηχανίες σε κάθε κράτος 
μέλος·

Or. en

Τροπολογία 54
Claudia Gamon, Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
υδρογόνο που παράγεται ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας μπορεί να αποθηκεύει 
ενέργεια σε μεγάλες ποσότητες για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και ότι το υδρογόνο 
μπορεί να μεταφερθεί σε μεγάλες 
αποστάσεις και, ως εκ τούτου, καθιστά 
δυνατή την παραγωγή ανανεώσιμης 
ενέργειας όπου είναι περισσότερο 
αποδοτική και τη μεταφορά σε μεγάλες 
αποστάσεις χωρίς να επιβαρύνεται το 
ηλεκτρικό δίκτυο·

Or. en
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Τροπολογία 55
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανταγωνιστική και βιώσιμη οικονομία 
υδρογόνου αποτελεί μια ευκαιρία για την 
ΕΕ προκειμένου να ενισχύσει την 
οικονομία της, ειδικότερα μετά την 
οικονομική ύφεση λόγω της πανδημίας 
COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μπορεί να δημιουργήσει έως και 
1 εκατομμύριο άμεσες θέσεις εργασίας 
υψηλής ποιότητας έως το 2030 και 
5,4 εκατομμύρια έως το 20501· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να 
αποτελέσει ευκαιρία ιδίως για τις 
περιφέρειες οι οποίες επί του παρόντος 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 
παραδοσιακές πηγές ενέργειας και 
διατρέχουν τον κίνδυνο φτώχειας όταν 
καταργηθούν σταδιακά τα ορυκτά 
καύσιμα·
_________________
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κοινό Κέντρο 
Ερευνών), «Hydrogen use in EU 
decarbonisation scenarios» (Χρήση 
υδρογόνου σε σενάρια απαλλαγής από 
ανθρακούχες εκπομπές στην ΕΕ).

Or. en

Τροπολογία 56
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard 
Bentele, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, 
Christian Doleschal, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe 
Falcă
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικοδόμηση μιας ανταγωνιστικής αγοράς 
υδρογόνου η οποία συμβάλλει με 
αποδοτικό από άποψη χρόνου και 
κόστους τρόπο στον στόχο της Ένωσης 
για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 
απαιτεί καλά ανεπτυγμένες υποδομές 
μεταφοράς για την αποτελεσματική 
διανομή υδρογόνου από τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής στις περιοχές 
κατανάλωσης σε ολόκληρη την Ένωση, 
πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί με βάση 
την αναπροσαρμογή των υφιστάμενων 
δικτύων φυσικού αερίου και την 
αξιοποίηση ειδικών υποδομών για τη 
μεταφορά υδρογόνου·

Or. en

Τροπολογία 57
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εκτιμώμενη συνολική ικανότητα 
παραγωγής υδρογόνου στην Ευρώπη στα 
τέλη του 2018 ήταν 11,5 εκατομμύρια 
τόνοι ετησίως: Γερμανία: 
2,44 εκατομμύρια τόνοι, Κάτω Χώρες: 
1,5 εκατομμύρια τόνοι, Πολωνία: 
1,25 εκατομμύρια τόνοι, και η συνολική 
εγκατεστημένη δυναμικότητα των 
ηλεκτρολυτών στην Ευρώπη είναι 
περίπου 1 GW, η οποία θα αντιστοιχούσε 
περίπου στο 1,4 % της συνολικής 
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ικανότητας παραγωγής υδρογόνου·

Or. en

Τροπολογία 58
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα 
χρειαστούν μεγάλες επενδύσεις σε ένα 
δίκτυο υδρογόνου και, επομένως, η 
ανάμειξη υδρογόνου στο δίκτυο φυσικού 
αερίου αποτελεί το πρώτο βήμα για την 
ανάπτυξη δικτύου υδρογόνου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό απαιτεί 
ισότιμα ευρωπαϊκά πρότυπα ανάμειξης·

Or. en

Τροπολογία 59
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περισσότεροι αγωγοί φυσικού αερίου 
ανήκουν σε ιδιώτες και θα χρειαστούν 
σαφείς κανόνες σχετικά με το δίκτυο 
ιδιοκτησίας του δικτύου υδρογόνου τώρα, 
ώστε να διασφαλιστεί ασφάλεια 
προγραμματισμού, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η αρχή του διαχωρισμού 
πρέπει να τηρείται σε κάθε περίπτωση·

Or. en
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Τροπολογία 60
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard 
Bentele, François-Xavier Bellamy, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
Carvalho, Jerzy Buzek, Christian Doleschal, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven 
Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή 
της προσθετικότητας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 27 της οδηγίας για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενέχει 
σημαντικούς κινδύνους για τις επενδύσεις 
σε υδρογόνο και την υιοθέτηση του 
υδρογόνου·

Or. en

Τροπολογία 61
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
συνολικό μερίδιο παραγωγής υδρογόνου 
από ορυκτά καύσιμα με δέσμευση και 
αποθήκευση του άνθρακα (μπλε 
υδρογόνο) στην ευρωπαϊκή ικανότητα 
παραγωγής υδρογόνου αντιστοιχεί 
περίπου στο 0,7 %·

Or. en

Τροπολογία 62
Damien Carême
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί 
και να αναπτυχθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή 
τεχνολογική υπεροχή στον τομέα του 
καθαρού υδρογόνου13 μέσω μιας 
ανταγωνιστικής και βιώσιμης οικονομίας 
υδρογόνου με ενοποιημένη αγορά 
υδρογόνου· δίνει έμφαση στην ανάγκη για 
μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το 
υδρογόνο που θα καλύπτει ολόκληρη την 
αλυσίδα αξίας του υδρογόνου, 
συμπεριλαμβανομένων των τομέων 
ζήτησης και προσφοράς, και θα 
συντονίζεται με τις εθνικές προσπάθειες 
για τη μείωση του κόστους του καθαρού 
υδρογόνου· επικροτεί, επομένως, τη 
στρατηγική για το υδρογόνο που προτείνει 
η Επιτροπή για μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη·

1. επισημαίνει ότι η παραγωγή 
υδρογόνου δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά 
πρέπει να υποστηρίξει τη συνολική 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου· επιβεβαιώνει ότι το 
υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές7α 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας 
αποθήκευσης της ανανεώσιμης ενέργειας 
και μπορεί να προσφέρει λύσεις σε 
ορισμένους τομείς της βιομηχανίας, όπως 
η χαλυβουργία, ή ορισμένους κλάδους του 
τομέα των μεταφορών, όπως η 
αεροπορία, όπου η ηλεκτροδότηση δεν 
είναι κατάλληλη· τονίζει την ανάγκη να 
διατηρηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
ευρωπαϊκή τεχνολογική υπεροχή στον 
τομέα του υδρογόνου από ανανεώσιμες 
πηγές μέσω μιας ανταγωνιστικής και 
βιώσιμης οικονομίας υδρογόνου με 
ενοποιημένη αγορά υδρογόνου· λαμβάνει 
υπό σημείωση την προστιθέμενη αξία της 
εγχώριας παραγωγής υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές για την ανάπτυξη και 
την εμπορία των καινοτόμων τεχνολογιών 
της ηλεκτρόλυσης· δίνει επομένως 
έμφαση στην ανάγκη για μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για το υδρογόνο που θα 
καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του 
υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένων των 
τομέων ζήτησης και προσφοράς, και θα 
συντονίζεται με τις εθνικές προσπάθειες 
ούτως ώστε το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές να παράγεται από 
νέες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας ή για να απορροφήσει το 
πλεόνασμα που παράγεται από τις 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με 
την έννοια της προσθετικότητας και της 
μείωσης του κόστους του καθαρού 
υδρογόνου· επικροτεί, επομένως, τη 
στρατηγική για το υδρογόνο για μια 
κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη και τη 
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μελλοντική αναθεώρηση της οδηγίας για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας6α που 
προτείνει η Επιτροπή·

_________________ _________________
6α Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές.
7α Η τροπολογία που αντικαθιστά τον όρο 
«καθαρό υδρογόνο» με τον όρο 
«υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές» 
εφαρμόζεται σε όλο το κείμενο.

13 Κατά την Επιτροπή, ως «καθαρό 
υδρογόνο» νοείται το υδρογόνο που 
παράγεται μέσω της ηλεκτρόλυσης ύδατος 
με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές. Μπορεί επίσης να παραχθεί μέσω 
της αναμόρφωσης βιοαερίου ή της 
βιοχημικής μετατροπής βιομάζας, εφόσον 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
βιωσιμότητας.

Or. fr

Τροπολογία 63
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί 
και να αναπτυχθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή 
τεχνολογική υπεροχή στον τομέα του 
καθαρού υδρογόνου13 μέσω μιας 
ανταγωνιστικής και βιώσιμης οικονομίας 
υδρογόνου με ενοποιημένη αγορά 
υδρογόνου· δίνει έμφαση στην ανάγκη για 
μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το 
υδρογόνο που θα καλύπτει ολόκληρη την 
αλυσίδα αξίας του υδρογόνου, 
συμπεριλαμβανομένων των τομέων 

1. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί 
και να αναπτυχθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή 
τεχνολογική υπεροχή στον τομέα του 
καθαρού υδρογόνου13 μέσω μιας 
ανταγωνιστικής και βιώσιμης οικονομίας 
υδρογόνου με ενοποιημένη αγορά 
υδρογόνου· δίνει έμφαση στην ανάγκη για 
μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το 
υδρογόνο που θα καλύπτει ολόκληρη την 
αλυσίδα αξίας του υδρογόνου, 
συμπεριλαμβανομένων των τομέων 
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ζήτησης και προσφοράς, και θα 
συντονίζεται με τις εθνικές προσπάθειες 
για τη μείωση του κόστους του καθαρού 
υδρογόνου· επικροτεί, επομένως, τη 
στρατηγική για το υδρογόνο που προτείνει 
η Επιτροπή για μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη·

ζήτησης και προσφοράς, και θα 
συντονίζεται με τις εθνικές προσπάθειες 
για τη μείωση του κόστους του καθαρού 
υδρογόνου· τονίζει ότι η οικονομία 
υδρογόνου πρέπει να συνάδει με τη 
συμφωνία του Παρισιού, τους 
ευρωπαϊκούς κλιματικούς και 
ενεργειακούς στόχους για το 2030 και το 
2050, την κυκλική οικονομία, το σχέδιο 
δράσης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες και 
τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών· επικροτεί, επομένως, 
τη στρατηγική για το υδρογόνο που 
προτείνει η Επιτροπή για μια κλιματικά 
ουδέτερη Ευρώπη και τον αυξανόμενο 
αριθμό εθνικών στρατηγικών και 
περιφερειακών πρωτοβουλιών για το 
υδρογόνο· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω 
στρατηγικές πρέπει να συνάδουν με τα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 
κλίμα· ζητεί την άμεση και φιλόδοξη 
εφαρμογή τέτοιου είδους στρατηγικών·

_________________ _________________
13 Κατά την Επιτροπή, ως «καθαρό 
υδρογόνο» νοείται το υδρογόνο που 
παράγεται μέσω της ηλεκτρόλυσης ύδατος 
με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές. Μπορεί επίσης να παραχθεί μέσω 
της αναμόρφωσης βιοαερίου ή της 
βιοχημικής μετατροπής βιομάζας, εφόσον 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
βιωσιμότητας.

13 Κατά την Επιτροπή, ως «καθαρό 
υδρογόνο» νοείται το υδρογόνο που 
παράγεται μέσω της ηλεκτρόλυσης ύδατος 
με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές. Μπορεί επίσης να παραχθεί μέσω 
της αναμόρφωσης βιοαερίου ή της 
βιοχημικής μετατροπής βιομάζας, εφόσον 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
βιωσιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 64
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί 
και να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
ευρωπαϊκή τεχνολογική υπεροχή στον 

1. τονίζει ότι, στο άμεσο μέλλον, η 
ενέργεια που απαιτείται για την 
παραγωγή υδρογόνου για χρήση στη 



PE662.057v01-00 36/116 AM\1220452EL.docx

EL

τομέα του καθαρού υδρογόνου13 μέσω 
μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης 
οικονομίας υδρογόνου με ενοποιημένη 
αγορά υδρογόνου· δίνει έμφαση στην 
ανάγκη για μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
για το υδρογόνο που θα καλύπτει 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του 
υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένων των 
τομέων ζήτησης και προσφοράς, και θα 
συντονίζεται με τις εθνικές προσπάθειες 
για τη μείωση του κόστους του καθαρού 
υδρογόνου· επικροτεί, επομένως, τη 
στρατηγική για το υδρογόνο που 
προτείνει η Επιτροπή για μια κλιματικά 
ουδέτερη Ευρώπη·

βιομηχανία, την παροχή θερμότητας ή 
για τον τομέα των μεταφορών μπορεί να 
αποκτηθεί μόνο με τη συνεπή χρήση 
ορυκτών καυσίμων·

_________________
13 Κατά την Επιτροπή, ως «καθαρό 
υδρογόνο» νοείται το υδρογόνο που 
παράγεται μέσω της ηλεκτρόλυσης 
ύδατος με ηλεκτρική ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές. Μπορεί επίσης να 
παραχθεί μέσω της αναμόρφωσης 
βιοαερίου ή της βιοχημικής μετατροπής 
βιομάζας, εφόσον συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις βιωσιμότητας.

Or. de

Τροπολογία 65
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Salvatore De Meo, Μαρία Σπυράκη, Riho Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva 
Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Christian Ehler, Hildegard Bentele, François-Xavier 
Bellamy, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Antonio Tajani, 
Christian Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven 
Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί 
και να αναπτυχθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή 
τεχνολογική υπεροχή στον τομέα του 
καθαρού υδρογόνου13 μέσω μιας 
ανταγωνιστικής και βιώσιμης οικονομίας 

1. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί 
και να αναπτυχθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή 
τεχνολογική υπεροχή στον τομέα του 
ανανεώσιμου υδρογόνου και του 
υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων 
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υδρογόνου με ενοποιημένη αγορά 
υδρογόνου· δίνει έμφαση στην ανάγκη για 
μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το 
υδρογόνο που θα καλύπτει ολόκληρη την 
αλυσίδα αξίας του υδρογόνου, 
συμπεριλαμβανομένων των τομέων 
ζήτησης και προσφοράς, και θα 
συντονίζεται με τις εθνικές προσπάθειες 
για τη μείωση του κόστους του καθαρού 
υδρογόνου· επικροτεί, επομένως, τη 
στρατηγική για το υδρογόνο που προτείνει 
η Επιτροπή για μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη·

εκπομπών13 μέσω μιας ανταγωνιστικής και 
βιώσιμης οικονομίας υδρογόνου με 
ενοποιημένη αγορά υδρογόνου· δίνει 
έμφαση στην ανάγκη για μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για το υδρογόνο που θα 
καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του 
υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένων των 
τομέων ζήτησης και προσφοράς, και θα 
συντονίζεται με τις εθνικές προσπάθειες 
για τη μείωση του κόστους του 
ανανεώσιμου υδρογόνου και του 
υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών· επικροτεί, επομένως, τη 
στρατηγική για το υδρογόνο που προτείνει 
η Επιτροπή για μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη και τις εθνικές στρατηγικές και 
τα επενδυτικά σχέδια για το υδρογόνο σε 
πολλά κράτη μέλη· προτρέπει την 
Επιτροπή να εναρμονίσει την προσέγγισή 
της για το υδρογόνο με τη βιομηχανική 
στρατηγική και να την εντάξει σε μια 
συνεκτική βιομηχανική πολιτική·

_________________ _________________
13 Κατά την Επιτροπή, ως «καθαρό 
υδρογόνο» νοείται το υδρογόνο που 
παράγεται μέσω της ηλεκτρόλυσης ύδατος 
με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές. Μπορεί επίσης να παραχθεί μέσω 
της αναμόρφωσης βιοαερίου ή της 
βιοχημικής μετατροπής βιομάζας, εφόσον 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
βιωσιμότητας.

13 Κατά την Επιτροπή, ως «καθαρό 
υδρογόνο» νοείται το υδρογόνο που 
παράγεται μέσω της ηλεκτρόλυσης ύδατος 
με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές. Μπορεί επίσης να παραχθεί μέσω 
της αναμόρφωσης βιοαερίου ή της 
βιοχημικής μετατροπής βιομάζας, εφόσον 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
βιωσιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 66
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί 
και να αναπτυχθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή 
τεχνολογική υπεροχή στον τομέα του 

1. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί 
και να αναπτυχθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή 
τεχνολογική υπεροχή και η στρατηγική 
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καθαρού υδρογόνου13 μέσω μιας 
ανταγωνιστικής και βιώσιμης οικονομίας 
υδρογόνου με ενοποιημένη αγορά 
υδρογόνου· δίνει έμφαση στην ανάγκη για 
μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το 
υδρογόνο που θα καλύπτει ολόκληρη την 
αλυσίδα αξίας του υδρογόνου, 
συμπεριλαμβανομένων των τομέων 
ζήτησης και προσφοράς, και θα 
συντονίζεται με τις εθνικές προσπάθειες 
για τη μείωση του κόστους του καθαρού 
υδρογόνου· επικροτεί, επομένως, τη 
στρατηγική για το υδρογόνο που προτείνει 
η Επιτροπή για μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη·

αυτονομία στον τομέα του ανανεώσιμου 
υδρογόνου μέσω μιας ανταγωνιστικής, 
αποδοτικής από άποψη πόρων και 
ενέργειας και βιώσιμης οικονομίας 
υδρογόνου με ενοποιημένη αγορά 
υδρογόνου· δίνει έμφαση στην ανάγκη για 
μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το 
υδρογόνο που θα καλύπτει ολόκληρη την 
αλυσίδα αξίας του υδρογόνου, 
συμπεριλαμβανομένων των τομέων 
ζήτησης και προσφοράς, και θα 
συντονίζεται με τις εθνικές προσπάθειες 
για να διασφαλιστεί ότι δημιουργείται 
πρόσθετη ικανότητα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές για την παραγωγή ανανεώσιμου 
υδρογόνου και για τη μείωση του κόστους 
του ανανεώσιμου υδρογόνου· επικροτεί, 
επομένως, τη στρατηγική για το υδρογόνο 
που προτείνει η Επιτροπή για μια 
κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη·

_________________
13 Κατά την Επιτροπή, ως «καθαρό 
υδρογόνο» νοείται το υδρογόνο που 
παράγεται μέσω της ηλεκτρόλυσης 
ύδατος με ηλεκτρική ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές. Μπορεί επίσης να 
παραχθεί μέσω της αναμόρφωσης 
βιοαερίου ή της βιοχημικής μετατροπής 
βιομάζας, εφόσον συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις βιωσιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 67
Thierry Mariani
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί 
και να αναπτυχθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή 
τεχνολογική υπεροχή στον τομέα του 

1. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί 
και να αναπτυχθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή 
τεχνολογική υπεροχή στον τομέα του 
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καθαρού υδρογόνου13 μέσω μιας 
ανταγωνιστικής και βιώσιμης οικονομίας 
υδρογόνου με ενοποιημένη αγορά 
υδρογόνου· δίνει έμφαση στην ανάγκη για 
μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το 
υδρογόνο που θα καλύπτει ολόκληρη την 
αλυσίδα αξίας του υδρογόνου, 
συμπεριλαμβανομένων των τομέων 
ζήτησης και προσφοράς, και θα 
συντονίζεται με τις εθνικές προσπάθειες 
για τη μείωση του κόστους του καθαρού 
υδρογόνου· επικροτεί, επομένως, τη 
στρατηγική για το υδρογόνο που 
προτείνει η Επιτροπή για μια κλιματικά 
ουδέτερη Ευρώπη·

υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές και 
χαμηλής περιεκτικότητας σε διοξείδιο 
του άνθρακα13 μέσω μιας ανταγωνιστικής 
και βιώσιμης οικονομίας υδρογόνου με 
ενοποιημένη αγορά υδρογόνου· δίνει 
έμφαση στην ανάγκη για μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για το υδρογόνο που θα 
καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του 
υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένων των 
τομέων ζήτησης και προσφοράς, και θα 
συντονίζεται με τις εθνικές προσπάθειες 
για τη μείωση του κόστους του υδρογόνου 
από ανανεώσιμες πηγές και χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· επιθυμεί η 
Επιτροπή να λάβει υπόψη τις διάφορες 
εθνικές στρατηγικές για το υδρογόνο και 
τα επενδυτικά σχέδια των κρατών μελών 
στις επικείμενες νομοθετικές προτάσεις 
του τομέα·

_________________ _________________
13 Κατά την Επιτροπή, ως «καθαρό 
υδρογόνο» νοείται το υδρογόνο που 
παράγεται μέσω της ηλεκτρόλυσης ύδατος 
με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές. Μπορεί επίσης να παραχθεί μέσω 
της αναμόρφωσης βιοαερίου ή της 
βιοχημικής μετατροπής βιομάζας, εφόσον 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
βιωσιμότητας.

13 Σύμφωνα με τους ορισμούς της 
Επιτροπής, ως «υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές» νοείται το υδρογόνο 
που παράγεται μέσω της ηλεκτρόλυσης 
ύδατος με ηλεκτρική ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές. Μπορεί επίσης να 
παραχθεί μέσω της αναμόρφωσης 
βιοαερίου ή της βιοχημικής μετατροπής 
βιομάζας, εφόσον συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις βιωσιμότητας. Το «υδρογόνο 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» 
περιλαμβάνει: το υδρογόνο που παράγεται 
μέσω της ηλεκτρόλυσης ύδατος (μέσα σε 
ηλεκτρολυτική κυψέλη που τροφοδοτείται 
από ηλεκτρική ενέργεια), ανεξάρτητα από 
την προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας, 
καθώς και το υδρογόνο ορυκτών 
καυσίμων με δέσμευση διοξειδίου του 
άνθρακα. Παρατηρείται σημαντική 
μείωση της ποσότητας εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου σε όλο τον κύκλο ζωής 
σε σύγκριση με την υφιστάμενη 
παραγωγή υδρογόνου.

Or. fr
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Τροπολογία 68
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί 
και να αναπτυχθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή 
τεχνολογική υπεροχή στον τομέα του 
καθαρού υδρογόνου13 μέσω μιας 
ανταγωνιστικής και βιώσιμης οικονομίας 
υδρογόνου με ενοποιημένη αγορά 
υδρογόνου· δίνει έμφαση στην ανάγκη για 
μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το 
υδρογόνο που θα καλύπτει ολόκληρη την 
αλυσίδα αξίας του υδρογόνου, 
συμπεριλαμβανομένων των τομέων 
ζήτησης και προσφοράς, και θα 
συντονίζεται με τις εθνικές προσπάθειες 
για τη μείωση του κόστους του καθαρού 
υδρογόνου· επικροτεί, επομένως, τη 
στρατηγική για το υδρογόνο που προτείνει 
η Επιτροπή για μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη·

1. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί 
και να αναπτυχθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή 
τεχνολογική υπεροχή στον τομέα του 
καθαρού υδρογόνου και του υδρογόνου 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών13 μέσω 
μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης 
οικονομίας υδρογόνου με ενοποιημένη 
αγορά υδρογόνου ενώ τηρείται η αρχή της 
τεχνολογικής ουδετερότητας· δίνει 
έμφαση στην ανάγκη για μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για το υδρογόνο που θα 
καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του 
υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένων των 
τομέων ζήτησης και προσφοράς, και θα 
συντονίζεται με τις εθνικές προσπάθειες 
για τη μείωση του κόστους του καθαρού 
υδρογόνου και του υδρογόνου χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· επικροτεί, 
επομένως, τη στρατηγική για το υδρογόνο 
που προτείνει η Επιτροπή για μια 
κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη·

_________________ _________________
13 Κατά την Επιτροπή, ως «καθαρό 
υδρογόνο» νοείται το υδρογόνο που 
παράγεται μέσω της ηλεκτρόλυσης ύδατος 
με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές. Μπορεί επίσης να παραχθεί μέσω 
της αναμόρφωσης βιοαερίου ή της 
βιοχημικής μετατροπής βιομάζας, εφόσον 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
βιωσιμότητας.

13 Κατά την Επιτροπή, ως «καθαρό 
υδρογόνο» νοείται το υδρογόνο που 
παράγεται μέσω της ηλεκτρόλυσης ύδατος 
με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές. Μπορεί επίσης να παραχθεί μέσω 
της αναμόρφωσης βιοαερίου ή της 
βιοχημικής μετατροπής βιομάζας, εφόσον 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
βιωσιμότητας. Το «υδρογόνο χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών» περιλαμβάνει 
το υδρογόνο ορυκτών καυσίμων με 
δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα και το 
υδρογόνο που βασίζεται στην ηλεκτρική 
ενέργεια, με σημαντικά μειωμένες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
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καθ’ όλον τον κύκλο ζωής σε σύγκριση με 
την υφιστάμενη παραγωγή υδρογόνου.

Or. en

Τροπολογία 69
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί 
και να αναπτυχθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή 
τεχνολογική υπεροχή στον τομέα του 
καθαρού υδρογόνου13 μέσω μιας 
ανταγωνιστικής και βιώσιμης οικονομίας 
υδρογόνου με ενοποιημένη αγορά 
υδρογόνου· δίνει έμφαση στην ανάγκη για 
μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το 
υδρογόνο που θα καλύπτει ολόκληρη την 
αλυσίδα αξίας του υδρογόνου, 
συμπεριλαμβανομένων των τομέων 
ζήτησης και προσφοράς, και θα 
συντονίζεται με τις εθνικές προσπάθειες 
για τη μείωση του κόστους του καθαρού 
υδρογόνου· επικροτεί, επομένως, τη 
στρατηγική για το υδρογόνο που προτείνει 
η Επιτροπή για μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη·

1. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί 
και να αναπτυχθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή 
τεχνολογική υπεροχή στον τομέα του 
καθαρού υδρογόνου13 και του υδρογόνου 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών μέσω 
μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης 
οικονομίας υδρογόνου με ενοποιημένη 
αγορά υδρογόνου· δίνει έμφαση στην 
ανάγκη για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για 
το υδρογόνο που θα καλύπτει ολόκληρη 
την αλυσίδα αξίας του υδρογόνου, 
συμπεριλαμβανομένων των τομέων 
ζήτησης και προσφοράς, και θα 
συντονίζεται με τις εθνικές προσπάθειες 
για τη μείωση του κόστους του καθαρού 
υδρογόνου· επικροτεί, επομένως, τη 
στρατηγική για το υδρογόνο που προτείνει 
η Επιτροπή για μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη·

_________________ _________________
13 Κατά την Επιτροπή, ως «καθαρό 
υδρογόνο» νοείται το υδρογόνο που 
παράγεται μέσω της ηλεκτρόλυσης ύδατος 
με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές. Μπορεί επίσης να παραχθεί μέσω 
της αναμόρφωσης βιοαερίου ή της 
βιοχημικής μετατροπής βιομάζας, εφόσον 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
βιωσιμότητας.

13 Κατά την Επιτροπή, ως «καθαρό 
υδρογόνο» νοείται το υδρογόνο που 
παράγεται μέσω της ηλεκτρόλυσης ύδατος 
με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές. Μπορεί επίσης να παραχθεί μέσω 
της αναμόρφωσης βιοαερίου ή της 
βιοχημικής μετατροπής βιομάζας, εφόσον 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
βιωσιμότητας.

Or. en
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Τροπολογία 70
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί 
και να αναπτυχθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή 
τεχνολογική υπεροχή στον τομέα του 
καθαρού υδρογόνου13 μέσω μιας 
ανταγωνιστικής και βιώσιμης οικονομίας 
υδρογόνου με ενοποιημένη αγορά 
υδρογόνου· δίνει έμφαση στην ανάγκη για 
μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το 
υδρογόνο που θα καλύπτει ολόκληρη την 
αλυσίδα αξίας του υδρογόνου, 
συμπεριλαμβανομένων των τομέων 
ζήτησης και προσφοράς, και θα 
συντονίζεται με τις εθνικές προσπάθειες 
για τη μείωση του κόστους του καθαρού 
υδρογόνου· επικροτεί, επομένως, τη 
στρατηγική για το υδρογόνο που προτείνει 
η Επιτροπή για μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη·

1. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί 
και να αναπτυχθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή 
τεχνολογική υπεροχή στον τομέα του 
ανανεώσιμου υδρογόνου μέσω μιας 
ανταγωνιστικής και βιώσιμης οικονομίας 
υδρογόνου με ενοποιημένη αγορά 
υδρογόνου· δίνει έμφαση στην ανάγκη για 
μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το 
υδρογόνο που θα καλύπτει ολόκληρη την 
αλυσίδα αξίας του υδρογόνου, 
συμπεριλαμβανομένων των τομέων 
ζήτησης και προσφοράς, και θα 
συντονίζεται με τις εθνικές προσπάθειες 
για τη μείωση του κόστους του 
ανανεώσιμου υδρογόνου και του 
υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών· επικροτεί, επομένως, τη 
στρατηγική για το υδρογόνο που προτείνει 
η Επιτροπή για μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη·

_________________
13 Κατά την Επιτροπή, ως «καθαρό 
υδρογόνο» νοείται το υδρογόνο που 
παράγεται μέσω της ηλεκτρόλυσης ύδατος 
με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές. Μπορεί επίσης να παραχθεί μέσω 
της αναμόρφωσης βιοαερίου ή της 
βιοχημικής μετατροπής βιομάζας, εφόσον 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
βιωσιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 71
Carlo Calenda, Jens Geier

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει ότι τα προϊόντα που 
παράγονται από υδρογόνο, όπως τα 
συνθετικά καύσιμα που παράγονται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν 
μια εναλλακτική λύση με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα αντί των ορυκτών 
καυσίμων και, ως εκ τούτου, μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά, μεταξύ άλλων 
λύσεων για τη μείωση των εκπομπών, 
όπως είναι η ηλεκτροδότηση, στην 
απαλλαγή ευρέος φάσματος τομέων από 
τα ορυκτά καύσιμα· τονίζει ότι είναι 
απαραίτητη μια διατομεακή εφαρμογή, 
μεταξύ άλλων στις οδικές μεταφορές, για 
τη σημαντική μείωση της τιμής των εν 
λόγω φορέων ενέργειας μέσω οικονομιών 
κλίμακας και για να διασφαλιστεί 
επαρκής όγκος αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 72
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. αναγνωρίζει τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν οι «κοιλάδες υδρογόνου» σε 
διάφορες περιφέρειες σε ολόκληρη την 
ΕΕ για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων, 
διατομεακών αξιακών αλυσίδων καθαρού 
υδρογόνου· υπογραμμίζει τον σημαντικό 
ρόλο που αυτές διαδραματίζουν για την 
έναρξη της παραγωγής και της 
εφαρμογής του καθαρού υδρογόνου στην 
πορεία προς την ευρωπαϊκή οικονομία 
καθαρού υδρογόνου· προτρέπει την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει αυτές τις 
πρωτοβουλίες και να υποστηρίξει την 
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ανάπτυξή τους και τη συνεργασία για να 
συγκεντρωθεί η τεχνογνωσία και οι 
επενδύσεις τους·

Or. en

Τροπολογία 73
Thierry Mariani
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. διευκρινίζει ότι το καθαρό 
υδρογόνο πρέπει να περιλαμβάνει τόσο το 
υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές όσο και 
το υδρογόνο χαμηλής περιεκτικότητας σε 
διοξείδιο του άνθρακα, και υπογραμμίζει 
την ανάγκη να προταθούν πιο περιεκτικοί 
και τεχνολογικά ουδέτεροι ορισμοί στην 
προσπάθεια επίτευξης των 
περιβαλλοντικών στόχων περί μείωσης 
των εκπομπών CO2·

Or. fr

Τροπολογία 74
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. υπογραμμίζει τον σημαντικό όγκο 
φυσικών πόρων, όπως υδάτων, ο οποίος 
απαιτείται για την παραγωγή υδρογόνου, 
καθώς και τα προβλήματα που αυτό 
ενδέχεται να δημιουργήσει στις περιοχές 
όπου παρατηρείται λειψυδρία στην 
Ευρώπη· τονίζει, επομένως, ότι είναι 
σημαντικό να αυξηθεί η αποδοτική χρήση 
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των πόρων και η προσεκτική διαχείριση 
των πόρων για την παραγωγή καθαρού 
υδρογόνου·

Or. en

Τροπολογία 75
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Μαρία Σπυράκη, Riho Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Salvatore De Meo, Eva 
Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy 
Buzek, Antonio Tajani, Christian Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del 
Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι προέχει η αρχή 
«προτεραιότητα στην ενεργειακή 
απόδοση» και ότι η άμεση 
ηλεκτροδότηση, εφόσον είναι εφικτή, 
είναι η προτιμότερη επιλογή για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
δεδομένου ότι είναι οικονομικά και 
ενεργειακά αποδοτικότερη από τη χρήση 
καθαρού υδρογόνου·

2. υπογραμμίζει τη σημασία ενός 
ανθεκτικού και κλιματικά ουδέτερου 
ενεργειακού συστήματος που θα 
βασίζεται στις αρχές της ενεργειακής 
απόδοσης, της οικονομικής 
αποδοτικότητας και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού· τονίζει ότι, παρόλο που η 
άμεση ηλεκτροδότηση αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο στην πορεία προς την 
απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές, θα 
πρέπει να αποτελεί την προτιμότερη 
επιλογή μόνον εφόσον είναι τεχνολογικά, 
κοινωνικά και οικονομικά περισσότερο 
εφικτή και οικονομικά και ενεργειακά 
αποδοτικότερη από τη χρήση 
ανανεώσιμου υδρογόνου ή υδρογόνου 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ή 
άλλων εναλλακτικών λύσεων· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι η αρχή «προτεραιότητα στην 
ενεργειακή απόδοση» δεν θα πρέπει να 
αποτρέπει την ανάπτυξη καινοτόμων 
πιλοτικών έργων και έργων επίδειξης 
προκειμένου να καταστεί το καθαρό 
υδρογόνο ανταγωνιστικό·

Or. en
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Τροπολογία 76
Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι προέχει η αρχή 
«προτεραιότητα στην ενεργειακή 
απόδοση» και ότι η άμεση ηλεκτροδότηση, 
εφόσον είναι εφικτή, είναι η προτιμότερη 
επιλογή για την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, δεδομένου ότι 
είναι οικονομικά και ενεργειακά 
αποδοτικότερη από τη χρήση καθαρού 
υδρογόνου·

2. υπογραμμίζει ότι προέχει η αρχή 
«προτεραιότητα στην ενεργειακή 
απόδοση» και ότι η άμεση ηλεκτροδότηση, 
εφόσον είναι εφικτή, είναι η προτιμότερη 
επιλογή για την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, δεδομένου ότι 
είναι οικονομικά και ενεργειακά 
αποδοτικότερη από τη χρήση καθαρού 
υδρογόνου· ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι η 
άμεση ηλεκτροδότηση συνδέεται με 
υψηλότερο κόστος σε πολλές περιπτώσεις 
και, ως εκ τούτου, τυγχάνει χαμηλής 
κοινωνικής αποδοχής· υπενθυμίζει ότι 
πτυχές όπως η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
η τεχνική σκοπιμότητα και οι παράμετροι 
που σχετίζονται με το ενεργειακό 
σύστημα καθορίζουν επίσης τον τρόπο με 
τον οποίο μια εφαρμογή μπορεί να 
απαλλαγεί από τις ανθρακούχες εκπομπές 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο·

Or. de

Τροπολογία 77
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι προέχει η αρχή 
«προτεραιότητα στην ενεργειακή 
απόδοση» και ότι η άμεση 
ηλεκτροδότηση, εφόσον είναι εφικτή, 
είναι η προτιμότερη επιλογή για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
δεδομένου ότι είναι οικονομικά και 

2. υπογραμμίζει ότι η αρχή 
«προτεραιότητα στην ενεργειακή 
απόδοση» και η ενεργειακή νηφαλιότητα 
προέχουν, και ότι τα μέτρα για την 
εξοικονόμηση ενέργειας, η άμεση χρήση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
καθώς και η άμεση ηλεκτροδότηση από 
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ενεργειακά αποδοτικότερη από τη χρήση 
καθαρού υδρογόνου·

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
προτιμότερες επιλογές προκειμένου να 
σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς την 
κατεύθυνση της κλιματικής 
ουδετερότητας σε όλους τους οικείους 
τομείς, δεδομένου ότι είναι οικονομικά και 
ενεργειακά αποδοτικότερες αλλά και ως 
προς τους πόρους από τη χρήση καθαρού 
υδρογόνου·

Or. fr

Τροπολογία 78
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι προέχει η αρχή 
«προτεραιότητα στην ενεργειακή 
απόδοση» και ότι η άμεση ηλεκτροδότηση, 
εφόσον είναι εφικτή, είναι η προτιμότερη 
επιλογή για την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, δεδομένου ότι 
είναι οικονομικά και ενεργειακά 
αποδοτικότερη από τη χρήση καθαρού 
υδρογόνου·

2. υπογραμμίζει ότι προέχει η αρχή 
«προτεραιότητα στην ενεργειακή 
απόδοση» και ότι, παρόλο που η άμεση 
ηλεκτροδότηση, εφόσον είναι τεχνικά 
εφικτή και οικονομικά και ενεργειακά 
αποδοτικότερη, αποτελεί μια επιλογή για 
τη μείωση των εκπομπών, δεν θα πρέπει 
να επισκιάζει τα οφέλη των επιλογών για 
μείωση του άνθρακα βάσει 
συμπληρωματικών καυσίμων· τονίζει ότι, 
κατά την εκτίμηση του κόστους 
ηλεκτροδότησης, θα πρέπει να 
συνυπολογίζονται οι απαραίτητες 
επενδύσεις στα δίκτυα και τα ευέλικτα 
στοιχεία ενεργητικού·

Or. en

Τροπολογία 79
Thierry Mariani
εξ ονόματος της Ομάδας ID
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι προέχει η αρχή 
«προτεραιότητα στην ενεργειακή 
απόδοση» και ότι η άμεση 
ηλεκτροδότηση, εφόσον είναι εφικτή, είναι 
η προτιμότερη επιλογή για την απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές, δεδομένου 
ότι είναι οικονομικά και ενεργειακά 
αποδοτικότερη από τη χρήση καθαρού 
υδρογόνου·

2. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής απόδοσης και επισημαίνει ότι 
η άμεση ηλεκτροδότηση, εφόσον είναι 
εφικτή, αποτελεί σημαντική επιλογή για 
την απαλλαγή από τις ανθρακούχες 
εκπομπές, εφόσον είναι οικονομικά και 
ενεργειακά αποδοτικότερη από τη χρήση 
υδρογόνου· θεωρεί, ωστόσο, ότι μια 
τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση θα 
είναι απαραίτητη για την επίτευξη των 
στόχων απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές με οικονομικά και ενεργειακά 
αποδοτικές και αποτελεσματικές λύσεις·

Or. fr

Τροπολογία 80
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι προέχει η αρχή 
«προτεραιότητα στην ενεργειακή 
απόδοση» και ότι η άμεση 
ηλεκτροδότηση, εφόσον είναι εφικτή, 
είναι η προτιμότερη επιλογή για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
δεδομένου ότι είναι οικονομικά και 
ενεργειακά αποδοτικότερη από τη χρήση 
καθαρού υδρογόνου·

2. υπογραμμίζει ότι η τήρηση της 
αρχής «προτεραιότητα στην ενεργειακή 
απόδοση», για τις υπόλοιπες ενεργειακές 
ανάγκες, από την αποκεντρωμένη άμεση 
ηλεκτροδότηση από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα πρέπει να αποτελεί πάντα 
την προτιμότερη σειρά παρέμβασης σε 
όλους τους οικονομικούς τομείς για την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, 
δεδομένου ότι είναι οικονομικά και 
ενεργειακά αποδοτικότερη και 
αποδοτικότερη από άποψη χρήσης 
πόρων σε σχέση με τη χρήση 
ανανεώσιμου υδρογόνου ως πρώτη 
επιλογή·

Or. en
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Τροπολογία 81
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Claudia Gamon, 
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun 
Bilbao Barandica, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι προέχει η αρχή 
«προτεραιότητα στην ενεργειακή 
απόδοση» και ότι η άμεση ηλεκτροδότηση, 
εφόσον είναι εφικτή, είναι η προτιμότερη 
επιλογή για την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, δεδομένου ότι 
είναι οικονομικά και ενεργειακά 
αποδοτικότερη από τη χρήση καθαρού 
υδρογόνου·

2. υπογραμμίζει τη σημασία της 
αρχής «προτεραιότητα στην ενεργειακή 
απόδοση» και της αρχής της 
«τεχνολογικής ουδετερότητας»· 
αναγνωρίζει ότι το υδρογόνο και η άμεση 
ηλεκτροδότηση αποτελούν εξίσου 
σημαντικά στοιχεία στην πορεία προς την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές 
και ότι είναι εξίσου απαραίτητα για την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας·

Or. en

Τροπολογία 82
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι προέχει η αρχή 
«προτεραιότητα στην ενεργειακή 
απόδοση» και ότι η άμεση ηλεκτροδότηση, 
εφόσον είναι εφικτή, είναι η προτιμότερη 
επιλογή για την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, δεδομένου ότι 
είναι οικονομικά και ενεργειακά 
αποδοτικότερη από τη χρήση καθαρού 
υδρογόνου·

2. υπογραμμίζει ότι προέχει η αρχή 
«προτεραιότητα στην ενεργειακή 
απόδοση» και ότι, ασφαλώς, η άμεση 
ηλεκτροδότηση, εφόσον είναι εφικτή, είναι 
η προτιμότερη επιλογή, δεδομένου ότι 
είναι οικονομικά και ενεργειακά 
αποδοτικότερη από τη χρήση υδρογόνου·

Or. de
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Τροπολογία 83
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. είναι πεπεισμένο ότι μόνο το 
καθαρό υδρογόνο συμβάλλει με βιώσιμο 
τρόπο στην επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας μακροπρόθεσμα·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 84
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. είναι πεπεισμένο ότι μόνο το 
καθαρό υδρογόνο συμβάλλει με βιώσιμο 
τρόπο στην επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας μακροπρόθεσμα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 85
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. είναι πεπεισμένο ότι μόνο το 
καθαρό υδρογόνο συμβάλλει με βιώσιμο 
τρόπο στην επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας μακροπρόθεσμα·

3. είναι πεπεισμένο ότι το καθαρό 
υδρογόνο και το υδρογόνο χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών συμβάλλουν με 
βιώσιμο τρόπο στην επίτευξη κλιματικής 
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ουδετερότητας μακροπρόθεσμα· τονίζει 
ότι δεν θα πρέπει να διαχωριστεί εκ των 
προτέρων καμία συγκεκριμένη τεχνολογία 
παραγωγής τους για λόγους που δεν 
αφορούν τη δυνητική μείωση των 
εκπομπών στην τελική τους χρήση· 
εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι 
στην ανακοίνωση δεν αντιμετωπίζεται το 
ζήτημα των τεχνολογιών παραγωγής 
πυρηνικού υδρογόνου και ζητεί 
επιτακτικά να συμπεριληφθεί το τρέχον 
και το προβλεπόμενο κόστος του 
πυρηνικού υδρογόνου στον σχεδιασμό και 
την πορεία της στρατηγικής για το 
υδρογόνο·

Or. en

Τροπολογία 86
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. είναι πεπεισμένο ότι μόνο το 
καθαρό υδρογόνο συμβάλλει με βιώσιμο 
τρόπο στην επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας μακροπρόθεσμα·

3. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το υδρογόνο 
αντιπροσωπεύει σήμερα λιγότερο από 
2 %8α του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ 
και ότι παράγεται κατά 96 % από ορυκτά 
καύσιμα9α, με αποτέλεσμα την 
ελευθέρωση 70 έως 100 εκατομμυρίων 
τόνων CO2 ετησίως στην ΕΕ10α· είναι 
πεπεισμένο ότι μόνο το υδρογόνο που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
συμβάλλει με βιώσιμο τρόπο στην 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας·

_________________
8α «Hydrogen Roadmap Europe» (Χάρτης 
πορείας για το υδρογόνο στην Ευρώπη), 
ΚΕ-ΚΚΥ (2019). Το ποσοστό αυτό 
περιλαμβάνει τη χρήση του υδρογόνου ως 
πρώτης ύλης.
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9α Οι 300 ηλεκτρολυτικές κυψέλες που 
λειτουργούν σήμερα στην ΕΕ παράγουν 
λιγότερο από το 4 % της συνολικής 
παραγωγής υδρογόνου — Κοινή 
επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο» (ΚΕ-ΚΚΥ), 2019, «Hydrogen 
Roadmap Europe» (Χάρτης πορείας για 
το υδρογόνο στην Ευρώπη).
10α COM(2020)0301.

Or. fr

Τροπολογία 87
Thierry Mariani
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. είναι πεπεισμένο ότι μόνο το 
καθαρό υδρογόνο συμβάλλει με βιώσιμο 
τρόπο στην επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας μακροπρόθεσμα·

3. είναι πεπεισμένο ότι το υδρογόνο 
από ανανεώσιμες πηγές και το υδρογόνο 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 
μπορούν να συμβάλλουν με βιώσιμο τρόπο 
στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας 
μακροπρόθεσμα· ζητεί από την Επιτροπή 
να ορίσει έναν συγκεκριμένο και 
οικονομικά βιώσιμο ποσοτικό στόχο για 
το υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές και 
το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών με σκοπό την εξακρίβωση της 
βιωσιμότητας για τους ευρωπαϊκούς 
φορείς του κλάδου του υδρογόνου και 
τους τελικούς χρήστες·

Or. fr

Τροπολογία 88
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Μαρία Σπυράκη, Riho Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Salvatore De Meo, Eva 
Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, François-Xavier Bellamy, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da 
Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Christian Doleschal, Sara Skyttedal, 
Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. είναι πεπεισμένο ότι μόνο το 
καθαρό υδρογόνο συμβάλλει με βιώσιμο 
τρόπο στην επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας μακροπρόθεσμα·

3. είναι πεπεισμένο ότι το 
ανανεώσιμο υδρογόνο και το υδρογόνο 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 
συμβάλλει με βιώσιμο τρόπο στην 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας 
μακροπρόθεσμα· τονίζει ότι το υδρογόνο 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών θα 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο καθώς θα 
συμβάλει σημαντικά στη μείωση των 
εκπομπών βραχυπρόθεσμα και 
μεσοπρόθεσμα και στην ανάπτυξη της 
οικονομίας υδρογόνου της ΕΕ μέσω της 
ενίσχυσης της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 89
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. είναι πεπεισμένο ότι μόνο το 
καθαρό υδρογόνο συμβάλλει με βιώσιμο 
τρόπο στην επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας μακροπρόθεσμα·

3. είναι πεπεισμένο ότι μόνο το 
καθαρό υδρογόνο συμβάλλει με βιώσιμο 
τρόπο στην επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας μακροπρόθεσμα· 
σημειώνει με ανησυχία ότι το καθαρό 
υδρογόνο δεν είναι ακόμη ανταγωνιστικό 
σε σύγκριση με το υδρογόνο ορυκτών 
καυσίμων ή το υδρογόνο χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παράσχουν κίνητρα στην αξιακή αλυσίδα 
και τη διείσδυση του καθαρού υδρογόνου 
στην αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 90
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, 
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. είναι πεπεισμένο ότι μόνο το 
καθαρό υδρογόνο συμβάλλει με βιώσιμο 
τρόπο στην επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας μακροπρόθεσμα·

3. είναι πεπεισμένο ότι το 
ανανεώσιμο υδρογόνο έχει κεντρική 
σημασία για την ενεργειακή μετάβαση 
της Ευρώπης καθώς θα συμβάλλει με 
βιώσιμο τρόπο στην επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας· αναγνωρίζει τον 
μεταβατικό ρόλο που θα διαδραματίσει 
το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών για την επίτευξη των 
κλιματικών στόχων της ΕΕ για το 2030 
και το 2050·

Or. en

Τροπολογία 91
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. είναι πεπεισμένο ότι μόνο το 
καθαρό υδρογόνο συμβάλλει με βιώσιμο 
τρόπο στην επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας μακροπρόθεσμα·

3. είναι πεπεισμένο ότι το 
ανανεώσιμο υδρογόνο αποτελεί τη μόνη 
βιώσιμη και οικονομικά αποδοτική λύση 
για τη συμβολή στην επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας και για την αποφυγή 
φαινομένων εγκλωβισμού στη χρήση 
άνθρακα και μη αξιοποιήσιμων στοιχείων 
ενεργητικού, και, επομένως, η 
στρατηγική της Ένωσης θα πρέπει να 
εστιάσει αποκλειστικά στο ανανεώσιμο 
υδρογόνο·

Or. en
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Τροπολογία 92
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. είναι πεπεισμένο ότι μόνο το 
καθαρό υδρογόνο συμβάλλει με βιώσιμο 
τρόπο στην επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας μακροπρόθεσμα·

3. είναι πεπεισμένο ότι μόνο το 
ανανεώσιμο υδρογόνο συμβάλλει με 
βιώσιμο τρόπο στην επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας·

Or. en

Τροπολογία 93
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. σημειώνει τις φιλόδοξες 
παραδοχές που υπέβαλε η Επιτροπή 
σχετικά με τη σχέση κόστους-
συμβατότητας του καθαρού υδρογόνου· 
τονίζει, ωστόσο, ότι οι διαφορετικές 
μελέτες κόστους σχετικά με τεχνολογίες 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές διαφέρουν σημαντικά στις 
εκτιμήσεις τους και υπάρχουν αποκλίσεις 
στις προβλέψεις σχετικά με το μελλοντικό 
σταθμισμένο κόστος του υδρογόνου·

Or. en

Τροπολογία 94
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard 
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Bentele, François-Xavier Bellamy, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
Carvalho, Jerzy Buzek, Christian Doleschal, Sara Skyttedal, Pascal Arimont, Ivan 
Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. αναγνωρίζει την ανάγκη για ένα 
ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα τηρεί 
πλήρως τις αρχές της αναλογικότητας, 
της επικουρικότητας και της βελτίωσης 
της νομοθεσίας, με έμφαση στο τεστ για 
τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 95
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική 
για την ανάπτυξη της οικονομίας 
υδρογόνου δεν μπορεί να θέσει στα κράτη 
μέλη την επιλογή είτε να έχουν 
περισσότερες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στα δίκτυα, είτε να 
χρησιμοποιούν αυτή την ενέργεια για την 
παραγωγή καθαρού υδρογόνου· 
απορρίπτει, στο πλαίσιο αυτό, την ιδέα 
της καθιέρωσης ελάχιστων μεριδίων ή 
ποσοστώσεων για καθαρό υδρογόνο, 
καθώς οι συνέπειες θα ήταν αντίθετες με 
τους επιδιωκόμενους κλιματικούς 
στόχους·

Or. en
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Τροπολογία 96
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. αναγνωρίζει τη δήλωση στην 
ανακοίνωση ότι η μετάβαση σε ένα 
ενοποιημένο κλιματικά ουδέτερο 
ενεργειακό σύστημα θα πρέπει να 
σχεδιαστεί προσεκτικά και να ληφθούν 
υπόψη τα σημερινά σημεία εκκίνησης και 
οι υποδομές, που ενδέχεται να διαφέρουν 
μεταξύ των κρατών μελών, και ότι το 
οικοσύστημα υδρογόνου απαιτεί 
διαφορετικές λύσεις σε επίπεδο πολιτικών 
μεταξύ τομέων και μεταξύ περιφερειών· 
εκφράζει δυσαρέσκεια, ωστόσο, για το 
γεγονός ότι στην ανακοίνωση δεν 
εξελίσσονται περαιτέρω οι εν λόγω 
παραδοχές και ζητεί από την Επιτροπή 
να παράσχει περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τη σχεδιαζόμενη 
διαφοροποίηση και την ευελιξία των 
μέτρων στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 97
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3δ. ζητεί από την Επιτροπή να 
παράσχει ανάλυση αντικτύπου ανά 
κράτος μέλος, μεταξύ άλλων σχετικά με 
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την ενεργειακή ασφάλεια των εθνικών 
συστημάτων, το ενεργειακό κόστος, 
καθώς και το κοινωνικό και βιομηχανικό 
κόστος του μετασχηματισμού της αγοράς 
υδρογόνου πριν από οποιαδήποτε 
νομοθετική πρόταση στον τομέα αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 98
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι είναι υψίστης 
σημασίας μια κοινή νομική ταξινόμηση 
των διαφόρων τύπων υδρογόνου· επικροτεί 
την ταξινόμηση που πρότεινε η Επιτροπή· 
σημειώνει ότι η αποφυγή δύο ονομασιών 
για την ίδια κατηγορία, όπως 
«ανανεώσιμο» και «καθαρό» υδρογόνο, 
θα μπορούσε να αποσαφηνίσει περαιτέρω 
την εν λόγω ταξινόμηση·

4. πιστεύει ότι είναι υψίστης 
σημασίας μια κοινή νομική ταξινόμηση 
των διαφόρων τύπων υδρογόνου· επικροτεί 
την ταξινόμηση που πρότεινε η Επιτροπή· 
σημειώνει ότι η αποφυγή δύο ονομασιών 
για την ίδια κατηγορία θα μπορούσε να 
αποσαφηνίσει περαιτέρω την εν λόγω 
ταξινόμηση· επιμένει η ταξινόμηση των 
διαφόρων τύπων υδρογόνου να μην 
βασίζεται μόνο τις εκπομπές CO2 αλλά 
και σε άλλα περιβαλλοντικά κριτήρια, 
ιδίως στα κριτήρια που προβλέπονται στο 
πλαίσιο ταξινόμησης18a· προτείνει ο 
ορισμός του υδρογόνου από ανανεώσιμες 
πηγές να ενσωματωθεί στο ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο για τα ανανεώσιμα 
υγρά και αέρια καύσιμα μη βιολογικής 
προέλευσης που χρησιμοποιούνται στις 
μεταφορές, το οποίο ορίζεται στην οδηγία 
για τις ανανεώσιμες πηγές11α·
_________________
11a Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές.
18α Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, 
σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη 
διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων 
και την τροποποίηση του κανονισμού 
(EE) 2019/2088.

Or. fr

Τροπολογία 99
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Μαρία Σπυράκη, Riho Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Salvatore De Meo, Eva 
Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard Bentele, François-Xavier Bellamy, Pernille 
Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Antonio Tajani, 
Christian Doleschal, Sara Skyttedal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo 
Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι είναι υψίστης 
σημασίας μια κοινή νομική ταξινόμηση 
των διαφόρων τύπων υδρογόνου· επικροτεί 
την ταξινόμηση που πρότεινε η Επιτροπή· 
σημειώνει ότι η αποφυγή δύο ονομασιών 
για την ίδια κατηγορία, όπως 
«ανανεώσιμο» και «καθαρό» υδρογόνο, θα 
μπορούσε να αποσαφηνίσει περαιτέρω την 
εν λόγω ταξινόμηση·

4. πιστεύει ότι είναι υψίστης 
σημασίας μια κοινή νομική ταξινόμηση 
των διαφόρων τύπων υδρογόνου· τονίζει 
ότι είναι απαραίτητη η ταχεία συμφωνία 
σχετικά μια ολοκληρωμένη και 
επιστημονικά τεκμηριωμένη ενιαία 
ορολογία στην ΕΕ για το ανανεώσιμο 
υδρογόνο και το υδρογόνο χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών ώστε να 
προσαρμοστούν οι εθνικοί νομικοί 
ορισμοί και να παρασχεθεί μια σαφής 
ταξινόμηση η οποία θα φέρει ασφάλεια 
δικαίου· τονίζει ότι η εν λόγω ταξινόμηση 
θα πρέπει να βασίζεται στην 
περιεκτικότητα του υδρογόνου σε 
άνθρακα και να απομακρύνεται από την 
ευρέως χρησιμοποιούμενη χρωματική 
προσέγγιση· σημειώνει ότι η αποφυγή δύο 
ονομασιών για την ίδια κατηγορία, όπως 
«ανανεώσιμο» και «καθαρό» υδρογόνο, θα 
μπορούσε να αποσαφηνίσει περαιτέρω την 
εν λόγω ταξινόμηση·

Or. en
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Τροπολογία 100
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι είναι υψίστης 
σημασίας μια κοινή νομική ταξινόμηση 
των διαφόρων τύπων υδρογόνου· 
επικροτεί την ταξινόμηση που πρότεινε η 
Επιτροπή· σημειώνει ότι η αποφυγή δύο 
ονομασιών για την ίδια κατηγορία, όπως 
«ανανεώσιμο» και «καθαρό» υδρογόνο, 
θα μπορούσε να αποσαφηνίσει περαιτέρω 
την εν λόγω ταξινόμηση·

4. πιστεύει ότι είναι υψίστης 
σημασίας μια κοινή νομική ταξινόμηση 
των διαφόρων τύπων υδρογόνου· 
προτείνει την ακόλουθη κατηγοριοποίηση 
υδρογόνου στην Επιτροπή για τη διάκριση 
μεταξύ των διαδικασιών παραγωγής:

- παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας
- παραγωγή από ορυκτά καύσιμα
- παραγωγή από πυρηνική ενέργεια·
τονίζει ότι η επιθυμία για ταχεία 
διαθεσιμότητα μεγάλων ποσοτήτων 
υδρογόνου έρχεται σε σύγκρουση με το 
σχετικό κόστος και τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα, αλλά και το δόγμα της μη 
χρήσης ορυκτών καυσίμων·

Or. de

Τροπολογία 101
François-Xavier Bellamy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι είναι υψίστης 
σημασίας μια κοινή νομική ταξινόμηση 
των διαφόρων τύπων υδρογόνου· επικροτεί 
την ταξινόμηση που πρότεινε η Επιτροπή· 
σημειώνει ότι η αποφυγή δύο ονομασιών 

4. πιστεύει ότι είναι υψίστης 
σημασίας μια κοινή νομική ταξινόμηση 
των διαφόρων τύπων υδρογόνου· επικροτεί 
την ταξινόμηση που πρότεινε η Επιτροπή· 
σημειώνει ότι η αποφυγή δύο ονομασιών 
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για την ίδια κατηγορία, όπως 
«ανανεώσιμο» και «καθαρό» υδρογόνο, θα 
μπορούσε να αποσαφηνίσει περαιτέρω την 
εν λόγω ταξινόμηση·

για την ίδια κατηγορία, όπως 
«ανανεώσιμο» και «καθαρό» υδρογόνο, θα 
μπορούσε να αποσαφηνίσει περαιτέρω την 
εν λόγω ταξινόμηση· πιστεύει ότι η 
σχετική ταξινόμηση του υδρογόνου θα 
πρέπει να βασίζεται μόνο στην 
περιεκτικότητά του σε άνθρακα σε 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής του και στη 
συμβολή του στην επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας που τίθεται 
στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 102
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι είναι υψίστης 
σημασίας μια κοινή νομική ταξινόμηση 
των διαφόρων τύπων υδρογόνου· 
επικροτεί την ταξινόμηση που πρότεινε η 
Επιτροπή· σημειώνει ότι η αποφυγή δύο 
ονομασιών για την ίδια κατηγορία, όπως 
«ανανεώσιμο» και «καθαρό» υδρογόνο, 
θα μπορούσε να αποσαφηνίσει περαιτέρω 
την εν λόγω ταξινόμηση·

4. πιστεύει ότι είναι υψίστης 
σημασίας μια κοινή νομική ταξινόμηση 
των διαφόρων τύπων υδρογόνου· τονίζει 
ότι οι όροι «καθαρό υδρογόνο» και 
«υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών» είναι παραπλανητικοί· 
υπογραμμίζει ότι η διάκριση πρέπει να 
γίνει απολύτως σαφής και απόλυτη 
μεταξύ του ανανεώσιμου υδρογόνου 
(δηλαδή με χρήση μόνο ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω 
ηλεκτρόλυσης) αφενός, και όλων των 
άλλων ειδών παραγωγής υδρογόνου τα 
οποία θα έπρεπε να χαρακτηριστούν ως 
μη ανανεώσιμα·

Or. en

Τροπολογία 103
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι είναι υψίστης 
σημασίας μια κοινή νομική ταξινόμηση 
των διαφόρων τύπων υδρογόνου· 
επικροτεί την ταξινόμηση που πρότεινε η 
Επιτροπή· σημειώνει ότι η αποφυγή δύο 
ονομασιών για την ίδια κατηγορία, όπως 
«ανανεώσιμο» και «καθαρό» υδρογόνο, θα 
μπορούσε να αποσαφηνίσει περαιτέρω την 
εν λόγω ταξινόμηση·

4. πιστεύει ότι είναι υψίστης 
σημασίας μια κοινή νομική ταξινόμηση 
των διαφόρων τύπων υδρογόνου· εκφράζει 
δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η 
ταξινόμηση που πρότεινε η Επιτροπή δεν 
είναι περισσότερο ακριβής και δεν 
περιλαμβάνει ορισμένες πηγές ενέργειας· 
σημειώνει ότι η αποφυγή δύο ονομασιών 
για την ίδια κατηγορία, όπως 
«ανανεώσιμο» και «καθαρό» υδρογόνο, θα 
μπορούσε να αποσαφηνίσει περαιτέρω την 
εν λόγω ταξινόμηση· υπογραμμίζει ο όρος 
«ανανεώσιμο» αποτελεί την περισσότερο 
αντικειμενική και επιστημονικά 
τεκμηριωμένη επιλογή·

Or. en

Τροπολογία 104
Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι είναι υψίστης 
σημασίας μια κοινή νομική ταξινόμηση 
των διαφόρων τύπων υδρογόνου· επικροτεί 
την ταξινόμηση που πρότεινε η Επιτροπή· 
σημειώνει ότι η αποφυγή δύο ονομασιών 
για την ίδια κατηγορία, όπως 
«ανανεώσιμο» και «καθαρό» υδρογόνο, θα 
μπορούσε να αποσαφηνίσει περαιτέρω την 
εν λόγω ταξινόμηση·

4. πιστεύει ότι είναι υψίστης 
σημασίας μια κοινή νομική ταξινόμηση 
των διαφόρων τύπων υδρογόνου· επικροτεί 
την ταξινόμηση που πρότεινε η Επιτροπή· 
καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει 
γρήγορα το έργο της επί της ορολογίας· 
σημειώνει ότι η αποφυγή δύο ονομασιών 
για την ίδια κατηγορία, όπως 
«ανανεώσιμο» και «καθαρό» υδρογόνο, θα 
μπορούσε να αποσαφηνίσει περαιτέρω την 
εν λόγω ταξινόμηση·

Or. de

Τροπολογία 105
Thierry Mariani



AM\1220452EL.docx 63/116 PE662.057v01-00

EL

εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι είναι υψίστης 
σημασίας μια κοινή νομική ταξινόμηση 
των διαφόρων τύπων υδρογόνου· επικροτεί 
την ταξινόμηση που πρότεινε η Επιτροπή· 
σημειώνει ότι η αποφυγή δύο ονομασιών 
για την ίδια κατηγορία, όπως 
«ανανεώσιμο» και «καθαρό» υδρογόνο, 
θα μπορούσε να αποσαφηνίσει περαιτέρω 
την εν λόγω ταξινόμηση·

4. πιστεύει ότι είναι υψίστης 
σημασίας μια σαφής και μη αυθαίρετη 
νομική ταξινόμηση των διαφόρων τύπων 
υδρογόνου· επικροτεί εν μέρει την 
ταξινόμηση που πρότεινε η Επιτροπή· 
σημειώνει ότι η ενσωμάτωση τόσο του 
υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές όσο 
και του υδρογόνου χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών στην κατηγορία 
του «καθαρού» υδρογόνου, θα μπορούσε 
να αποσαφηνίσει περαιτέρω την εν λόγω 
ταξινόμηση·

Or. fr

Τροπολογία 106
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι είναι υψίστης 
σημασίας μια κοινή νομική ταξινόμηση 
των διαφόρων τύπων υδρογόνου· επικροτεί 
την ταξινόμηση που πρότεινε η Επιτροπή· 
σημειώνει ότι η αποφυγή δύο ονομασιών 
για την ίδια κατηγορία, όπως 
«ανανεώσιμο» και «καθαρό» υδρογόνο, 
θα μπορούσε να αποσαφηνίσει περαιτέρω 
την εν λόγω ταξινόμηση·

4. πιστεύει ότι είναι υψίστης 
σημασίας μια κοινή νομική ταξινόμηση 
των διαφόρων τύπων υδρογόνου· επικροτεί 
την ταξινόμηση που πρότεινε η Επιτροπή· 
σημειώνει ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η 
διαφορά μεταξύ αυτής της ταξινόμησης 
και της ταξινόμησης της Συμμαχίας για 
το καθαρό υδρογόνο·

Or. en

Τροπολογία 107
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι είναι υψίστης 
σημασίας μια κοινή νομική ταξινόμηση 
των διαφόρων τύπων υδρογόνου· επικροτεί 
την ταξινόμηση που πρότεινε η Επιτροπή· 
σημειώνει ότι η αποφυγή δύο ονομασιών 
για την ίδια κατηγορία, όπως 
«ανανεώσιμο» και «καθαρό» υδρογόνο, 
θα μπορούσε να αποσαφηνίσει περαιτέρω 
την εν λόγω ταξινόμηση·

4. πιστεύει ότι είναι υψίστης 
σημασίας μια κοινή νομική ταξινόμηση 
των διαφόρων τύπων υδρογόνου· επικροτεί 
την αρχική ονοματολογία που πρότεινε η 
Επιτροπή· σημειώνει ότι η ενιαία χρήση 
του όρου «ανανεώσιμο» υδρογόνο για τη 
σχετική κατηγορία θα μπορούσε να 
αποσαφηνίσει περαιτέρω την εν λόγω 
ταξινόμηση·

Or. en

Τροπολογία 108
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη για ευρωπαϊκά πρότυπα, 
συστήματα πιστοποίησης και επισήμανσης 
για καθαρό υδρογόνο, και εγγυήσεις 
προέλευσης για την ηλεκτρική ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές· πιστεύει ότι θα 
πρέπει το καθαρό υδρογόνο να 
καθορίζεται σύμφωνα με ανεξάρτητη 
επιστημονικά τεκμηριωμένη επανεξέταση 
των εκπομπών καθ’ όλον τον κύκλο ζωής 
του· καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
ρυθμιστικό πλαίσιο το συντομότερο 
δυνατόν εντός του 2021·

5. υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη για ευρωπαϊκά πρότυπα, 
συστήματα πιστοποίησης και επισήμανσης 
για όλες τις μορφές υδρογόνου· πιστεύει 
ότι θα πρέπει οι διαφορετικές μορφές 
υδρογόνου να καθορίζονται σύμφωνα με 
ανεξάρτητη επιστημονικά τεκμηριωμένη 
επανεξέταση όχι μόνο των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου καθ’ όλον τον κύκλο 
ζωής αλλά και σύμφωνα με διαφανή και 
αξιόπιστα κριτήρια βιωσιμότητας των 
οποίων οι στόχοι είναι η βιώσιμη χρήση 
και προστασία των υδάτων και των 
θαλάσσιων πόρων, η μετάβαση σε μια 
κυκλική οικονομία, ιδίως η πρόληψη της 
δημιουργίας αποβλήτων και η αύξηση 
της χρήσης πρωτογενών και 
δευτερογενών πρώτων υλών, η πρόληψη 
και ο έλεγχος της ρύπανσης και, τέλος, η 
προστασία και αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας και των 
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οικοσυστημάτων· καλεί την Επιτροπή να 
παράσχει ρυθμιστικό πλαίσιο το 
συντομότερο δυνατόν εντός του 2021·

Or. fr

Τροπολογία 109
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Μαρία Σπυράκη, Riho Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Salvatore De Meo, Eva 
Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard Bentele, François-Xavier Bellamy, Pernille 
Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Antonio Tajani, 
Christian Doleschal, Sara Skyttedal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo 
Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη για ευρωπαϊκά πρότυπα, 
συστήματα πιστοποίησης και επισήμανσης 
για καθαρό υδρογόνο, και εγγυήσεις 
προέλευσης για την ηλεκτρική ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές· πιστεύει ότι θα 
πρέπει το καθαρό υδρογόνο να 
καθορίζεται σύμφωνα με ανεξάρτητη 
επιστημονικά τεκμηριωμένη επανεξέταση 
των εκπομπών καθ’ όλον τον κύκλο ζωής 
του· καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
ρυθμιστικό πλαίσιο το συντομότερο 
δυνατόν εντός του 2021·

5. υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη για ευρωπαϊκά πρότυπα, 
συστήματα πιστοποίησης και επισήμανσης 
για το υδρογόνο, και ένα σύστημα 
εγγυήσεων προέλευσης για το υδρογόνο 
και την ηλεκτρική ενέργεια· πιστεύει ότι η 
παραγωγή υδρογόνου θα πρέπει να 
ταξινομείται σύμφωνα με ανεξάρτητη 
επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση 
των εκπομπών από την παραγωγή έως την 
κατανάλωση καθ’ όλον τον κύκλο ζωής· 
καλεί την Επιτροπή να παράσχει ένα 
τεχνολογικά ουδέτερο πρότυπο ορίου 
εκπομπών για το υδρογόνο και ένα 
ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο διασφαλίζει 
εγγυήσεις προέλευσης και 
εμπορευσιμότητας στα κράτη μέλη και 
συνάδει με το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών (ΣΕΔΕ) το συντομότερο 
δυνατόν εντός του 2021 τονίζει ότι ένα 
βασικό κριτήριο για τα πρότυπα και τα 
συστήματα πιστοποίησης και 
επισήμανσης θα πρέπει να είναι η 
περιεκτικότητα σε άνθρακα αντί της 
μεθόδου παραγωγής ούτως ώστε να 
τηρείται η τεχνολογική ουδετερότητα·
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Or. en

Τροπολογία 110
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη για ευρωπαϊκά πρότυπα, 
συστήματα πιστοποίησης και επισήμανσης 
για καθαρό υδρογόνο, και εγγυήσεις 
προέλευσης για την ηλεκτρική ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές· πιστεύει ότι θα 
πρέπει το καθαρό υδρογόνο να 
καθορίζεται σύμφωνα με ανεξάρτητη 
επιστημονικά τεκμηριωμένη επανεξέταση 
των εκπομπών καθ’ όλον τον κύκλο ζωής 
του· καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
ρυθμιστικό πλαίσιο το συντομότερο 
δυνατόν εντός του 2021·

5. υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη για ευρωπαϊκά πρότυπα, 
συστήματα πιστοποίησης και επισήμανσης 
για τα διαφορετικά είδη υδρογόνου· 
πιστεύει ότι η εν λόγω ταξινόμηση 
υδρογόνου θα πρέπει να καθορίζεται 
σύμφωνα με ανεξάρτητη και επιστημονικά 
τεκμηριωμένη αξιολόγηση των εκπομπών 
αερίου του θερμοκηπίου καθ’ όλον τον 
κύκλο ζωής του και των επιπτώσεων 
βιωσιμότητας που έχουν τα διαφορετικά 
είδη υδρογόνου στη χρήση πόρων (όπως 
υδάτων και πρώτων υλών)· καλεί την 
Επιτροπή να παράσχει, στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης της οδηγίας για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ρυθμιστικό 
πλαίσιο ώστε να αναπτυχθούν ισχυρά και 
διαφανή κριτήρια βιωσιμότητας για την 
πιστοποίηση και τον εντοπισμό του 
ανανεώσιμου υδρογόνου στην ΕΕ, καθώς 
και για την προσέλκυση επενδύσεων σε 
πρόσθετη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 111
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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5. υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη για ευρωπαϊκά πρότυπα, 
συστήματα πιστοποίησης και επισήμανσης 
για καθαρό υδρογόνο, και εγγυήσεις 
προέλευσης για την ηλεκτρική ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές· πιστεύει ότι θα 
πρέπει το καθαρό υδρογόνο να καθορίζεται 
σύμφωνα με ανεξάρτητη επιστημονικά 
τεκμηριωμένη επανεξέταση των εκπομπών 
καθ’ όλον τον κύκλο ζωής του· καλεί την 
Επιτροπή να παράσχει ρυθμιστικό πλαίσιο 
το συντομότερο δυνατόν εντός του 2021·

5. υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη για ευρωπαϊκά πρότυπα, 
συστήματα πιστοποίησης και επισήμανσης 
για καθαρό υδρογόνο, και εγγυήσεις 
προέλευσης για το υδρογόνο και την 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές σύμφωνα με εθνικά μητρώα 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
καταναλωτές μπορούν να επιλέγουν 
συνειδητά καθαρές λύσεις και, επομένως, 
να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
επενδύσεων· πιστεύει ότι θα πρέπει το 
καθαρό υδρογόνο να καθορίζεται σύμφωνα 
με ανεξάρτητη επιστημονικά 
τεκμηριωμένη επανεξέταση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου καθ’ όλον τον 
κύκλο ζωής του· καλεί την Επιτροπή να 
παράσχει ρυθμιστικό πλαίσιο το 
συντομότερο δυνατόν εντός του 2021·

Or. en

Τροπολογία 112
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη για ευρωπαϊκά πρότυπα, 
συστήματα πιστοποίησης και επισήμανσης 
για καθαρό υδρογόνο, και εγγυήσεις 
προέλευσης για την ηλεκτρική ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές· πιστεύει ότι θα 
πρέπει το καθαρό υδρογόνο να 
καθορίζεται σύμφωνα με ανεξάρτητη 
επιστημονικά τεκμηριωμένη επανεξέταση 
των εκπομπών καθ’ όλον τον κύκλο ζωής 
του· καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
ρυθμιστικό πλαίσιο το συντομότερο 
δυνατόν εντός του 2021·

5. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
ευρωπαϊκά πρότυπα, συστήματα 
πιστοποίησης και επισήμανσης και 
εγγυήσεις προέλευσης για το καθαρό 
υδρογόνο και το υδρογόνο χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· πιστεύει ότι θα 
πρέπει το καθαρό υδρογόνο και το 
υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών να ταξινομείται σύμφωνα με 
ανεξάρτητη επιστημονικά τεκμηριωμένη 
επανεξέταση των εκπομπών καθ’ όλον τον 
κύκλο ζωής του· καλεί την Επιτροπή να 
παράσχει ρυθμιστικό πλαίσιο το 
συντομότερο δυνατόν εντός του 2021 και 
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τονίζει ότι το προαναφερθέν σύστημα 
τυποποίησης πρέπει να βασίζεται σε μια 
ολιστική προσέγγιση και να καλύπτει 
απαραιτήτως το εισαγόμενο υδρογόνο·

Or. en

Τροπολογία 113
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη για ευρωπαϊκά πρότυπα, 
συστήματα πιστοποίησης και επισήμανσης 
για καθαρό υδρογόνο, και εγγυήσεις 
προέλευσης για την ηλεκτρική ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές· πιστεύει ότι θα 
πρέπει το καθαρό υδρογόνο να 
καθορίζεται σύμφωνα με ανεξάρτητη 
επιστημονικά τεκμηριωμένη επανεξέταση 
των εκπομπών καθ’ όλον τον κύκλο ζωής 
του· καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
ρυθμιστικό πλαίσιο το συντομότερο 
δυνατόν εντός του 2021·

5. υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη για συστήματα πιστοποίησης και 
επισήμανσης για το υδρογόνο· πιστεύει ότι 
είναι απαραίτητη η θέσπιση ευρωπαϊκών 
προτύπων ασφάλειας και τεχνικών 
προτύπων για το υδρογόνο· καλεί την 
Επιτροπή να παράσχει ρυθμιστικό πλαίσιο 
το συντομότερο δυνατόν εντός του 2021·

Or. de

Τροπολογία 114
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη για ευρωπαϊκά πρότυπα, 
συστήματα πιστοποίησης και επισήμανσης 
για καθαρό υδρογόνο, και εγγυήσεις 
προέλευσης για την ηλεκτρική ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές· πιστεύει ότι θα 

5. υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη για ευρωπαϊκά και διεθνή 
πρότυπα, μεθοδολογίες και συστήματα 
πιστοποίησης και επισήμανσης, όπως 
κριτήρια βιωσιμότητας, για καθαρό 
υδρογόνο, και εγγυήσεις προέλευσης για 
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πρέπει το καθαρό υδρογόνο να καθορίζεται 
σύμφωνα με ανεξάρτητη επιστημονικά 
τεκμηριωμένη επανεξέταση των εκπομπών 
καθ’ όλον τον κύκλο ζωής του· καλεί την 
Επιτροπή να παράσχει ρυθμιστικό πλαίσιο 
το συντομότερο δυνατόν εντός του 2021·

την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές· πιστεύει ότι θα πρέπει το καθαρό 
υδρογόνο να καθορίζεται σύμφωνα με 
ανεξάρτητη επιστημονικά τεκμηριωμένη 
επανεξέταση των εκπομπών καθ’ όλον τον 
κύκλο ζωής του· καλεί την Επιτροπή να 
παράσχει ρυθμιστικό πλαίσιο το 
συντομότερο δυνατόν εντός του 2021·

Or. en

Τροπολογία 115
Thierry Mariani
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη για ευρωπαϊκά πρότυπα, 
συστήματα πιστοποίησης και επισήμανσης 
για καθαρό υδρογόνο, και εγγυήσεις 
προέλευσης για την ηλεκτρική ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές· πιστεύει ότι θα 
πρέπει το καθαρό υδρογόνο να 
καθορίζεται σύμφωνα με ανεξάρτητη 
επιστημονικά τεκμηριωμένη επανεξέταση 
των εκπομπών καθ’ όλον τον κύκλο ζωής 
του· καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
ρυθμιστικό πλαίσιο το συντομότερο 
δυνατόν εντός του 2021·

5. υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη για ευρωπαϊκή ορολογία και 
συστήματα πιστοποίησης για υδρογόνο 
από ανανεώσιμες πηγές και χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, και εγγυήσεις 
προέλευσης· πιστεύει ότι θα πρέπει το 
υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές και το 
υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών να καθορίζονται σύμφωνα με 
ανεξάρτητη επιστημονικά τεκμηριωμένη 
επανεξέταση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου καθ’ όλον τον κύκλο ζωής 
του· καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
ρυθμιστικό πλαίσιο·

Or. fr

Τροπολογία 116
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Nicola Danti, Izaskun 
Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη για ευρωπαϊκά πρότυπα, 
συστήματα πιστοποίησης και 
επισήμανσης για καθαρό υδρογόνο, και 
εγγυήσεις προέλευσης για την ηλεκτρική 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές· πιστεύει 
ότι θα πρέπει το καθαρό υδρογόνο να 
καθορίζεται σύμφωνα με ανεξάρτητη 
επιστημονικά τεκμηριωμένη επανεξέταση 
των εκπομπών καθ’ όλον τον κύκλο ζωής 
του· καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
ρυθμιστικό πλαίσιο το συντομότερο 
δυνατόν εντός του 2021·

5. υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη για ευρωπαϊκή, και κατά 
προτίμηση διεθνή, ορολογία, πρότυπα, 
επισήμανση και πιστοποίηση για 
ανανεώσιμο υδρογόνο και υδρογόνο 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· 
πιστεύει ότι οι εγγυήσεις προέλευσης θα 
πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με 
ανεξάρτητη επιστημονικά τεκμηριωμένη 
επανεξέταση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου καθ’ όλον τον κύκλο ζωής 
του· καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
ρυθμιστικό πλαίσιο το συντομότερο 
δυνατόν εντός του 2021·

Or. en

Τροπολογία 117
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη για ευρωπαϊκά πρότυπα, 
συστήματα πιστοποίησης και επισήμανσης 
για καθαρό υδρογόνο, και εγγυήσεις 
προέλευσης για την ηλεκτρική ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές· πιστεύει ότι θα 
πρέπει το καθαρό υδρογόνο να 
καθορίζεται σύμφωνα με ανεξάρτητη 
επιστημονικά τεκμηριωμένη επανεξέταση 
των εκπομπών καθ’ όλον τον κύκλο ζωής 
του· καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
ρυθμιστικό πλαίσιο το συντομότερο 
δυνατόν εντός του 2021·

5. υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη για ευρωπαϊκά πρότυπα, 
συστήματα πιστοποίησης και επισήμανσης 
για ανανεώσιμο υδρογόνο, και εγγυήσεις 
προέλευσης για την ηλεκτρική ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές· πιστεύει ότι θα 
πρέπει το ανανεώσιμο υδρογόνο να 
καθορίζεται σύμφωνα με ανεξάρτητη 
επιστημονικά τεκμηριωμένη επανεξέταση 
των εκπομπών καθ’ όλον τον κύκλο ζωής 
του· καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
ρυθμιστικό πλαίσιο το συντομότερο 
δυνατόν εντός του 2021·

Or. en

Τροπολογία 118
Damien Carême
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. διαπιστώνει ότι το σύστημα 
εγγυήσεων προέλευσης για την ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές δεν έφερε τις κατάλληλες 
επενδύσεις για τη δημιουργία πρόσθετων 
δυνατοτήτων· προτείνει, ως εκ τούτου, 
την εισαγωγή μεθοδολογίας για τον 
καθορισμό υποχρεωτικών όρων και 
κριτηρίων που θα εξασφαλίσουν 
πραγματική προσθετικότητα όσον αφορά 
την παραγωγή υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές, μεταξύ άλλων:
i) άμεση σύνδεση μεταξύ των νέων 
εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών και 
των ηλεκτρολυτικών κυψελών, ή
ii) σύναψη συμφωνιών αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, ή
iii) τη χρονική περίοδο κατά την οποία η 
ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου είναι 
πλήρως ανανεώσιμη ή όταν η παραγωγή 
ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας 
υπερβαίνει τη ζήτηση, μπορεί να 
απολεσθεί ή να μειωθεί και θα μπορούσε 
να μετατραπεί σε υδρογόνο για τους 
σκοπούς της αποθήκευσης ή της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος·

Or. fr

Τροπολογία 119
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει ότι μόνο το ανανεώσιμο 
υδρογόνο θα πρέπει να είναι επιλέξιμο για 
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εγγυήσεις προέλευσης και ότι 
οποιαδήποτε πιστοποίηση θα πρέπει να 
συνδέεται με ανανεώσιμες πηγές 
υδρογόνου, καθώς η πιστοποιημένη 
πράσινη ενέργεια θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να συνδέεται με τις 
εγγυήσεις προέλευσης· σημειώνει ότι εάν, 
ωστόσο, το υδρογόνο χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών συμπεριληφθεί 
σε σύστημα πιστοποίησης, αυτό δεν θα 
πρέπει να γίνει δυνάμει της οδηγίας για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΙΙ, αλλά 
μέσω χωριστού πλαισίου το οποίο θα 
αντικατοπτρίζει τον μεταβατικό 
χαρακτήρα αυτής της πιστοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 120
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Μαρία Σπυράκη, Riho Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Salvatore De Meo, Eva 
Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard Bentele, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, 
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Christian Doleschal, Pascal 
Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
ταξινόμηση του ρόλου της δέσμευσης και 
χρήσης ή αποθήκευσης άνθρακα (CCU 
και CCS) μέσω της θέσπισης ενισχυμένου 
πλαισίου για αυτή την τεχνολογία και της 
άρσης των εμποδίων·

Or. en

Τροπολογία 121
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. σημειώνει ότι η αποθήκευση 
υδρογόνου ενδέχεται να υπάγεται σε 
αντικρουόμενα ρυθμιστικά καθεστώτα, 
δηλαδή σε αυτά που αφορούν την 
αποθήκευση φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, και υπογραμμίζει, 
επομένως, την ανάγκη να διασαφηνιστεί 
αυτό το θέμα στη σχετική νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 122
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι η 
αποδοχή από το κοινό είναι το κλειδί για 
την επιτυχή δημιουργία μιας οικονομίας 
υδρογόνου· τονίζει, επομένως, τη 
σημασία της συμμετοχής του κοινού και 
των συμφεροντούχων, καθώς και των 
ευρωπαϊκών προτύπων ασφάλειας και 
των τεχνικών προτύπων για το υδρογόνο, 
καθώς και ποιοτικών λύσεων υδρογόνου 
οι οποίες τηρούν τα εν λόγω πρότυπα·

6. είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι η 
οικονομική αποδοτικότητα, η 
αποτελεσματικότητα και η ικανότητα 
βασικού φορτίου είναι ζωτικής σημασίας 
για οποιοδήποτε ενεργειακό σύστημα·

Or. de

Τροπολογία 123
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι η 
αποδοχή από το κοινό είναι το κλειδί για 

6. είναι απόλυτα πεπεισμένο για τη 
σημασία των ευρωπαϊκών προτύπων 
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την επιτυχή δημιουργία μιας οικονομίας 
υδρογόνου· τονίζει, επομένως, τη 
σημασία της συμμετοχής του κοινού και 
των συμφεροντούχων, καθώς και των 
ευρωπαϊκών προτύπων ασφάλειας και των 
τεχνικών προτύπων για το υδρογόνο, 
καθώς και ποιοτικών λύσεων υδρογόνου οι 
οποίες τηρούν τα εν λόγω πρότυπα·

ασφάλειας και των τεχνικών προτύπων για 
το υδρογόνο, καθώς και των ποιοτικών 
λύσεων υδρογόνου οι οποίες τηρούν τα εν 
λόγω πρότυπα·

Or. fr

Τροπολογία 124
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι η 
αποδοχή από το κοινό είναι το κλειδί για 
την επιτυχή δημιουργία μιας οικονομίας 
υδρογόνου· τονίζει, επομένως, τη σημασία 
της συμμετοχής του κοινού και των 
συμφεροντούχων, καθώς και των 
ευρωπαϊκών προτύπων ασφάλειας και των 
τεχνικών προτύπων για το υδρογόνο, 
καθώς και ποιοτικών λύσεων υδρογόνου οι 
οποίες τηρούν τα εν λόγω πρότυπα·

6. είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι η 
αποδοχή από το κοινό είναι το κλειδί για 
την επιτυχή δημιουργία μιας οικονομίας 
υδρογόνου· τονίζει, επομένως, τη σημασία 
της συμμετοχής του κοινού και των 
συμφεροντούχων, καθώς και των 
ευρωπαϊκών προτύπων ασφάλειας και των 
τεχνικών προτύπων για το υδρογόνο, 
καθώς και ποιοτικών λύσεων υδρογόνου οι 
οποίες τηρούν τα εν λόγω πρότυπα· 
τονίζει, επιπλέον, ότι τα πρωτόκολλα 
ασφαλείας στους τομείς ζήτησης πρέπει 
να επικαιροποιούνται διαρκώς όσον 
αφορά τη χρήση υδρογόνου·

Or. en

Τροπολογία 125
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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6α. τονίζει ότι η αποτίμηση των 
κερδών που προκύπτουν από το υδρογόνο 
σε σχέση με τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου πρέπει να συνδέεται με 
ακριβή ανάλυση του κύκλου ζωής από 
την παραγωγή έως τη χρήση· καλεί την 
Επιτροπή να συγκεντρώσει τέτοιου είδους 
δεδομένα για τα διάφορα είδη 
ανανεώσιμου υδρογόνου, υδρογόνου 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
υδρογόνου ορυκτών καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 126
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. Συμμετοχή των πολιτών12a

_________________
12α Πρόκειται για τον τίτλο ενός νέου 
κεφαλαίου που αποτελείται από τις 
επόμενες τέσσερις παραγράφους.

Or. fr

Τροπολογία 127
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των 
πολιτών είναι απαραίτητη για την 
εφαρμογή μιας δίκαιης, επιτυχημένης, 
συμμετοχικής και χωρίς αποκλεισμούς 
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ενεργειακής μετάβασης· επισημαίνει, ως 
εκ τούτου, ότι είναι σημαντικό να 
συμπεριληφθούν όλοι οι παράγοντες στο 
κόστος και τα οφέλη ενός ενοποιημένου 
συστήματος αντί ενός συστήματος 
εξαιρέσεων·

Or. fr

Τροπολογία 128
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. χαιρετίζει τις κοινότητες ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές που μετέχουν 
στην παραγωγή υδρογόνου· υπενθυμίζει 
την υποχρέωση παροχής ευνοϊκού 
πλαισίου σύμφωνα με την οδηγία σχετικά 
με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας13α 
και ζητεί να έχουν τα ίδια οφέλη με 
άλλους παράγοντες·
_________________
13α Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
και την τροποποίηση της οδηγίας 
2012/27/ΕΕ. 

Or. fr

Τροπολογία 129
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6δ. επισημαίνει ότι οι δυνατότητες για 
τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον 
τομέα του υδρογόνου από ανανεώσιμες 
πηγές υπολογίζεται στις 10 300 θέσεις 
ανά δισεκατομμύριο ευρώ που 
επενδύεται14α, στις οποίες θα προστεθούν 
οι θέσεις απασχόλησης στον τομέα της 
ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας 
καθώς και της κατανάλωσης· 
_________________
14α Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
με τίτλο «Hydrogen generation in Europe 
– Overview of costs and key benefits».

Or. fr

Τροπολογία 130
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6ε. παρατηρεί ότι η ισότητα 
ευκαιριών στον τομέα του υδρογόνου 
πρέπει να προωθείται περαιτέρω και 
ζητεί τη δρομολόγηση μιας ευρωπαϊκής 
πρωτοβουλίας που θα απευθύνεται στις 
γυναίκες με σκοπό τον εντοπισμό και την 
εξάλειψη των εμποδίων καθώς και τη 
δημιουργία δικτύων και μοντέλων·

Or. fr

Τροπολογία 131
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2



PE662.057v01-00 78/116 AM\1220452EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κλιμάκωση της παραγωγής υδρογόνου Κλιμάκωση της παραγωγής ανανεώσιμου 
υδρογόνου και αντίστοιχη δυναμικότητα 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Or. en

Τροπολογία 132
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί τους φιλόδοξους 
στόχους της Επιτροπής όσον αφορά την 
αύξηση της ικανότητας των 
ανανεώσιμων ηλεκτρολυτικών κυψελών 
υδρογόνου και της παραγωγής υδρογόνου 
από ανανεώσιμες πηγές· καλεί επιτακτικά 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παράσχουν κίνητρα για την αξιακή 
αλυσίδα και τη διείσδυση του καθαρού 
υδρογόνου στην αγορά, προκειμένου να 
καταστεί τεχνολογικά ώριμο και 
ανταγωνιστικό έναντι του υδρογόνου 
ορυκτών καυσίμων και χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών14·

διαγράφεται

_________________
14 Κατά την Επιτροπή, το «υδρογόνο 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» 
περιλαμβάνει το υδρογόνο ορυκτών 
καυσίμων με δέσμευση διοξειδίου του 
άνθρακα και το υδρογόνο που βασίζεται 
στην ηλεκτρική ενέργεια, με σημαντικά 
μειωμένες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου καθ’ όλον τον κύκλο ζωής 
σε σύγκριση με την υφιστάμενη 
παραγωγή υδρογόνου.

Or. de
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Τροπολογία 133
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί τους φιλόδοξους στόχους 
της Επιτροπής όσον αφορά την αύξηση της 
ικανότητας των ανανεώσιμων 
ηλεκτρολυτικών κυψελών υδρογόνου και 
της παραγωγής υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν 
κίνητρα για την αξιακή αλυσίδα και τη 
διείσδυση του καθαρού υδρογόνου στην 
αγορά, προκειμένου να καταστεί 
τεχνολογικά ώριμο και ανταγωνιστικό 
έναντι του υδρογόνου ορυκτών καυσίμων 
και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών14·

7. επικροτεί τους φιλόδοξους στόχους 
της Επιτροπής όσον αφορά την αύξηση της 
ικανότητας των ανανεώσιμων 
ηλεκτρολυτικών κυψελών υδρογόνου και 
της παραγωγής υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν 
κίνητρα για την αξιακή αλυσίδα και τη 
διείσδυση του καθαρού υδρογόνου στην 
αγορά, προκειμένου να καταστεί 
τεχνολογικά ώριμο και ανταγωνιστικό 
έναντι του υδρογόνου ορυκτών καυσίμων 
και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών14 
·πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες-
πλαίσιο που να επιτρέπουν 
μακροπρόθεσμα βιώσιμα επιχειρηματικά 
μοντέλα για την παραγωγή και χρήση 
καθαρού υδρογόνου και, συνεπώς, 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ 
των πηγών ενέργειας·
οι περιφερειακοί κόμβοι υδρογόνου, 
στους οποίους συγκεντρώνονται η 
παραγωγή, η ενδιάμεση αποθήκευση, η 
διανομή και η χρήση και, κατά συνέπεια, 
καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερα 
τμήματα της αλυσίδας αξίας υδρογόνου, 
θα μπορούσαν να διαδραματίσουν 
κεντρικό ρόλο ως αφετηρία για την 
οικοδόμηση μιας ανταγωνιστικής, 
καθαρής οικονομίας υδρογόνου· τα εν 
λόγω κέντρα και η διαδοχικά εκτεταμένη 
δικτύωσή τους πρέπει να προωθηθούν 
καταλλήλως· χάρη στην προβολή τους, οι 
εν λόγω κόμβοι υδρογόνου μπορούν 
επίσης να αυξήσουν την αποδοχή του 
κοινού·

_________________ _________________
14 Κατά την Επιτροπή, το «υδρογόνο 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» 
περιλαμβάνει το υδρογόνο ορυκτών 

14 Κατά την Επιτροπή, το «υδρογόνο 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» 
περιλαμβάνει το υδρογόνο ορυκτών 
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καυσίμων με δέσμευση διοξειδίου του 
άνθρακα και το υδρογόνο που βασίζεται 
στην ηλεκτρική ενέργεια, με σημαντικά 
μειωμένες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου καθ’ όλον τον κύκλο ζωής σε 
σύγκριση με την υφιστάμενη παραγωγή 
υδρογόνου.

καυσίμων με δέσμευση διοξειδίου του 
άνθρακα και το υδρογόνο που βασίζεται 
στην ηλεκτρική ενέργεια, με σημαντικά 
μειωμένες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου καθ’ όλον τον κύκλο ζωής σε 
σύγκριση με την υφιστάμενη παραγωγή 
υδρογόνου.

Or. de

Τροπολογία 134
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί τους φιλόδοξους στόχους 
της Επιτροπής όσον αφορά την αύξηση της 
ικανότητας των ανανεώσιμων 
ηλεκτρολυτικών κυψελών υδρογόνου και 
της παραγωγής υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν 
κίνητρα για την αξιακή αλυσίδα και τη 
διείσδυση του καθαρού υδρογόνου στην 
αγορά, προκειμένου να καταστεί 
τεχνολογικά ώριμο και ανταγωνιστικό 
έναντι του υδρογόνου ορυκτών καυσίμων 
και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών14·

7. επικροτεί τους φιλόδοξους στόχους 
της Επιτροπής όσον αφορά την αύξηση της 
ικανότητας των ανανεώσιμων 
ηλεκτρολυτικών κυψελών υδρογόνου και 
της παραγωγής υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές και το να καταστεί 
τεχνολογικά ώριμο και ανταγωνιστικό 
έναντι του υδρογόνου ορυκτών καυσίμων 
και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· 
καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να παράσχουν κίνητρα για την 
αξιακή αλυσίδα και τη διείσδυση του 
καθαρού υδρογόνου και του υδρογόνου 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στην 
αγορά· τονίζει ότι το υδρογόνο χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών θα 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τη 
μετατροπή των φορέων ενέργειας 
μεσοπρόθεσμα και για να καταστεί 
δυνατή η ενίσχυση του καθαρού 
υδρογόνου· υπογραμμίζει ότι τα κράτη 
μέλη θα πρέπει διατηρήσουν την ευελιξία 
κατά τον σχεδιασμό μέτρων στήριξης, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 
κρατικής ενίσχυσης, για την ανάπτυξη 
των εθνικών οικονομιών υδρογόνου με 
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τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο ο οποίος θα 
αντικατοπτρίζει την τομεακή σύνθεση 
των οικονομιών, του ενεργειακού 
μείγματος και των γεωγραφικών 
συνθηκών τους·

_________________
14 Κατά την Επιτροπή, το «υδρογόνο 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» 
περιλαμβάνει το υδρογόνο ορυκτών 
καυσίμων με δέσμευση διοξειδίου του 
άνθρακα και το υδρογόνο που βασίζεται 
στην ηλεκτρική ενέργεια, με σημαντικά 
μειωμένες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου καθ’ όλον τον κύκλο ζωής σε 
σύγκριση με την υφιστάμενη παραγωγή 
υδρογόνου.

Or. en

Τροπολογία 135
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί τους φιλόδοξους 
στόχους της Επιτροπής όσον αφορά την 
αύξηση της ικανότητας των ανανεώσιμων 
ηλεκτρολυτικών κυψελών υδρογόνου και 
της παραγωγής υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν 
κίνητρα για την αξιακή αλυσίδα και τη 
διείσδυση του καθαρού υδρογόνου στην 
αγορά, προκειμένου να καταστεί 
τεχνολογικά ώριμο και ανταγωνιστικό 
έναντι του υδρογόνου ορυκτών καυσίμων 
και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών14·

7. θεωρεί ότι για την επίτευξη των 
φιλόδοξων στόχων της Επιτροπής όσον 
αφορά την αύξηση της ικανότητας των 
ανανεώσιμων ηλεκτρολυτικών κυψελών 
υδρογόνου και της παραγωγής υδρογόνου 
από ανανεώσιμες πηγές καθώς και της 
ηλεκτροδότησης θα χρειαστεί να αυξηθεί 
σημαντικά ο στόχος περί ανανεώσιμης 
ενέργειας15α για το 2030· καλεί επιτακτικά 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παράσχουν κίνητρα για την αξιακή 
αλυσίδα και τη διείσδυση του καθαρού 
υδρογόνου στην αγορά, προκειμένου να 
καταστεί τεχνολογικά ώριμο και να 
επανεξεταστούν εκ βάθρων τα οικεία 
συστήματα και οι δομές τιμολόγησης και 
φορολόγησης των πόρων και της 
ενέργειας με σκοπό την εσωτερίκευση του 
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εξωτερικού κόστους όπως οι εκπομπές, 
προκειμένου να αποδειχθεί ότι το 
υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές είναι 
όντως ανταγωνιστικό έναντι του 
υδρογόνου ορυκτών καυσίμων και 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών

_________________ _________________
14 Κατά την Επιτροπή, το «υδρογόνο 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» 
περιλαμβάνει το υδρογόνο ορυκτών 
καυσίμων με δέσμευση διοξειδίου του 
άνθρακα και το υδρογόνο που βασίζεται 
στην ηλεκτρική ενέργεια, με σημαντικά 
μειωμένες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου καθ’ όλον τον κύκλο ζωής σε 
σύγκριση με την υφιστάμενη παραγωγή 
υδρογόνου.

15α Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές.

Or. fr

Τροπολογία 136
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί τους φιλόδοξους στόχους 
της Επιτροπής όσον αφορά την αύξηση της 
ικανότητας των ανανεώσιμων 
ηλεκτρολυτικών κυψελών υδρογόνου και 
της παραγωγής υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν 
κίνητρα για την αξιακή αλυσίδα και τη 
διείσδυση του καθαρού υδρογόνου στην 
αγορά, προκειμένου να καταστεί 
τεχνολογικά ώριμο και ανταγωνιστικό 
έναντι του υδρογόνου ορυκτών καυσίμων 

7. επικροτεί τους φιλόδοξους στόχους 
της Επιτροπής όσον αφορά την αύξηση της 
ικανότητας των ανανεώσιμων 
ηλεκτρολυτικών κυψελών υδρογόνου και 
της παραγωγής υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με τη 
ζήτηση προτεραιότητας που έχει 
προσδιοριστεί· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν 
κίνητρα για την αξιακή αλυσίδα και τη 
διείσδυση του καθαρού υδρογόνου στην 
αγορά, προκειμένου να καταστεί 
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και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών14· τεχνολογικά ώριμο και ανταγωνιστικό 
έναντι του υδρογόνου ορυκτών καυσίμων 
και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών14, 
καθώς και να διασφαλίσουν τη διαχείριση 
του βιώσιμου αντικτύπου της παραγωγής 
ανανεώσιμου υδρογόνου, μεταξύ άλλων 
στα ύδατα και στη χρήση γης·

_________________ _________________
14 Κατά την Επιτροπή, το «υδρογόνο 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» 
περιλαμβάνει το υδρογόνο ορυκτών 
καυσίμων με δέσμευση διοξειδίου του 
άνθρακα και το υδρογόνο που βασίζεται 
στην ηλεκτρική ενέργεια, με σημαντικά 
μειωμένες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου καθ’ όλον τον κύκλο ζωής σε 
σύγκριση με την υφιστάμενη παραγωγή 
υδρογόνου.

14 Κατά την Επιτροπή, το «υδρογόνο 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» 
περιλαμβάνει το υδρογόνο ορυκτών 
καυσίμων με δέσμευση διοξειδίου του 
άνθρακα και το υδρογόνο που βασίζεται 
στην ηλεκτρική ενέργεια, με σημαντικά 
μειωμένες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου καθ’ όλον τον κύκλο ζωής σε 
σύγκριση με την υφιστάμενη παραγωγή 
υδρογόνου.

Or. en

Τροπολογία 137
Ivo Hristov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί τους φιλόδοξους στόχους 
της Επιτροπής όσον αφορά την αύξηση της 
ικανότητας των ανανεώσιμων 
ηλεκτρολυτικών κυψελών υδρογόνου και 
της παραγωγής υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν 
κίνητρα για την αξιακή αλυσίδα και τη 
διείσδυση του καθαρού υδρογόνου στην 
αγορά, προκειμένου να καταστεί 
τεχνολογικά ώριμο και ανταγωνιστικό 
έναντι του υδρογόνου ορυκτών καυσίμων 
και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών14·

7. επικροτεί τους φιλόδοξους στόχους 
της Επιτροπής όσον αφορά την αύξηση της 
ικανότητας των ανανεώσιμων 
ηλεκτρολυτικών κυψελών υδρογόνου και 
της παραγωγής υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξαλείψουν τον υφιστάμενο διοικητικό 
φόρτο και να παράσχουν κίνητρα για την 
αξιακή αλυσίδα και τη διείσδυση του 
καθαρού υδρογόνου στην αγορά μέσω της 
παροχής οικονομικών κινήτρων και 
ειδικών προγραμμάτων χρηματοδότησης 
σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να 
καταστεί τεχνολογικά ώριμο και 
ανταγωνιστικό έναντι του υδρογόνου 
ορυκτών καυσίμων και χαμηλών 
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ανθρακούχων εκπομπών14·

_________________ _________________
14 Κατά την Επιτροπή, το «υδρογόνο 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» 
περιλαμβάνει το υδρογόνο ορυκτών 
καυσίμων με δέσμευση διοξειδίου του 
άνθρακα και το υδρογόνο που βασίζεται 
στην ηλεκτρική ενέργεια, με σημαντικά 
μειωμένες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου καθ’ όλον τον κύκλο ζωής σε 
σύγκριση με την υφιστάμενη παραγωγή 
υδρογόνου.

14 Κατά την Επιτροπή, το «υδρογόνο 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» 
περιλαμβάνει το υδρογόνο ορυκτών 
καυσίμων με δέσμευση διοξειδίου του 
άνθρακα και το υδρογόνο που βασίζεται 
στην ηλεκτρική ενέργεια, με σημαντικά 
μειωμένες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου καθ’ όλον τον κύκλο ζωής σε 
σύγκριση με την υφιστάμενη παραγωγή 
υδρογόνου.

Or. en

Τροπολογία 138
Thierry Mariani
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί τους φιλόδοξους στόχους 
της Επιτροπής όσον αφορά την αύξηση της 
ικανότητας των ανανεώσιμων 
ηλεκτρολυτικών κυψελών υδρογόνου και 
της παραγωγής υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν 
κίνητρα για την αξιακή αλυσίδα και τη 
διείσδυση του καθαρού υδρογόνου στην 
αγορά, προκειμένου να καταστεί 
τεχνολογικά ώριμο και ανταγωνιστικό 
έναντι του υδρογόνου ορυκτών καυσίμων 
και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών14·

7. επικροτεί τους φιλόδοξους στόχους 
της Επιτροπής όσον αφορά την αύξηση της 
ικανότητας των ηλεκτρολυτικών κυψελών 
υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές και 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της 
παραγωγής υδρογόνου· καλεί επιτακτικά 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παράσχουν κίνητρα για την αξιακή 
αλυσίδα και τη διείσδυση του καθαρού 
υδρογόνου στην αγορά, προκειμένου να 
καταστεί τεχνολογικά ώριμο και 
ανταγωνιστικό έναντι του υδρογόνου 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· 
επισημαίνει ότι η δέσμευση, χρήση και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα 
αποτελεί βιώσιμη και αποτελεσματική 
λύση όσον αφορά τη διαδικασία 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές·

_________________
14 Κατά την Επιτροπή, το «υδρογόνο 
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χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» 
περιλαμβάνει το υδρογόνο ορυκτών 
καυσίμων με δέσμευση διοξειδίου του 
άνθρακα και το υδρογόνο που βασίζεται 
στην ηλεκτρική ενέργεια, με σημαντικά 
μειωμένες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου καθ’ όλον τον κύκλο ζωής 
σε σύγκριση με την υφιστάμενη 
παραγωγή υδρογόνου.

Or. fr

Τροπολογία 139
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί τους φιλόδοξους στόχους 
της Επιτροπής όσον αφορά την αύξηση της 
ικανότητας των ανανεώσιμων 
ηλεκτρολυτικών κυψελών υδρογόνου και 
της παραγωγής υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν 
κίνητρα για την αξιακή αλυσίδα και τη 
διείσδυση του καθαρού υδρογόνου στην 
αγορά, προκειμένου να καταστεί 
τεχνολογικά ώριμο και ανταγωνιστικό 
έναντι του υδρογόνου ορυκτών καυσίμων 
και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών14·

7. επικροτεί τους φιλόδοξους στόχους 
της Επιτροπής όσον αφορά την αύξηση της 
ικανότητας των ανανεώσιμων 
ηλεκτρολυτικών κυψελών υδρογόνου και 
της παραγωγής υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με τη 
ζήτηση προτεραιότητας που έχει 
προσδιοριστεί για τις εφαρμογές στις 
οποίες δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές 
λύσεις για την απαλλαγή από 
ανθρακούχες εκπομπές· καλεί επιτακτικά 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παράσχουν κίνητρα για την αξιακή 
αλυσίδα και τη διείσδυση του 
ανανεώσιμου υδρογόνου στην αγορά, 
προκειμένου να καταστεί τεχνολογικά 
ώριμο·

_________________
14 Κατά την Επιτροπή, το «υδρογόνο 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» 
περιλαμβάνει το υδρογόνο ορυκτών 
καυσίμων με δέσμευση διοξειδίου του 
άνθρακα και το υδρογόνο που βασίζεται 
στην ηλεκτρική ενέργεια, με σημαντικά 
μειωμένες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου καθ’ όλον τον κύκλο ζωής 
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σε σύγκριση με την υφιστάμενη 
παραγωγή υδρογόνου.

Or. en

Τροπολογία 140
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, François-
Xavier Bellamy, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, 
Christian Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven 
Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί τους φιλόδοξους στόχους 
της Επιτροπής όσον αφορά την αύξηση της 
ικανότητας των ανανεώσιμων 
ηλεκτρολυτικών κυψελών υδρογόνου και 
της παραγωγής υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν 
κίνητρα για την αξιακή αλυσίδα και τη 
διείσδυση του καθαρού υδρογόνου στην 
αγορά, προκειμένου να καταστεί 
τεχνολογικά ώριμο και ανταγωνιστικό 
έναντι του υδρογόνου ορυκτών καυσίμων 
και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών14·

7. επικροτεί τους φιλόδοξους στόχους 
της Επιτροπής όσον αφορά την αύξηση της 
ικανότητας των ηλεκτρολυτικών κυψελών 
υδρογόνου και της παραγωγής υδρογόνου· 
καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να παράσχουν κίνητρα για την 
αξιακή αλυσίδα και τη διείσδυση του 
ανανεώσιμου υδρογόνου και του 
υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών στην αγορά, προκειμένου να 
καταστεί τεχνολογικά ώριμο και 
ανταγωνιστικό·

_________________
14 Κατά την Επιτροπή, το «υδρογόνο 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» 
περιλαμβάνει το υδρογόνο ορυκτών 
καυσίμων με δέσμευση διοξειδίου του 
άνθρακα και το υδρογόνο που βασίζεται 
στην ηλεκτρική ενέργεια, με σημαντικά 
μειωμένες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου καθ’ όλον τον κύκλο ζωής σε 
σύγκριση με την υφιστάμενη παραγωγή 
υδρογόνου.

Or. en
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Τροπολογία 141
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Claudia Gamon, 
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Nicola 
Danti, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί τους φιλόδοξους στόχους 
της Επιτροπής όσον αφορά την αύξηση της 
ικανότητας των ανανεώσιμων 
ηλεκτρολυτικών κυψελών υδρογόνου και 
της παραγωγής υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν 
κίνητρα για την αξιακή αλυσίδα και τη 
διείσδυση του καθαρού υδρογόνου στην 
αγορά, προκειμένου να καταστεί 
τεχνολογικά ώριμο και ανταγωνιστικό 
έναντι του υδρογόνου ορυκτών καυσίμων 
και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών14·

7. επικροτεί τους φιλόδοξους στόχους 
της Επιτροπής όσον αφορά την αύξηση της 
ικανότητας των ανανεώσιμων 
ηλεκτρολυτικών κυψελών υδρογόνου και 
της παραγωγής υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν 
κίνητρα για την αξιακή αλυσίδα και τη 
διείσδυση του ανανεώσιμου υδρογόνου 
στην αγορά, προκειμένου να καταστεί 
τεχνολογικά ώριμο και ανταγωνιστικό 
έναντι του υδρογόνου ορυκτών καυσίμων 
και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών·14·

_________________ _________________
14 Κατά την Επιτροπή, το «υδρογόνο 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» 
περιλαμβάνει το υδρογόνο ορυκτών 
καυσίμων με δέσμευση διοξειδίου του 
άνθρακα και το υδρογόνο που βασίζεται 
στην ηλεκτρική ενέργεια, με σημαντικά 
μειωμένες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου καθ’ όλον τον κύκλο ζωής σε 
σύγκριση με την υφιστάμενη παραγωγή 
υδρογόνου.

14 Κατά την Επιτροπή, το «υδρογόνο 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» 
περιλαμβάνει το υδρογόνο ορυκτών 
καυσίμων με δέσμευση διοξειδίου του 
άνθρακα και το υδρογόνο που βασίζεται 
στην ηλεκτρική ενέργεια, με σημαντικά 
μειωμένες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου καθ’ όλον τον κύκλο ζωής σε 
σύγκριση με την υφιστάμενη παραγωγή 
υδρογόνου.

Or. en

Τροπολογία 142
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Eva Maydell, François-
Xavier Bellamy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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7α. πιστεύει ότι το υδρογόνο χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, σε συνδυασμό 
με τη δέσμευση και αποθήκευση/χρήση 
άνθρακα, θα είναι απαραίτητο 
προκειμένου να δημιουργηθεί μια 
βιώσιμη οικονομία υδρογόνου και να 
επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι της ΕΕ· 
ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει προσεκτικά τις ανάγκες της 
ΕΕ για υδρογόνο κατά τα επερχόμενα 
έτη, καθώς και τις πηγές ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής, οι 
οποίες μπορούν να συμβάλουν στην 
κάλυψη των αναγκών, ώστε να 
επιτευχθούν οι στόχοι της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050 και να 
συνυπολογίζονται οι ανησυχίες της ΕΕ 
περί ενεργειακής ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 143
François-Xavier Bellamy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
του υδρογόνου που παράγεται από 
ηλεκτρολύτες απαιτεί αφενός υψηλά 
φορτία για τους ηλεκτρολύτες και 
αφετέρου πρόσβαση σε ηλεκτρική 
ενέργεια χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών σε ανταγωνιστικό κόστος· 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι θα 
πρέπει να εξεταστούν όλες οι πηγές 
ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών για την επίτευξη 
των στόχων που έθεσε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή·

Or. en
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Τροπολογία 144
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει ότι το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές θα μπορούσε να 
καταστεί ανταγωνιστικό πριν από το 
203016α και ότι πρέπει, ως εκ τούτου, όλες 
οι επενδύσεις να επικεντρωθούν σε αυτό 
τον σκοπό·
_________________
16α «Στρατηγική για το υδρογόνο για μια 
κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη» 
(COM(2020)0301). Μελέτη της DNV GL 
(2020) με τίτλο «European Carbon 
Neutrality: The Importance of Gas – A 
study for Eurogas».

Or. fr

Τροπολογία 145
François-Xavier Bellamy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. τονίζει ότι η τεχνολογία υδρογόνου 
υπάρχει σε βιομηχανικές, χημικές και 
υγειονομικές εφαρμογές εδώ και 
περισσότερα από σαράντα έτη·

Or. en

Τροπολογία 146
François-Xavier Bellamy

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της 
απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές, 
το υδρογόνο προσφέρει λύσεις μέσω δύο 
βασικών ιδιοτήτων, ως εργαλείο 
αποθήκευσης και ως καύσιμο· τονίζει ότι 
οι εν λόγω εφαρμογές είναι διαφορετικές 
όσον αφορά την ποιότητα, τον όγκο, την 
πίεση, τη μεταφορά κ.λπ. και ότι αυτό 
σημαίνει ότι χρειάζονται συγκεκριμένες 
ρυθμίσεις ανάλογα με την τελική τους 
χρήση· υπογραμμίζει ότι απαιτείται μια 
φιλόδοξη στρατηγική για την 
αποθήκευση ενέργειας μέσω υδρογόνου 
σε καινοτόμες βιομηχανικές λύσεις και 
λύσεις κινητικότητας ως προτεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 147
François-Xavier Bellamy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7δ. υπενθυμίζει ότι η πυρηνική 
ενέργεια αποτελεί τη μη διαλείπουσα 
πηγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία 
προσφέρει τις λύσεις με τις χαμηλότερες 
ανθρακούχες εκπομπές για τη 
μακροπρόθεσμη παραγωγή υδρογόνου·

Or. en

Τροπολογία 148
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, για μια 
λειτουργική και προβλέψιμη εσωτερική 
αγορά υδρογόνου, πρέπει να ξεπεραστούν 
οι ρυθμιστικοί φραγμοί και να 
δημιουργηθεί ένα συνεκτικό και 
ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο· 
πιστεύει ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της 
αγοράς φυσικού αερίου και η δέσμη 
μέτρων για την καθαρή ενέργεια θα 
μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως πρότυπα 
για τον σκοπό αυτόν·

8. επισημαίνει ότι, για μια 
λειτουργική και προβλέψιμη εσωτερική 
αγορά υδρογόνου, πρέπει να ξεπεραστούν 
οι ρυθμιστικοί φραγμοί και να 
δημιουργηθεί ένα συνεκτικό, συνολικό και 
ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο· 
πιστεύει ότι ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που 
προορίζεται ειδικά για το υδρογόνο είναι 
το πλέον κατάλληλο δεδομένων των 
ειδικών χρήσεων σε καθαρή μορφή, 
περιλαμβανομένης της αποθήκευσης· 
τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστούν οι 
κατάλληλες συνδέσεις με τα άλλα 
ρυθμιστικά πλαίσια, ιδίως με την οδηγία 
για τις ανανεώσιμες πηγές όσον αφορά 
την πιστοποίηση και την 
προσθετικότητα, την οδηγία για την 
ενεργειακή απόδοση ώστε να 
καθοριστούν οι πραγματικές ανάγκες και 
να μειωθεί το κόστος απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, τον κανονισμό 
για τις υποδομές και τα ρυθμιστικά 
πλαίσια για τις αγορές ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου σε σχέση με την 
αποθήκευση, καθώς και το πλαίσιο του 
τομέα των μεταφορών, με σκοπό την 
πραγματική ενοποίηση των τομέων·

Or. fr

Τροπολογία 149
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard 
Bentele, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, 
Christian Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven 
Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, για μια 
λειτουργική και προβλέψιμη εσωτερική 

8. επισημαίνει ότι, για μια 
λειτουργική και προβλέψιμη εσωτερική 
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αγορά υδρογόνου, πρέπει να ξεπεραστούν 
οι ρυθμιστικοί φραγμοί και να 
δημιουργηθεί ένα συνεκτικό και 
ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο· 
πιστεύει ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της 
αγοράς φυσικού αερίου και η δέσμη 
μέτρων για την καθαρή ενέργεια θα 
μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως πρότυπα 
για τον σκοπό αυτόν·

αγορά υδρογόνου, πρέπει να ξεπεραστούν 
οι ρυθμιστικοί φραγμοί και θα πρέπει να 
δημιουργηθεί και να προταθεί από την 
Επιτροπή ένα συνεκτικό και 
ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για τον 
σχεδιασμό της αγοράς υδρογόνου· 
υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι 
απαιτείται μια ευέλικτη αγορά υδρογόνου, 
ούτως ώστε να διευκολύνεται η πλήρης 
αξιοποίηση των οφελών από τους 
καινοτόμους πρωτοπόρους και η μείωση 
του κόστους της παραγωγής υδρογόνου· 
πιστεύει ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της 
αγοράς φυσικού αερίου και η δέσμη 
μέτρων για την καθαρή ενέργεια θα 
μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως πρότυπα 
για τον σκοπό αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 150
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, για μια 
λειτουργική και προβλέψιμη εσωτερική 
αγορά υδρογόνου, πρέπει να ξεπεραστούν 
οι ρυθμιστικοί φραγμοί και να 
δημιουργηθεί ένα συνεκτικό και 
ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο· 
πιστεύει ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της 
αγοράς φυσικού αερίου και η δέσμη 
μέτρων για την καθαρή ενέργεια θα 
μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως πρότυπα 
για τον σκοπό αυτόν·

8. τονίζει ότι η οικονομικά 
αποδοτική, αποτελεσματική και βιώσιμη 
παραγωγή ενέργειας ικανού φορτίου δεν 
χρειάζεται πρόσθετα κίνητρα για την 
αγορά με τη μορφή φορολογικών 
επιδοτήσεων·

Or. de

Τροπολογία 151
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Claudia Gamon, 
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun 
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Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, για μια 
λειτουργική και προβλέψιμη εσωτερική 
αγορά υδρογόνου, πρέπει να ξεπεραστούν 
οι ρυθμιστικοί φραγμοί και να 
δημιουργηθεί ένα συνεκτικό και 
ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο· 
πιστεύει ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της 
αγοράς φυσικού αερίου και η δέσμη 
μέτρων για την καθαρή ενέργεια θα 
μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως πρότυπα 
για τον σκοπό αυτόν·

8. επισημαίνει ότι, για μια 
λειτουργική και προβλέψιμη εσωτερική 
αγορά υδρογόνου, πρέπει να ξεπεραστούν 
οι ρυθμιστικοί φραγμοί και θα πρέπει να 
δημιουργηθεί αμελλητί ένα συνεκτικό και 
ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο· 
πιστεύει ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της 
αγοράς φυσικού αερίου και η δέσμη 
μέτρων για την καθαρή ενέργεια θα 
μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως πρότυπα 
για τον σκοπό αυτόν, ενώ συνυπολογίζεται 
ότι η αγορά υδρογόνου δεν είναι ακόμη 
ώριμη και πρέπει να ενισχυθεί·

Or. en

Τροπολογία 152
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, για μια 
λειτουργική και προβλέψιμη εσωτερική 
αγορά υδρογόνου, πρέπει να ξεπεραστούν 
οι ρυθμιστικοί φραγμοί και να 
δημιουργηθεί ένα συνεκτικό και 
ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο· 
πιστεύει ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της 
αγοράς φυσικού αερίου και η δέσμη 
μέτρων για την καθαρή ενέργεια θα 
μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως πρότυπα 
για τον σκοπό αυτόν·

8. επισημαίνει ότι, για την ταχεία και 
προβλέψιμη ανάπτυξη της παραγωγής και 
διανομής ανανεώσιμου υδρογόνου, 
απαιτείται δημοκρατικός δημόσιος 
σχεδιασμός, ο οποίος θα συνδέει τους 
παραγωγούς, τους εργαζομένους και τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις τους, τους 
επιστήμονες και τις ΜΚΟ· πιστεύει ότι οι 
ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες, και ιδίως 
ένα ισχυρό ενεργειακό σύστημα δημόσιου 
χαρακτήρα με δημοκρατική διοίκηση, 
έχουν εξαιρετική σημασία εν προκειμένω

Or. en
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Τροπολογία 153
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι το 
υδρογόνο, ιδίως το ανανεώσιμο υδρογόνο, 
αποτελεί και θα εξακολουθήσει να 
αποτελεί, για τουλάχιστον μια ακόμη 
δεκαετία, έναν σπάνιος και ακριβό πόρο· 
υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη ανανεώσιμου 
υδρογόνου θα απαιτήσει στρατηγική και 
ταχεία αναβάθμιση τόσο της παραγωγής, 
όσο και της διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 
τονίζει, επομένως, ότι πρέπει να 
χρησιμοποιείται με στοχευμένο και κατά 
προτεραιότητα τρόπο· επαναλαμβάνει, 
επομένως, την απόλυτη αναγκαιότητα για 
δημόσιο σχεδιασμό, ιδίως κατά την 
κατάρτιση χαρτών πορείας για την 
ανάπτυξη εγκαταστάσεων υδρογόνου και 
μεταβλητών δυνατοτήτων παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας και για την 
προσαρμογή των τομέων στοχευμένης 
ζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 154
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει νομικές απαιτήσεις για μια 
ευρωπαϊκή βιώσιμη οικονομία υδρογόνου 
στην εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με 
την αναθεώρηση της σχετικής 
νομοθεσίας, ώστε να επιτύχει τις 
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αυξημένες φιλοδοξίες για το κλίμα και να 
ενισχύσει την οικονομική ελκυστικότητα 
του καθαρού υδρογόνου· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να εξετάσει ειδικότερα την 
οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την οδηγία φορολόγησης της 
ενέργειας και την οδηγία για το σύστημα 
εμπορίας εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 155
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Pernille Weiss, Cristian-
Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian Doleschal, Salvatore De 
Meo, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. αναγνωρίζει τον ρόλο της 
ανάμειξης και της έγχυσης υδρογόνου στο 
δίκτυο φυσικού αερίου ως σημαντικής 
κινητήριας δύναμης για την αρχική 
κλιμάκωση της αγοράς υδρογόνου μέσω 
της χρήσης υφιστάμενων υποδομών 
ελλείψει ειδικών αγωγών υδρογόνου· 
σημειώνει ότι η ανάμειξη δίνει στους 
παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές την ικανότητα να εισέλθουν στην 
υφιστάμενη αγορά φυσικού αερίου και 
συμβάλλει στην απαλλαγή του τομέα 
φυσικού αερίου από ανθρακούχες 
εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 156
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού και να προσφέρει ένα 
ανθεκτικό κανονιστικό πλαίσιο για το 
υδρογόνο στην επικείμενη αναθεώρηση 
της οδηγίας 2018/2001 (οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΙΙ)· 
σημειώνει την συμπερίληψη της 
παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης 
ανανεώσιμου υδρογόνου και υδρογόνου 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
της δέσμευσης και αποθήκευσης 
άνθρακα στο σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης σχετικά με τον κανονισμό για την 
ταξινόμηση·

Or. en

Τροπολογία 157
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να παρασχεθούν κίνητρα για την 
παραγωγή καθαρού υδρογόνου, μεταξύ 
άλλων οικονομικά κίνητρα, μέσω 
καινοτόμων λύσεων, όπως πριμοδότησης 
της τιμής τροφοδοσίας για το καθαρό 
υδρογόνο·

Or. en

Τροπολογία 158
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι, προκειμένου να 
οικοδομηθεί μια βιώσιμη οικονομία 
υδρογόνου με τέτοια ταχύτητα που να 
επιτευχθούν οι κλιματικοί μας στόχοι, 
μπορεί να διαδραματίσει μεταβατικό 
ρόλο το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει πόσος χρόνος και πόση 
ποσότητα του υδρογόνου αυτού θα 
χρειαστεί κατά προσέγγιση για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
ωσότου να μπορεί να ανατεθεί ο ρόλος 
αυτός αποκλειστικά στο καθαρό 
υδρογόνο·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 159
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι, προκειμένου να 
οικοδομηθεί μια βιώσιμη οικονομία 
υδρογόνου με τέτοια ταχύτητα που να 
επιτευχθούν οι κλιματικοί μας στόχοι, 
μπορεί να διαδραματίσει μεταβατικό 
ρόλο το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει πόσος χρόνος και πόση 
ποσότητα του υδρογόνου αυτού θα 
χρειαστεί κατά προσέγγιση για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
ωσότου να μπορεί να ανατεθεί ο ρόλος 
αυτός αποκλειστικά στο καθαρό 
υδρογόνο·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 160
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι, προκειμένου να 
οικοδομηθεί μια βιώσιμη οικονομία 
υδρογόνου με τέτοια ταχύτητα που να 
επιτευχθούν οι κλιματικοί μας στόχοι, 
μπορεί να διαδραματίσει μεταβατικό 
ρόλο το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει πόσος χρόνος και πόση 
ποσότητα του υδρογόνου αυτού θα 
χρειαστεί κατά προσέγγιση για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
ωσότου να μπορεί να ανατεθεί ο ρόλος 
αυτός αποκλειστικά στο καθαρό 
υδρογόνο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 161
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι, προκειμένου να 
οικοδομηθεί μια βιώσιμη οικονομία 
υδρογόνου με τέτοια ταχύτητα που να 
επιτευχθούν οι κλιματικοί μας στόχοι, 
μπορεί να διαδραματίσει μεταβατικό ρόλο 
το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει πόσος χρόνος και πόση 
ποσότητα του υδρογόνου αυτού θα 
χρειαστεί κατά προσέγγιση για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
ωσότου να μπορεί να ανατεθεί ο ρόλος 
αυτός αποκλειστικά στο καθαρό 

9. σημειώνει ότι, προκειμένου να 
οικοδομηθεί μια βιώσιμη οικονομία 
υδρογόνου με τέτοια ταχύτητα που να 
επιτευχθούν οι κλιματικοί και οι 
περιβαλλοντικοί στόχοι της ΕΕ, θα 
διαδραματίσει μεταβατικό ρόλο το 
υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών που παράγεται από φυσικό 
αέριο· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
έως πότε και για πόσο χρονικό διάστημα 
το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών θα είναι ανταγωνιστικό από 
άποψη κόστους και πόση ποσότητα του 
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υδρογόνο· υδρογόνου αυτού χρειάζεται κατά 
προσέγγιση για την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, ωσότου να μπορεί 
να ανατεθεί ο ρόλος αυτός αποκλειστικά 
στο ανανεώσιμο υδρογόνο· υπογραμμίζει 
ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζουν τη 
δέσμευση, χρήση και αποθήκευση 
άνθρακα και άλλες τεχνολογίες χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών για την ταχεία 
κλιμάκωση της παραγωγής υδρογόνου 
και την απαλλαγή της οικονομίας από 
ανθρακούχες εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 162
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι, προκειμένου να 
οικοδομηθεί μια βιώσιμη οικονομία 
υδρογόνου με τέτοια ταχύτητα που να 
επιτευχθούν οι κλιματικοί μας στόχοι, 
μπορεί να διαδραματίσει μεταβατικό ρόλο 
το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει πόσος χρόνος και πόση 
ποσότητα του υδρογόνου αυτού θα 
χρειαστεί κατά προσέγγιση για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
ωσότου να μπορεί να ανατεθεί ο ρόλος 
αυτός αποκλειστικά στο καθαρό υδρογόνο·

9. σημειώνει ότι, προκειμένου να 
οικοδομηθεί μια βιώσιμη οικονομία 
υδρογόνου με τέτοια ταχύτητα που να 
επιτευχθούν οι κλιματικοί μας στόχοι, 
μπορεί να διαδραματίσει μεταβατικό ρόλο 
το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών, ιδίως σε περιφέρειες που 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα 
ορυκτά καύσιμα και για την έγκαιρη 
απαλλαγή του υδρογόνου ορυκτών 
καυσίμων από ανθρακούχες εκπομπές· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει σε 
ποιες περιπτώσεις, πόσος χρόνος και πόση 
ποσότητα του υδρογόνου αυτού θα 
χρειαστεί κατά προσέγγιση για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
ωσότου να μπορεί να ανατεθεί ο ρόλος 
αυτός αποκλειστικά στο καθαρό υδρογόνο· 
υπογραμμίζει ότι η χρήση υδρογόνου 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών θα 
πρέπει να συμβάλει στους ευρωπαϊκούς 
κλιματικούς στόχους και δεν θα πρέπει να 
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παρεμποδίζει την ανάπτυξη και τη χρήση 
καθαρού υδρογόνου ή να οδηγεί σε 
εξάρτηση από την πεπατημένη όσον 
αφορά το υδρογόνο χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και μη 
αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού·

Or. en

Τροπολογία 163
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι, προκειμένου να 
οικοδομηθεί μια βιώσιμη οικονομία 
υδρογόνου με τέτοια ταχύτητα που να 
επιτευχθούν οι κλιματικοί μας στόχοι, 
μπορεί να διαδραματίσει μεταβατικό 
ρόλο το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει πόσος χρόνος και πόση 
ποσότητα του υδρογόνου αυτού θα 
χρειαστεί κατά προσέγγιση για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
ωσότου να μπορεί να ανατεθεί ο ρόλος 
αυτός αποκλειστικά στο καθαρό 
υδρογόνο·

9. σημειώνει ότι η παραγωγή 
ανανεώσιμου υδρογόνου και η παραγωγή 
υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών έχουν διαφορετικές ανάγκες 
όσον αφορά τις υποδομές και τις 
επενδύσεις· τονίζει ότι οι τεχνολογίες για 
την παραγωγή υδρογόνου ορυκτών 
καυσίμων δεν είναι εδραιωμένες σε 
μεγάλο βαθμό, θα απαιτούσαν σημαντική 
έρευνα και καινοτομία και η ανάπτυξη 
τους θα διαρκούσε πολλά έτη· τονίζει ότι 
η παραγωγή υδρογόνου χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών δεν θα συμβάλει 
στην αντιμετώπιση των εκπομπών 
μεθανίου που εκλύονται κατά τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής του φυσικού αερίου που 
χρησιμοποιείται στη διαδικασία 
παραγωγής και θα εγκλωβίσει επενδύσεις 
στις υποδομές φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 164
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι, προκειμένου να 
οικοδομηθεί μια βιώσιμη οικονομία 
υδρογόνου με τέτοια ταχύτητα που να 
επιτευχθούν οι κλιματικοί μας στόχοι, 
μπορεί να διαδραματίσει μεταβατικό ρόλο 
το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει πόσος χρόνος και πόση 
ποσότητα του υδρογόνου αυτού θα 
χρειαστεί κατά προσέγγιση για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
ωσότου να μπορεί να ανατεθεί ο ρόλος 
αυτός αποκλειστικά στο καθαρό 
υδρογόνο·

9. σημειώνει ότι, προκειμένου να 
οικοδομηθεί μια βιώσιμη οικονομία 
υδρογόνου με τέτοια ταχύτητα που να 
επιτευχθούν οι κλιματικοί μας στόχοι, 
μπορεί να διαδραματίσει ουσιώδη 
μεταβατικό ρόλο το υδρογόνο χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 165
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Salvatore De Meo, Μαρία Σπυράκη, Riho Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva 
Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard Bentele, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, 
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Christian Doleschal, Sara 
Skyttedal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, 
Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι, προκειμένου να 
οικοδομηθεί μια βιώσιμη οικονομία 
υδρογόνου με τέτοια ταχύτητα που να 
επιτευχθούν οι κλιματικοί μας στόχοι, 
μπορεί να διαδραματίσει μεταβατικό ρόλο 
το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει πόσος χρόνος και πόση 
ποσότητα του υδρογόνου αυτού θα 
χρειαστεί κατά προσέγγιση για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
ωσότου να μπορεί να ανατεθεί ο ρόλος 

9. σημειώνει ότι, προκειμένου να 
οικοδομηθεί μια βιώσιμη οικονομία 
υδρογόνου με τέτοια ταχύτητα που να 
επιτευχθούν οι κλιματικοί μας στόχοι, το 
υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών πρέπει να διαδραματίσει 
ζωτικό και συμπληρωματικό ρόλο για την 
ενίσχυση της αγοράς· τονίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι τεχνολογίες δέσμευσης 
και αποθήκευσης άνθρακα(CCS)· καλεί 
την Επιτροπή να θεσπίσει ένα τεχνολογικά 
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αυτός αποκλειστικά στο καθαρό 
υδρογόνο·

ουδέτερο κανονιστικό πλαίσιο και να 
μειώσει τα κανονιστικά και οικονομικά 
εμπόδια προκειμένου να προωθηθεί η 
ταχεία διείσδυση του υδρογόνου χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 166
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι, προκειμένου να 
οικοδομηθεί μια βιώσιμη οικονομία 
υδρογόνου με τέτοια ταχύτητα που να 
επιτευχθούν οι κλιματικοί μας στόχοι, 
μπορεί να διαδραματίσει μεταβατικό 
ρόλο το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει πόσος χρόνος και πόση 
ποσότητα του υδρογόνου αυτού θα 
χρειαστεί κατά προσέγγιση για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
ωσότου να μπορεί να ανατεθεί ο ρόλος 
αυτός αποκλειστικά στο καθαρό υδρογόνο·

9. σημειώνει ότι, προκειμένου να 
οικοδομηθεί μια βιώσιμη οικονομία 
υδρογόνου με τέτοια ταχύτητα που να 
επιτευχθούν οι κλιματικοί μας στόχοι, δεν 
πρέπει να αναπτύσσονται μεταβατικές 
λύσεις που καταναλώνουν τους 
χρηματοδοτικούς πόρους και 
καθυστερούν τη συστημική και 
τεχνολογική πρόοδο· θεωρεί ότι για την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας 
στους τομείς που δεν έχουν άλλη 
επιλογή, ο ρόλος αυτός μπορεί να 
ανατεθεί αποκλειστικά στο καθαρό 
υδρογόνο·

Or. fr

Τροπολογία 167
Thierry Mariani
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι, προκειμένου να 
οικοδομηθεί μια βιώσιμη οικονομία 

9. σημειώνει ότι, προκειμένου να 
οικοδομηθεί μια βιώσιμη οικονομία 
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υδρογόνου με τέτοια ταχύτητα που να 
επιτευχθούν οι κλιματικοί μας στόχοι, 
μπορεί να διαδραματίσει μεταβατικό 
ρόλο το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει πόσος χρόνος και πόση 
ποσότητα του υδρογόνου αυτού θα 
χρειαστεί κατά προσέγγιση για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
ωσότου να μπορεί να ανατεθεί ο ρόλος 
αυτός αποκλειστικά στο καθαρό 
υδρογόνο·

υδρογόνου με τέτοια ταχύτητα που να 
επιτευχθούν οι κλιματικοί μας στόχοι, το 
υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών μπορεί να διαδραματίσει 
καίριο ρόλο ως προς τη διαφοροποίηση 
και τη μαζικοποίηση του υδρογόνου 
καθώς και τη μείωση του κόστους 
παραγωγής· καλεί την Επιτροπή να 
μελετήσει τα ευρωπαϊκά ενεργειακά 
μοντέλα με μείγματα ηλεκτρικής 
ενέργειας που είναι ήδη σε μεγάλο βαθμό 
απαλλαγμένα από τις ανθρακούχες 
εκπομπές·

Or. fr

Τροπολογία 168
Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Εύα Καϊλή, Łukasz 
Kohut, Monika Beňová, Miroslav Číž

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι, προκειμένου να 
οικοδομηθεί μια βιώσιμη οικονομία 
υδρογόνου με τέτοια ταχύτητα που να 
επιτευχθούν οι κλιματικοί μας στόχοι, 
μπορεί να διαδραματίσει μεταβατικό ρόλο 
το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει πόσος χρόνος και πόση 
ποσότητα του υδρογόνου αυτού θα 
χρειαστεί κατά προσέγγιση για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
ωσότου να μπορεί να ανατεθεί ο ρόλος 
αυτός αποκλειστικά στο καθαρό υδρογόνο·

9. σημειώνει ότι, προκειμένου να 
οικοδομηθεί μια βιώσιμη οικονομία 
υδρογόνου με τέτοια ταχύτητα που να 
επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι, μπορεί 
να διαδραματίσει σημαντικό μεταβατικό 
ρόλο το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει πόσος χρόνος και πόση 
ποσότητα του υδρογόνου αυτού θα 
χρειαστεί κατά προσέγγιση για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
ωσότου να μπορεί να ανατεθεί ο ρόλος 
αυτός αποκλειστικά στο καθαρό υδρογόνο·

Or. en

Τροπολογία 169
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι, προκειμένου να 
οικοδομηθεί μια βιώσιμη οικονομία 
υδρογόνου με τέτοια ταχύτητα που να 
επιτευχθούν οι κλιματικοί μας στόχοι, 
μπορεί να διαδραματίσει μεταβατικό ρόλο 
το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει πόσος χρόνος και πόση 
ποσότητα του υδρογόνου αυτού θα 
χρειαστεί κατά προσέγγιση για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
ωσότου να μπορεί να ανατεθεί ο ρόλος 
αυτός αποκλειστικά στο καθαρό υδρογόνο·

9. σημειώνει ότι, προκειμένου να 
οικοδομηθεί μια βιώσιμη οικονομία 
υδρογόνου με τέτοια ταχύτητα που να 
επιτευχθούν οι κλιματικοί μας στόχοι, θα 
διαδραματίσει μεταβατικό ρόλο το 
υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει πόσος χρόνος και πόση 
ποσότητα του υδρογόνου αυτού θα 
χρειαστεί κατά προσέγγιση για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
ωσότου να μπορεί να ανατεθεί ο ρόλος 
αυτός αποκλειστικά στο καθαρό υδρογόνο·

Or. en

Τροπολογία 170
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπενθυμίζει ότι η παραγωγή 
υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και η παραγωγή ανανεώσιμου 
υδρογόνου έχουν διαφορετικές ανάγκες 
όσον αφορά τις υποδομές και τις 
επενδύσεις, ενώ οι τεχνολογίες για τον 
μετασχηματισμό του υδρογόνου ορυκτών 
καυσίμων σε υδρογόνο χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών δεν είναι ακόμη 
έτοιμες για διάθεση στην αγορά· 
υπενθυμίζει, επίσης, ότι το 2050 
βρίσκεται μόνο έναν επενδυτικό κύκλο 
μακριά και, συνεπώς, η αποτελεσματική 
επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας 
μέχρι αυτό το έτος το αργότερο δεν 
αφήνει περιθώριο για επενδύσεις σε 
μεταβατικές λύσεις· υπενθυμίζει, επίσης, 
ότι η παραγωγή υδρογόνου χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών δεν θα 



AM\1220452EL.docx 105/116 PE662.057v01-00

EL

αντιμετωπίσει ούτε τις εκπομπές 
μεθανίου που εκλύονται κατά τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής του ορυκτού αερίου που 
χρησιμοποιείται στην παραγωγή και θα 
εγκλωβίσει επενδύσεις στις υποδομές 
φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 171
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει ότι το υδρογόνο που 
προέρχεται από ορυκτά αέρια μέσω 
αναμόρφωσης μεθανίου με ατμό, 
ανεξάρτητα από το αν περιλαμβάνονται 
τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης 
άνθρακα (CCS) ή δέσμευσης, χρήσης και 
αποθήκευσης άνθρακα (CCUS), δεν είναι 
βιώσιμο και δεν είναι συμβατό με τη 
μετάβαση προς μια κοινωνία καθαρών 
μηδενικών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου· τονίζει ότι οι υπάρχουσες 
τεχνολογίες CCS και CCUS έχουν 
αποδειχθεί ότι δεν είναι ούτε 
κλιμακούμενες ούτε 100% αποδοτικές· 
υπογραμμίζει με βεβαιότητα ότι η 
εξάρτηση από ορυκτά αέρια θα 
εγκλωβίσει την Ένωση σε μια κατάσταση 
εξάρτησης από εξωτερικές εισαγωγές και 
μη βιώσιμης εκμετάλλευσης πόρων, ενώ 
θα συνεχιστούν οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου σε ολόκληρη την αλυσίδα 
αξίας λόγω των εκπομπών μεθανίου, 
όπως διαρροές ή καύση αερίου·

Or. en

Τροπολογία 172
Jens Geier
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εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
καταργηθεί σταδιακά το υδρογόνο 
ορυκτών καυσίμων και να 
αντικατασταθεί με υδρογόνο χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών το συντομότερο 
δυνατόν, με εστίαση σε καθαρότερες 
τεχνολογίες όσον αφορά τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, και στη 
συνέχεια με καθαρό υδρογόνο· ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η 
αγοραία τιμή του υδρογόνου ορυκτών 
καυσίμων περιλαμβάνει το κόστος των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που 
εκλύονται κατά τη διάρκεια της 
παραγωγής και να αναθεωρήσει ανάλογα 
το ΣΕΔΕ·

Or. en

Τροπολογία 173
Miapetra Kumpula-Natri, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Robert Hajšel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. τονίζει ότι η ενίσχυση του 
υδρογόνου και η μετάβαση σε μια 
οικονομία χωρίς ανθρακούχες εκπομπές 
θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της 
ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια· 
σημειώνει ότι η απαλλαγμένη από 
ανθρακούχες εκπομπές ηλεκτρική 
ενέργεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στην παραγωγή υδρογόνου και πρέπει να 
ληφθούν υπόψη όλα τα υφιστάμενα είδη 
ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ανθρακούχες 
εκπομπές με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο, 
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προκειμένου να μειωθούν ταχέως οι 
εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 174
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει ότι η παραγωγή 
υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών θα απαιτούσε επενδύσεις στα 
συστήματα δέσμευσης και αποθήκευσης 
καθώς και υποδομές μεταφοράς του 
διοξειδίου του άνθρακα δημιουργώντας 
αποτέλεσμα στεγανοποίησης το οποίο δεν 
συνάδει με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας·

Or. fr

Τροπολογία 175
Josianne Cutajar, Jens Geier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν 
συγκεκριμένες λύσεις προκειμένου να 
ενισχυθεί η παραγωγή υδρογόνου σε 
λιγότερο συνδεδεμένες ή απομονωμένες 
περιφέρειες, όπως νησιά, και να 
διασφαλιστεί η ανάπτυξη των σχετικών 
υποδομών·

Or. en
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Τροπολογία 176
Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Εύα Καϊλή, Łukasz 
Kohut, Monika Beňová, Miroslav Číž

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. σημειώνει ότι το υδρογόνο μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την ένταξη 
μεγαλύτερων μεριδίων αιολικής και 
ηλιακής ενέργειας, ενώ το φυσικό αέριο 
μπορεί να μετατραπεί σε υδρογόνο 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών με 
σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε 
σύγκριση με τη μετατροπή του σε 
ηλεκτρική ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 177
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 
4γ. τονίζει ότι αυτή η παραγωγή πρέπει 
να μειωθεί μη αναστρέψιμα, προβλέψιμα 
και γρήγορα μέχρι να εξαφανιστεί το 
αργότερο έως το 2040· υπογραμμίζει ότι 
το υδρογόνο που παράγεται από ορυκτά 
καύσιμα, ακόμη και με τεχνολογίες CCS 
και CCUS, δεν πρέπει να είναι επιλέξιμο 
για δημόσια χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 178
Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Εύα Καϊλή, Łukasz 
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Kohut, Monika Beňová, Miroslav Číž

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή αγορά 
υδρογόνου μετά βίας καλύπτει τις 
ανάγκες της παραγωγής υδρογόνου με 
βάση μόνο το ανανεώσιμο υδρογόνο· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να αυξήσει τις 
προσπάθειες όσον αφορά τις ικανότητες 
της ΕΕ στον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και να προαγάγει 
σημαντικά την έρευνα στις τεχνολογίες 
ηλεκτρόλυσης, αποθήκευσης και 
μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 179
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. θεωρεί ότι το υδρογόνο, το οποίο 
μπορεί να παραχθεί με ηλεκτρόλυση από 
πυρηνική ηλεκτρική ενέργεια ή με 
πυρόλυση, αποτελεί μια προσωρινή και 
περιορισμένη εναλλακτική λύση που 
μπορεί να έχει περιορισμένο ενδιαφέρον 
για τη βραχυπρόθεσμη απαλλαγή του 
βιομηχανικού υδρογόνου από τον 
άνθρακα· υπογραμμίζει ότι τελικά, και όχι 
αργότερα από το 2030 και μετά, αυτά τα 
είδη υδρογόνου θα μειωθούν μέχρι την 
τελική αντικατάστασή τους από το 
ανανεώσιμο υδρογόνο· τονίζει ότι αυτά τα 
είδη υδρογόνου δεν θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμα για δημόσια χρηματοδότηση·

Or. en
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Τροπολογία 180
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
Μαρία Σπυράκη, Riho Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-
Rareş Bogdan, Christian Ehler, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
Carvalho, Jerzy Buzek, Christian Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del 
Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι μια καθαρή 
οικονομία υδρογόνου απαιτεί σημαντικές 
πρόσθετες ποσότητες ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε προσιτές τιμές και 
τις αντίστοιχες υποδομές· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν και 
να καταργήσουν τους φόρους και τις 
εισφορές που επιβάλλονται στην 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές·

10. υπογραμμίζει ότι μια οικονομία 
υδρογόνου απαιτεί σημαντικές πρόσθετες 
ποσότητες ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε προσιτές τιμές και τις αντίστοιχες 
υποδομές· προτρέπει την Επιτροπή να 
αναπτύξει έναν σαφή χάρτη πορείας για 
επενδύσεις στις σχετικές υποδομές για 
την παραγωγή, τη μεταφορά και τη 
διανομή ανανεώσιμου υδρογόνου και 
υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους στον τομέα αυτόν και να 
αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τους 
φόρους και τις εισφορές που επιβάλλονται 
στην ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές που χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου, 
καθώς και να προωθούν τεχνολογίες οι 
οποίες συμβάλλουν στην απαλλαγή της 
οικονομίας από ανθρακούχες εκπομπές, 
ενώ, παράλληλα, αποφεύγονται οι 
αδικαιολόγητες στρεβλώσεις της αγοράς 
εις βάρος άλλων πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 181
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι μια καθαρή 
οικονομία υδρογόνου απαιτεί σημαντικές 
πρόσθετες ποσότητες ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε προσιτές τιμές και 
τις αντίστοιχες υποδομές· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν και 
να καταργήσουν τους φόρους και τις 
εισφορές που επιβάλλονται στην 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές·

10. υπογραμμίζει ότι μια καθαρή 
οικονομία υδρογόνου απαιτεί σημαντικές 
πρόσθετες ποσότητες ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε προσιτές τιμές και 
τις αντίστοιχες υποδομές· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν, να 
καταργήσουν τους φόρους και τις εισφορές 
που επιβάλλονται στην ηλεκτρική ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές και να αποφύγουν 
τη διπλή επιβολή φόρων στην ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται από 
εγκαταστάσεις υδρογόνου σε επίπεδο ΕΕ, 
καθώς και ταυτόχρονα να άρουν τις 
απαλλαγές φόρων και εισφορών από τα 
ορυκτά καύσιμα· επικροτεί τα σχέδια της 
Επιτροπής για ενίσχυση του στόχου για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 
2030 και της στρατηγικής για την 
υπεράκτια ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές·

Or. en

Τροπολογία 182
Ivo Hristov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι μια καθαρή 
οικονομία υδρογόνου απαιτεί σημαντικές 
πρόσθετες ποσότητες ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε προσιτές τιμές και 
τις αντίστοιχες υποδομές· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν και 
να καταργήσουν τους φόρους και τις 
εισφορές που επιβάλλονται στην 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές·

10. υπογραμμίζει ότι μια καθαρή 
οικονομία υδρογόνου απαιτεί σημαντικές 
πρόσθετες ποσότητες ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε προσιτές τιμές και 
τις αντίστοιχες υποδομές που απαιτούνται 
για τη μεταφορά ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής υδρογόνου ή του παραχθέντος 
υδρογόνου στους τελικούς χρήστες, 
ανάλογα με την ανάλυση κόστους· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους στον τομέα 
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αυτόν ώστε να αναπτύξουν διασυνοριακές 
εταιρικές σχέσεις βάσει των ευκαιριών 
διαφορετικών περιφερειών όσον αφορά 
την παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και καθαρού 
υδρογόνου, καθώς και να καταργήσουν 
τους φόρους και τις εισφορές που 
επιβάλλονται στην ηλεκτρική ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές

Or. en

Τροπολογία 183
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι μια καθαρή 
οικονομία υδρογόνου απαιτεί σημαντικές 
πρόσθετες ποσότητες ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε προσιτές τιμές και 
τις αντίστοιχες υποδομές· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν και 
να καταργήσουν τους φόρους και τις 
εισφορές που επιβάλλονται στην 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές·

10. υπογραμμίζει ότι μια καθαρή 
οικονομία υδρογόνου απαιτεί σημαντικές 
πρόσθετες ποσότητες ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε προσιτές τιμές και 
τις αντίστοιχες υποδομές, πράγμα που δεν 
θα πρέπει να παρατείνει τη διάρκεια 
ζωής των εγκαταστάσεων ηλεκτρικής 
ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και 
πυρηνική ενέργεια σε άλλα σημεία του 
δικτύου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους 
στον τομέα αυτόν και να καταργήσουν 
τους φόρους και τις εισφορές που 
επιβάλλονται στην ηλεκτρική ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, καθώς και να θέσουν 
τέρμα στις επιδοτήσεις και τις 
φορολογικές απαλλαγές για τα ορυκτά 
καύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 184
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Claudia Gamon, 
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, 
Dominique Riquet
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι μια καθαρή 
οικονομία υδρογόνου απαιτεί σημαντικές 
πρόσθετες ποσότητες ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε προσιτές τιμές και 
τις αντίστοιχες υποδομές· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν και 
να καταργήσουν τους φόρους και τις 
εισφορές που επιβάλλονται στην 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές·

10. υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση της 
οικονομίας υδρογόνου απαιτεί σημαντικές 
πρόσθετες ποσότητες ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε προσιτές τιμές και 
τις αντίστοιχες υποδομές· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν και 
να ενισχύσουν τα οικονομικά κίνητρα για 
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, για 
παράδειγμα μέσω της τιμολόγησης του 
άνθρακα και της αναθεώρησης της 
οδηγίας φορολόγησης της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 185
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι μια καθαρή 
οικονομία υδρογόνου απαιτεί σημαντικές 
πρόσθετες ποσότητες ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε προσιτές τιμές και 
τις αντίστοιχες υποδομές· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν και 
να καταργήσουν τους φόρους και τις 
εισφορές που επιβάλλονται στην 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές·

10. υπογραμμίζει ότι μια καθαρή 
οικονομία υδρογόνου απαιτεί σημαντικές 
πρόσθετες ποσότητες ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε προσιτές τιμές και 
τις αντίστοιχες υποδομές· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν, 
ιδίως με την απλοποίηση των 
διαδικασιών αδειοδότησης, και να 
καταργήσουν τους φόρους και τις εισφορές 
που αποτελούν φραγμό για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές·

Or. en
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Τροπολογία 186
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι μια καθαρή 
οικονομία υδρογόνου απαιτεί σημαντικές 
πρόσθετες ποσότητες ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε προσιτές τιμές και 
τις αντίστοιχες υποδομές· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν 
και να καταργήσουν τους φόρους και τις 
εισφορές που επιβάλλονται στην 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές·

10. υπογραμμίζει ότι η 
αποτελεσματική χρήση υδρογόνου απαιτεί 
σημαντικές πρόσθετες ποσότητες 
ενέργειας σε προσιτές τιμές, η οποία κατά 
συνέπεια προέρχεται κυρίως από την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων, και 
απαιτεί τις αντίστοιχες υποδομές·

Or. de

Τροπολογία 187
Thierry Mariani
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι μια καθαρή 
οικονομία υδρογόνου απαιτεί σημαντικές 
πρόσθετες ποσότητες ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε προσιτές τιμές και 
τις αντίστοιχες υποδομές· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν και 
να καταργήσουν τους φόρους και τις 
εισφορές που επιβάλλονται στην 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές·

10. υπογραμμίζει ότι μια καθαρή 
οικονομία υδρογόνου απαιτεί σημαντικές 
πρόσθετες ποσότητες ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών σε προσιτές 
τιμές και τις αντίστοιχες υποδομές 
μεταφοράς και αποθήκευσης· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν και 
να μειώσουν τους φόρους και τις εισφορές 
που επιβάλλονται στην ηλεκτρική ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές και χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών·

Or. fr
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Τροπολογία 188
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι μια καθαρή 
οικονομία υδρογόνου απαιτεί σημαντικές 
πρόσθετες ποσότητες ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε προσιτές τιμές και 
τις αντίστοιχες υποδομές· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν 
και να καταργήσουν τους φόρους και τις 
εισφορές που επιβάλλονται στην 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές·

10. υπογραμμίζει ότι μια καθαρή 
οικονομία υδρογόνου απαιτεί σημαντικές 
πρόσθετες ποσότητες ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε προσιτές τιμές και 
τις αντίστοιχες υποδομές· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
δρομολογήσει την πρόσθετη και επαρκή 
ανάπτυξη των δυνατοτήτων παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας με σκοπό την 
προώθηση της ηλεκτροδότησης και της 
παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες 
πηγές·

Or. fr

Τροπολογία 189
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι μια καθαρή 
οικονομία υδρογόνου απαιτεί σημαντικές 
πρόσθετες ποσότητες ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε προσιτές τιμές και 
τις αντίστοιχες υποδομές· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν και 
να καταργήσουν τους φόρους και τις 
εισφορές που επιβάλλονται στην 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

10. υπογραμμίζει ότι μια καθαρή 
οικονομία υδρογόνου απαιτεί σημαντικές 
πρόσθετες ποσότητες ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε προσιτές τιμές και 
τις αντίστοιχες υποδομές· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν·
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πηγές·

Or. en

Τροπολογία 190
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι μια καθαρή 
οικονομία υδρογόνου απαιτεί σημαντικές 
πρόσθετες ποσότητες ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε προσιτές τιμές και 
τις αντίστοιχες υποδομές· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν και 
να καταργήσουν τους φόρους και τις 
εισφορές που επιβάλλονται στην 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές·

10. υπογραμμίζει ότι μια καθαρή 
οικονομία υδρογόνου απαιτεί σημαντικές 
πρόσθετες ποσότητες ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε προσιτές τιμές και 
τις αντίστοιχες υποδομές· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν·

Or. en


