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

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
specjalne Międzyrządowego Zespołu ds. 
Zmian Klimatu (IPCC) zatytułowane 
„Globalne ocieplenie o 1,5 °C” oraz jego 
sprawozdanie specjalne na temat oceanów 
i kriosfery w zmieniającym się klimacie,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
Programu Narodów Zjednoczonych ds. 
Ochrony Środowiska w sprawie 
rozbieżności między potrzebami a 
perspektywami w zakresie redukcji emisji 
z 2019 r.,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
Programu Narodów Zjednoczonych ds. 
Ochrony Środowiska w sprawie 
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rozbieżności w produkcji z 2020 r.,

Or. en

Poprawka 4
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, 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

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając deklarację OECD z 
dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie 
wzmacniania MŚP i przedsiębiorczości na 
rzecz produktywności i wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu,

Or. en

Poprawka 5
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 4 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 14 października 2020 r. dotyczący 
strategii UE na rzecz ograniczenia emisji 
metanu (COM(2020)0663),

Or. fr

Poprawka 6
Jens Geier
w imieniu grupy S&D
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Projekt rezolucji
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 19 listopada 2020 r. zatytułowany 
„Strategia UE mająca na celu 
wykorzystanie potencjału energii z 
morskich źródeł odnawialnych na rzecz 
neutralnej dla klimatu przyszłości” 
(COM(2020)0741),

Or. en

Poprawka 7
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, 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

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 14 października 2020 r. dotyczący 
strategii UE na rzecz ograniczenia emisji 
metanu (COM(2020)0663),

Or. en

Poprawka 8
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Umocowanie 15 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opinię 
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Europejskiego Komitetu Regionów z dnia 
1 lipca 2020 r. zatytułowaną „W kierunku 
planu działania na rzecz czystego wodoru 
– wkład władz lokalnych i regionalnych w 
neutralną dla klimatu Europę”,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 15 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
alarmującej sytuacji klimatycznej i 
środowiskowej,

Or. en

Poprawka 10
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 18 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
alarmującej sytuacji klimatycznej i 
środowiskowej1,
_________________
1 Teksty przyjęte, P9_(2019)0078.

Or. fr

Poprawka 11
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Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 19 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przeglądu 
wytycznych dotyczących transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej2,
_________________
2 Teksty przyjęte, P9_(2020)0199.

Or. fr

Poprawka 12
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 19 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie 
kompleksowego europejskiego podejścia 
do magazynowania energii3,
_________________
3 aTeksty przyjęte, P9_(2020)0198.

Or. fr

Poprawka 13
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka
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A. mając na uwadze, że UE 
zatwierdziła porozumienie paryskie, 
Zielony Ład oraz cel polegający na 
oszczędnej i sprawiedliwej transformacji 
prowadzącej do osiągnięcia neutralności 
dla klimatu do 2050 r.;

A. mając na uwadze, że UE 
zatwierdziła porozumienie paryskie, 
Zielony Ład oraz cel polegający na 
oszczędnej i sprawiedliwej transformacji 
prowadzącej do osiągnięcia neutralności 
dla klimatu najpóźniej do 2050 r., a 
Parlament Europejski zatwierdził cel 
dotyczący ograniczenia emisji do 2030 r. o 
60 % w porównaniu z 1990 r.;

Or. en

Poprawka 14
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że UE 
zatwierdziła porozumienie paryskie, 
Zielony Ład oraz cel polegający na 
oszczędnej i sprawiedliwej transformacji 
prowadzącej do osiągnięcia neutralności 
dla klimatu do 2050 r.;

A. mając na uwadze, że UE 
zatwierdziła porozumienie paryskie, 
Zielony Ład oraz cel polegający na 
oszczędnej i sprawiedliwej transformacji 
prowadzącej do osiągnięcia neutralności 
dla klimatu możliwie jak najszybciej, a 
najpóźniej do 2050 r.;

Or. en

Poprawka 15
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że UE 
zatwierdziła porozumienie paryskie, 
Zielony Ład oraz cel polegający na 
oszczędnej i sprawiedliwej transformacji 
prowadzącej do osiągnięcia neutralności 
dla klimatu do 2050 r.;

A. mając na uwadze, że UE popiera 
obecnie porozumienie paryskie, Zielony 
Ład oraz cel polegający na oszczędnej i 
sprawiedliwej transformacji prowadzącej 
do osiągnięcia neutralności dla klimatu do 
2050 r.;
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Or. de

Poprawka 16
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że UE 
zatwierdziła porozumienie paryskie, 
Zielony Ład oraz cel polegający na 
oszczędnej i sprawiedliwej transformacji 
prowadzącej do osiągnięcia neutralności 
dla klimatu do 2050 r.;

A. mając na uwadze, że UE 
zatwierdziła porozumienie paryskie, w 
którym określono długoterminowy cel 
polegający na ograniczeniu globalnego 
wzrostu temperatury do 1,5 °C w stosunku 
do poziomu sprzed epoki przemysłowej;

Or. fr

Poprawka 17
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że UE 
zatwierdziła porozumienie paryskie, 
Zielony Ład oraz cel polegający na 
oszczędnej i sprawiedliwej transformacji 
prowadzącej do osiągnięcia neutralności 
dla klimatu do 2050 r.;

A. mając na uwadze, że UE dąży do 
oszczędnej i sprawiedliwej transformacji 
energetycznej prowadzącej do osiągnięcia 
ambitnych wyników w dziedzinie 
neutralności dla klimatu;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że globalne 
ocieplenie w dużej mierze jest 
spowodowane wykorzystywaniem paliw 
kopalnych, a porozumienie paryskie ma 
na celu utrzymanie wzrostu temperatury 
na świecie znacznie poniżej 2 °C w 
porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej oraz kontynuację działań 
podejmowanych w celu ograniczenia 
wzrostu temperatury do 1,5 °C;

Or. en

Poprawka 19
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski zatwierdził cel ograniczenia o 
60 % emisji gazów cieplarnianych do roku 
2030;

Or. en

Poprawka 20
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że 95 % wodoru 
produkuje się dziś z poddawanych 
reformingowi parowemu węglowodorów i 
odpowiada on za 2,5 % globalnych emisji 
gazów cieplarnianych, co jest równoważne 
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połączonym emisjom Zjednoczonego 
Królestwa i Indonezji;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że technologie 
tzw. wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla (CCS) nie wykazały 
efektywności i nadal są dalekie od 
dojrzałości;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw A d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że 43 % 
światowej produkcji wodoru wykorzystuje 
się do wytwarzania amoniaku, który z 
kolei służy głównie do produkcji opartych 
na amoniaku nawozów rolniczych, 52 % 
wykorzystuje się do rafinacji i 
odsiarczania węglowodorów, a 5 % 
przeznacza się do syntezy metanolu oraz 
do innych celów;

Or. en

Poprawka 23
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego
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Projekt rezolucji
Motyw A e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ae. mając na uwadze, że produkcja i 
wykorzystanie nawozów opartych na 
amoniaku odpowiadają za emisję gazów 
cieplarnianych i zanieczyszczających, 
zanieczyszczenie wód, zaburzenia w 
globalnym obiegu azotu oraz odtlenienie 
oceanów, które ma szkodliwy wpływ na 
różnorodność biologiczną mórz;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw A f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Af. mając na uwadze, że obecnie w 
charakterze nośnika energii wykorzystuje 
się mniej niż 1 % produkowanego 
wodoru;

Or. en

Poprawka 25 
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że przejście na 
gospodarkę neutralną dla klimatu wymaga 
transformacji w kierunku czystej energii 
zapewniającej zrównoważony charakter, 

B. mając na uwadze, że przejście na 
gospodarkę neutralną dla klimatu wymaga 
szybkiej i sprawiedliwej transformacji 
energetycznej zapewniającej 
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bezpieczeństwo dostaw energii i dostęp do 
energii;

zrównoważony charakter, zdrowie, 
uczestnictwo, bezpieczeństwo dostaw 
energii i dostęp do energii; mając na 
uwadze, że to szybkie przejście na 
wysokowydajny system energetyczny 
oparty na energii ze źródeł odnawialnych 
musi nastąpić w ciągu najbliższych 10 lat, 
aby zapobiec ryzyku nieosiągnięcia celu 
klimatycznego wyznaczonego przez UE i 
przez naukę; 

Or. fr

Poprawka 26
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że przejście na 
gospodarkę neutralną dla klimatu wymaga 
transformacji w kierunku czystej energii 
zapewniającej zrównoważony charakter, 
bezpieczeństwo dostaw energii i dostęp do 
energii;

B. mając na uwadze, że gospodarka 
neutralna dla klimatu wymaga szybkiej 
transformacji w kierunku wysoce zasobo- i 
energooszczędnego systemu 
energetycznego w pełni opartego na 
źródłach odnawialnych, zapewniającego 
zrównoważony charakter i dostęp do 
energii po przystępnej cenie, a ostatecznie 
bezpieczeństwo i niezależność 
geopolityczną Unii w dziedzinie dostaw;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że przejście na B. mając na uwadze, że przejście na 
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gospodarkę neutralną dla klimatu wymaga 
transformacji w kierunku czystej energii 
zapewniającej zrównoważony charakter, 
bezpieczeństwo dostaw energii i dostęp do 
energii;

gospodarkę neutralną dla klimatu wymaga 
transformacji w kierunku czystej energii 
zapewniającej zrównoważony charakter, 
neutralność pod względem 
technologicznym, bezpieczeństwo dostaw 
energii, dostęp do energii oraz 
konkurencyjność cen energii;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że przejście na 
gospodarkę neutralną dla klimatu wymaga 
transformacji w kierunku czystej energii 
zapewniającej zrównoważony charakter, 
bezpieczeństwo dostaw energii i dostęp do 
energii;

B. mając na uwadze, że przejście na 
gospodarkę neutralną dla klimatu wymaga 
zaplanowanej na szczeblu publicznym 
transformacji energetycznej w kierunku 
systemu energetycznego opartego w pełni 
na źródłach odnawialnych, 
zapewniającego zrównoważony charakter, 
bezpieczeństwo dostaw energii i dostęp do 
energii;

Or. en

Poprawka 29
Ivo Hristov

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że przejście na 
gospodarkę neutralną dla klimatu wymaga 
transformacji w kierunku czystej energii 
zapewniającej zrównoważony charakter, 
bezpieczeństwo dostaw energii i dostęp do 
energii;

B. mając na uwadze, że przejście na 
gospodarkę neutralną dla klimatu wymaga 
sprawiedliwej transformacji w kierunku 
czystej energii rozwiązującej problem 
ubóstwa energetycznego w UE, 
zapewniającej zrównoważony charakter, 
bezpieczeństwo dostaw energii i dostęp do 
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energii;

Or. en

Poprawka 30
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że przejście na 
gospodarkę neutralną dla klimatu wymaga 
transformacji w kierunku czystej energii 
zapewniającej zrównoważony charakter, 
bezpieczeństwo dostaw energii i dostęp do 
energii;

B. mając na uwadze, że cele 
gospodarki neutralnej dla klimatu 
obejmują transformację w kierunku tzw. 
energii ze źródeł odnawialnych, która jest 
zależna od wysokich dotacji państwowych 
i nie gwarantuje stabilności sieci ani 
bezpieczeństwa dostaw;

Or. de

Poprawka 31
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że przejście na 
gospodarkę neutralną dla klimatu 
wymaga transformacji w kierunku czystej 
energii zapewniającej zrównoważony 
charakter, bezpieczeństwo dostaw energii i 
dostęp do energii;

B. mając na uwadze, że osiągnięcie 
europejskiego celu dotyczącego klimatu 
wymaga przemyślanej transformacji 
energetycznej zapewniającej 
zrównoważony charakter, bezpieczeństwo 
dostaw energii i dostęp do energii;

Or. fr

Poprawka 32
Jens Geier
w imieniu grupy S&D
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Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że potrzebne są 
czyste alternatywy wobec paliw kopalnych, 
aby umożliwić jak najszybsze wycofanie 
paliw kopalnych, zwalczanie ubóstwa 
energetycznego i zapewnienie 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu, oraz że czysty wodór może 
stanowić taką alternatywę;

Or. en

Poprawka 33
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że terminologia 
zawarta w strategii Komisji jest niepełna, 
ponieważ wyklucza pewne źródła energii, 
z których można wytwarzać czysty wodór;

Or. fr

Poprawka 34
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wodór może 
być stosowany w rozwiązaniach 
przemysłowych, transportowych i 
grzewczych, w sektorach odchodzących od 

C. mając na uwadze, że produkcja 
wodoru jest bardzo energochłonna, 
powstają przy niej znaczne dodatkowe 
straty energii podczas procesów 
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paliw kopalnych, w których bezpośrednia 
elektryfikacja jest niemożliwa lub 
konkurencyjna, jak również do 
magazynowania energii w celu 
bilansowania systemu energetycznego, w 
związku z czym odgrywa on istotną rolę w 
integracji systemu energetycznego;

transformacji i należy spełnić wysokie 
wymagania techniczne względem obecnie 
nieistniejącej sieci wodorowej, w związku 
z czym w bliskiej przyszłości nie oczekuje 
się, że przy obecnym stanie techniki wodór 
będzie opłacalny pod względami 
energetycznymi lub będzie można 
zapewnić jego produkcję w wystarczającej 
ilości;

Or. de

Poprawka 35
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wodór może 
być stosowany w rozwiązaniach 
przemysłowych, transportowych i 
grzewczych, w sektorach odchodzących od 
paliw kopalnych, w których bezpośrednia 
elektryfikacja jest niemożliwa lub 
konkurencyjna, jak również do 
magazynowania energii w celu 
bilansowania systemu energetycznego, w 
związku z czym odgrywa on istotną rolę w 
integracji systemu energetycznego;

C. mając na uwadze, że wodór może 
być stosowany jako surowiec i źródło 
energii w procesach 
wysokotemperaturowych w rozwiązaniach 
przemysłowych, sektorze lotniczym i 
transporcie morskim, a więc w sektorach, 
w których bezpośrednia elektryfikacja jest 
niemożliwa, jak również do 
magazynowania energii w celu 
bilansowania systemu energetycznego, w 
związku z czym odgrywa on istotną rolę w 
integracji systemu energetycznego;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wodór może C. mając na uwadze, że w przypadku 
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być stosowany w rozwiązaniach 
przemysłowych, transportowych i 
grzewczych, w sektorach odchodzących od 
paliw kopalnych, w których bezpośrednia 
elektryfikacja jest niemożliwa lub 
konkurencyjna, jak również do 
magazynowania energii w celu 
bilansowania systemu energetycznego, w 
związku z czym odgrywa on istotną rolę w 
integracji systemu energetycznego;

rozwoju i komercyjnego wdrażania 
technologii wodorowej na wielką skalę 
mógłby on być stosowany w rozwiązaniach 
przemysłowych, transportowych i 
grzewczych, w sektorach odchodzących od 
paliw kopalnych, w których bezpośrednia 
elektryfikacja jest niemożliwa lub 
konkurencyjna, jak również do 
magazynowania energii w celu 
bilansowania systemu energetycznego, w 
związku z czym odgrywa on istotną rolę w 
integracji systemu energetycznego;

Or. en

Poprawka 37
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wodór może 
być stosowany w rozwiązaniach 
przemysłowych, transportowych i 
grzewczych, w sektorach odchodzących od 
paliw kopalnych, w których bezpośrednia 
elektryfikacja jest niemożliwa lub 
konkurencyjna, jak również do 
magazynowania energii w celu 
bilansowania systemu energetycznego, w 
związku z czym odgrywa on istotną rolę w 
integracji systemu energetycznego;

C. mając na uwadze, że wodór 
odnawialny mógłby być stosowany do 
dekarbonizacji tych sektorów, w których 
bezpośrednia elektryfikacja z 
wykorzystaniem energii odnawialnej jest 
niemożliwa, takich jak żegluga, lotnictwo i 
wysokoemisyjne procesy przemysłowe, jak 
również do sezonowego magazynowania 
energii w celu bilansowania systemu 
energetycznego w razie potrzeby, w 
związku z czym odgrywa on pewną rolę w 
integracji systemu energetycznego;

Or. en

Poprawka 38
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Motyw C
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wodór może 
być stosowany w rozwiązaniach 
przemysłowych, transportowych i 
grzewczych, w sektorach odchodzących od 
paliw kopalnych, w których bezpośrednia 
elektryfikacja jest niemożliwa lub 
konkurencyjna, jak również do 
magazynowania energii w celu 
bilansowania systemu energetycznego, w 
związku z czym odgrywa on istotną rolę w 
integracji systemu energetycznego;

C. mając na uwadze, że wodór może 
być stosowany w rozwiązaniach 
przemysłowych, transportowych i 
grzewczych, w sektorach odchodzących od 
paliw kopalnych, w których bezpośrednia 
elektryfikacja jest technicznie niemożliwa 
lub konkurencyjna, jak również do 
magazynowania energii w celu 
bilansowania systemu energetycznego, w 
związku z czym odgrywa on istotną rolę w 
integracji systemu energetycznego;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wodór może 
być stosowany w rozwiązaniach 
przemysłowych, transportowych i 
grzewczych, w sektorach odchodzących od 
paliw kopalnych, w których bezpośrednia 
elektryfikacja jest niemożliwa lub 
konkurencyjna, jak również do 
magazynowania energii w celu 
bilansowania systemu energetycznego, w 
związku z czym odgrywa on istotną rolę w 
integracji systemu energetycznego;

C. mając na uwadze, że wodór może 
być stosowany w rozwiązaniach 
przemysłowych, transportowych, w 
sektorach odchodzących od paliw 
kopalnych, w których bezpośrednia 
elektryfikacja jest niemożliwa lub 
konkurencyjna, jak również do 
magazynowania energii w celu 
bilansowania systemu energetycznego, w 
związku z czym odgrywa on istotną rolę w 
integracji systemu energetycznego;

Or. en

Poprawka 40
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)



PE662.057v01-00 20/111 AM\1220452PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze ogromne 
zróżnicowanie obecnie dostępnych modeli 
rozwoju rynku różnych rodzajów wodoru 
oraz wysoką niepewność prognozowania 
ze względu na bardzo wrażliwe kwestie 
dotyczące ceny, popytu i produkcji 
wodoru; mając na uwadze, że należy 
wziąć ten aspekt pod uwagę podczas 
podejmowania decyzji politycznych i 
inwestycyjnych i w związku z tym 
skoncentrować się na polityce i 
wariantach inwestycyjnych typu „no 
regret”; mając na uwadze, że w tym 
kontekście produkcja wodoru 
odnawialnego stanowi jedyne 
długookresowe, zrównoważone i 
opłacalne rozwiązanie przyczyniające się 
do osiągnięcia neutralności klimatycznej 
Unii i uniknięcia efektu zablokowania 
emisji oraz osieroconych aktywów;

Or. en

Poprawka 41
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że system 
energetyczny UE powinien być 
konkurencyjny pod względem 
gospodarczym i zrównoważony pod 
względem środowiskowym, a wybór 
kierunków rozwoju technologicznego 
powinien opierać się na sprawdzonych 
uzasadnieniach biznesowych, aby ich 
koszty nie stanowiły zagrożenia dla 
konkurencyjności europejskiego 
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przemysłu ani dobrobytu obywateli;

Or. en

Poprawka 42
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, 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

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że obecne ramy 
ustawodawcze regulujące rynek gazu 
ziemnego od dziesięcioleci zapewniają 
europejskim konsumentom zrównoważony 
charakter i bezpieczeństwo dostaw energii 
po przystępnej cenie i w związku z tym 
powinny zostać rozszerzone, aby wspierać 
rozwój przyszłego paneuropejskiego rynku 
wodoru;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że obniżenie 
emisyjności sektorów przyniesie wyższy 
udział odnawialnych źródeł energii, co 
doprowadzi do większej niestabilności w 
sieci energetycznej i elektrycznej; mając 
na uwadze, że zapotrzebowanie na 
magazynowanie energii istotnie wzrośnie 
w celu zabezpieczenia dostaw energii;
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Or. en

Poprawka 44
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że produkcja 
stali odpowiada za ok. 10 % 
bezpośrednich i pośrednich emisji gazów 
cieplarnianych na całym świecie, a z 
transportu morskiego pochodzi ok. 2,5 % 
emisji gazów cieplarnianych, oraz że 
rozwój wodoru odnawialnego może pomóc 
w obniżeniu emisji z tych sektorów;

Or. en

Poprawka 45
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że termin 
„czysty wodór”, o którym mowa w 
komunikacie Komisji z dnia 8 lipca 2020 
r. zatytułowanym „Strategia w zakresie 
wodoru na rzecz Europy neutralnej dla 
klimatu”, jest używany w innym 
znaczeniu niż w deklaracji misji 
Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego 
Wodoru;

Or. en

Poprawka 46
Jens Geier
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w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że wodór 
mógłby zaspokoić nawet 20 % 
europejskiego zapotrzebowania na energię 
do 2050 r., od 20 do 50 % 
zapotrzebowania na energię w sektorze 
transportu oraz od 5 do 20 % łącznych 
potrzeb w zakresie energii w przemyśle1;
_________________
1 Europejski Instytut Uniwersytecki i 
Komisja Europejska.

Or. en

Poprawka 47
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że jak pokazują 
badania, w 2050 r. energia odnawialna 
może stanowić do 100 %4 europejskiego 
koszyka energetycznego, w którym udział 
wodoru wyniesie 13–14 %5;
_________________
4 Uniwersytet LUT 2020.
5 Strategia w zakresie wodoru na rzecz 
Europy neutralnej dla klimatu 
(COM(2020)0301).

Or. fr

Poprawka 48
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François-Xavier Bellamy

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że definicja 
odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru 
powinna opierać się na jasnym kryterium 
dotyczącym poziomu emisji CO2 na 
wszystkich etapach procesu produkcji i w 
całym cyklu życia;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że obecnie 
udział wodoru w unijnym koszyku 
energetycznym wynosi ok. 2 %, z czego 95 
% produkuje się z paliw kopalnych, co 
skutkuje uwalnianiem 70–100 mln ton 
CO2 rocznie;

Or. en

Poprawka 50
Dominique Riquet

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że cena i 
wydajność, które są wzajemnie powiązane, 
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powinny ulegać stopniowej poprawie wraz 
z rozwojem metod przemysłowych i 
łańcuchów wartości;

Or. en

Poprawka 51
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że na światową 
produkcję wodoru (120 Mt) składa się 
zarówno wodór otrzymywany jako produkt 
uboczny przemysłu rafineryjnego i 
chemicznego (70 Mt), jak i wodór 
pozyskiwany z dedykowanych instalacji 
(50 Mt); mając na uwadze, że 
zapotrzebowanie na wodór jest niemal 
całkowicie zaspokajane z paliw 
kopalnych, przy czym na produkcję 
wodoru przeznacza się 6 % światowego 
gazu ziemnego i 2 % światowego węgla; 
mając na uwadze, że mniej niż 0,1 % 
wodoru z dedykowanych instalacji na 
świecie pochodzi dziś z elektrolizy wodnej, 
a w UE obecnie funkcjonujące 
elektrolizery wytwarzają mniej niż 4 % 
całkowitej produkcji wodoru;

Or. en

Poprawka 52
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że obecny koszt 
czystego i niskoemisyjnego wodoru wynosi 
około 2,5 do 5,5 EUR za kg, a koszt 
produkcji wodoru z paliw kopalnych 
wynosi około 1,50 EUR za kg1; mając na 
uwadze, że obecnie 95 % unijnej 
produkcji wodoru pozyskuje się w drodze 
reformingu parowego metanu2; mając na 
uwadze, że obecny koszyk energetyczny 
większości państw członkowskich 
skutkowałby produkcją wodoru z 
wykorzystaniem energii elektrycznej, co 
wiązałoby się z większym poziomem emisji 
niż w przypadku pozyskiwania wodoru z 
paliw kopalnych;
_________________
1a Komisja Europejska (2020): Strategia 
w zakresie wodoru na rzecz Europy 
neutralnej dla klimatu.
1b Komisja Europejska: „Hydrogen 
generation in Europe: Overview of key 
cost and benefits” [Wytwarzanie wodoru 
w Europie: przegląd najważniejszych 
kosztów i korzyści], lipiec 2020 r.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że rozwój 
systemów wodorowych może mieć różny 
przebieg w poszczególnych państwach 
członkowskich, uwzględniając różnice pod 
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względem topologii istniejącej 
infrastruktury gazowej, zdolności do 
rozwoju różnych technologii produkcji 
wodoru, różne możliwości pod względem 
innowacji i zróżnicowanie 
zapotrzebowania na wodór w 
poszczególnych gałęziach przemysłu 
każdego państwa członkowskiego;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że wodór 
wytwarzany z odnawialnych źródeł energii 
umożliwia długotrwałe magazynowanie 
dużych ilości energii oraz może być 
transportowany na długich dystansach i w 
związku z tym pozwala na produkcję 
energii odnawialnej tam, gdzie jest to 
najbardziej efektywne, oraz umożliwia 
transport długodystansowy bez obciążania 
sieci elektroenergetycznej;

Or. en

Poprawka 55
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że 
konkurencyjna i zrównoważona 
gospodarka wodorowa stwarza możliwość 
wzmocnienia gospodarki UE, w 
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szczególności po pogorszeniu koniunktury 
gospodarczej spowodowanym pandemią 
COVID-19; mając na uwadze, że dzięki 
temu do 2030 r. może powstać nawet 1 
milion, a do 2050 r. nawet 5,4 miliona 
bezpośrednich miejsc pracy o wysokiej 
jakości1; mając na uwadze, że może to 
stanowić szansę zwłaszcza dla regionów 
obecnie wysoko uzależnionych od 
tradycyjnych źródeł energii i zagrożonych 
ubóstwem po wycofaniu paliw kopalnych;
_________________
1 Komisja Europejska (Wspólne Centrum 
Badawcze), „Hydrogen use in EU 
decarbonisation scenarios” 
[Wykorzystanie wodoru w scenariuszach 
dekarbonizacji UE].

Or. en

Poprawka 56
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, 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

Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że budowa 
konkurencyjnego rynku wodoru 
przyczyniającego się w odpowiednim 
czasie i w opłacalny sposób do realizacji 
unijnego celu osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2050 r. wymaga 
odpowiednio rozwiniętej infrastruktury 
przesyłowej na potrzeby wydajnej 
dystrybucji wodoru z zakładów 
produkcyjnych do miejsc jego 
wykorzystania w całej Unii, co można 
osiągnąć przez zmianę przeznaczenia 
istniejących sieci gazowych i budowę 
specjalnej infrastruktury do przesyłu 
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wodoru;

Or. en

Poprawka 57
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że całkowitą 
zdolność do produkcji wodoru w Europie 
pod koniec 2018 r. oszacowano na 11,5 
Mt rocznie: Niemcy – 2,44 Mt, Niderlandy 
– 1,5 Mt, Polska – 1,25 Mt, a łączna 
zainstalowana moc elektrolizerów w 
Europie wynosi około 1 GW, co 
odpowiadałoby około 1,4 % całkowitej 
zdolności do produkcji wodoru;

Or. en

Poprawka 58
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że potrzebne 
będą znaczne inwestycje w sieć wodorową, 
i w związku z tym pierwszym krokiem w 
kierunku wdrożenia sieci wodorowej jest 
wprowadzenie wodoru do sieci gazowej; 
mając na uwadze, że wymaga to 
jednolitych europejskich standardów 
mieszania wodoru;

Or. en
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Poprawka 59
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Motyw C d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cd. mając na uwadze, że obecnie 
większość gazociągów stanowi własność 
prywatną i potrzebne będą jasne zasady 
rozdziału własnościowego sieci 
wodorowej, aby zapewnić bezpieczeństwo 
planowania, oraz mając na uwadze 
konieczność stałego przestrzegania zasady 
rozdziału własnościowego;

Or. en

Poprawka 60
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, 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

Projekt rezolucji
Motyw C d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cd. mając na uwadze, że zasada 
dodatkowości sformułowana w art. 27 
dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł 
energii stwarza istotne ryzyko dla 
inwestycji w wodór i dla zastosowania 
wodoru;

Or. en

Poprawka 61
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
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Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw C d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cd. mając na uwadze, że łączny udział 
produkcji wodoru z paliw kopalnych z 
wychwytywaniem i składowaniem 
dwutlenku węgla (niebieski wodór) w 
europejskiej zdolności do produkcji 
wodoru wynosi około 0,7 %;

Or. en

Poprawka 62
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla konieczność zachowania 
i dalszego rozwoju europejskiego 
przywództwa technologicznego w 
kontekście czystego wodoru13 poprzez 
konkurencyjność i zrównoważony 
charakter gospodarki wodorowej wraz ze 
zintegrowanym rynkiem wodoru; 
uwydatnia konieczność przygotowania 
europejskiej strategii w zakresie wodoru, 
która obejmuje cały łańcuch wartości 
wodoru, w tym sektory popytu i podaży, 
oraz która jest koordynowana poprzez 
działania na szczeblu krajowym celem 
obniżenia kosztów czystego wodoru; w 
związku z powyższym z zadowoleniem 
przyjmuje strategię w zakresie wodoru dla 
Europy neutralnej dla klimatu, która 
została zaproponowana przez Komisję; 

1. podkreśla, że produkcja wodoru 
nie jest celem samym w sobie, lecz musi 
służyć ogólnemu ograniczeniu emisji 
gazów cieplarnianych; stwierdza, że 
wodór odnawialny7a może być 
wykorzystywany jako nośnik energii 
odnawialnej i oferować rozwiązania dla 
niektórych sektorów przemysłu, takich jak 
przemysł hutniczy, lub niektórych gałęzi 
sektora transportu, takich jak lotnictwo, w 
których elektryfikacja jest niemożliwa; 
podkreśla konieczność zachowania i 
dalszego rozwoju europejskiego 
przywództwa technologicznego w 
kontekście wodoru odnawialnego poprzez 
konkurencyjność i zrównoważony 
charakter gospodarki wodorowej wraz ze 
zintegrowanym rynkiem wodoru; zauważa 
wartość dodaną krajowej produkcji 
wodoru odnawialnego dla rozwoju i 
wprowadzania na rynek innowacyjnych 
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technologii elektrolizy; uwydatnia w 
związku z tym konieczność przygotowania 
europejskiej strategii w zakresie wodoru, 
która obejmuje cały łańcuch wartości 
wodoru, w tym sektory popytu i podaży, 
oraz która jest koordynowana poprzez 
działania na szczeblu krajowym, aby 
wodór odnawialny był produkowany przez 
nowe instalacje korzystające z energii 
odnawialnej lub aby wykorzystane były 
nadwyżki produkowane przez istniejące 
instalacje, zgodnie z zasadą dodatkowości 
i obniżenia kosztów czystego wodoru; w 
związku z powyższym z zadowoleniem 
przyjmuje strategię w zakresie wodoru dla 
Europy neutralnej dla klimatu oraz przyszły 
przegląd dyrektywy w sprawie energii ze 
źródeł odnawialnych6a, które zostały 
zaproponowane przez Komisję; 

_________________ _________________
6a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych.
7a Poprawka zastępująca słowo „czysty” 
słowem „odnawialny” ma zastosowanie w 
całym tekście.

13 według Komisji „czysty wodór” dotyczy 
wodoru wytwarzanego w reakcji 
elektrolizy wody z energią elektryczną 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych; 
Może być również wytwarzany metodą 
reformingu biogazu lub poprzez 
konwersję biochemiczną biomasy, przy 
założeniu że spełniane są wymagania 
dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Or. fr

Poprawka 63
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla konieczność zachowania 
i dalszego rozwoju europejskiego 
przywództwa technologicznego w 
kontekście czystego wodoru13 poprzez 
konkurencyjność i zrównoważony 
charakter gospodarki wodorowej wraz ze 
zintegrowanym rynkiem wodoru; 
uwydatnia konieczność przygotowania 
europejskiej strategii w zakresie wodoru, 
która obejmuje cały łańcuch wartości 
wodoru, w tym sektory popytu i podaży, 
oraz która jest koordynowana poprzez 
działania na szczeblu krajowym celem 
obniżenia kosztów czystego wodoru; w 
związku z powyższym z zadowoleniem 
przyjmuje strategię w zakresie wodoru dla 
Europy neutralnej dla klimatu, która 
została zaproponowana przez Komisję;

1. podkreśla konieczność zachowania 
i dalszego rozwoju europejskiego 
przywództwa technologicznego w 
kontekście czystego wodoru13 poprzez 
konkurencyjność i zrównoważony 
charakter gospodarki wodorowej wraz ze 
zintegrowanym rynkiem wodoru; 
uwydatnia konieczność przygotowania 
europejskiej strategii w zakresie wodoru, 
która obejmuje cały łańcuch wartości 
wodoru, w tym sektory popytu i podaży, 
oraz która jest koordynowana poprzez 
działania na szczeblu krajowym celem 
obniżenia kosztów czystego wodoru; 
podkreśla, że gospodarka wodorowa musi 
być zgodna z porozumieniem paryskim, 
europejskimi celami w zakresie klimatu i 
energii na 2030 r. i 2050 r., gospodarką o 
obiegu zamkniętym, planem działania w 
zakresie surowców krytycznych oraz 
celami zrównoważonego rozwoju ONZ; w 
związku z powyższym z zadowoleniem 
przyjmuje strategię w zakresie wodoru dla 
Europy neutralnej dla klimatu, która 
została zaproponowana przez Komisję, 
oraz coraz większą liczbę krajowych 
strategii i regionalnych inicjatyw w 
dziedzinie wodoru; podkreśla, że strategie 
te muszą być zgodne z krajowymi planami 
w dziedzinie energii i klimatu; wzywa do 
szybkiego i ambitnego wdrożenia tych 
strategii;

_________________ _________________
13 według Komisji „czysty wodór” dotyczy 
wodoru wytwarzanego w reakcji 
elektrolizy wody z energią elektryczną 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych; Może 
być również wytwarzany metodą 
reformingu biogazu lub poprzez konwersję 
biochemiczną biomasy, przy założeniu że 
spełniane są wymagania dotyczące 
zrównoważonego rozwoju.

13 według Komisji „czysty wodór” dotyczy 
wodoru wytwarzanego w reakcji 
elektrolizy wody z energią elektryczną 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych; Może 
być również wytwarzany metodą 
reformingu biogazu lub poprzez konwersję 
biochemiczną biomasy, przy założeniu że 
spełniane są wymagania dotyczące 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en
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Poprawka 64
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla konieczność zachowania 
i dalszego rozwoju europejskiego 
przywództwa technologicznego w 
kontekście czystego13 wodoru poprzez 
konkurencyjność i zrównoważony 
charakter gospodarki wodorowej wraz ze 
zintegrowanym rynkiem wodoru; 
uwydatnia konieczność przygotowania 
europejskiej strategii w zakresie wodoru, 
która obejmuje cały łańcuch wartości 
wodoru, w tym sektory popytu i podaży, 
oraz która jest koordynowana poprzez 
działania na szczeblu krajowym celem 
obniżenia kosztów czystego wodoru; w 
związku z powyższym z zadowoleniem 
przyjmuje strategię w zakresie wodoru dla 
Europy neutralnej dla klimatu, która 
została zaproponowana przez Komisję;

1. podkreśla, że w dającej się 
przewidzieć przyszłości energia potrzebna 
do produkcji wodoru stosowanego w 
przemyśle, ciepłownictwie lub w sektorze 
transportu może być pozyskiwana tylko 
dzięki konsekwentnemu wykorzystaniu 
paliw kopalnych;

_________________
13 według Komisji „czysty wodór” dotyczy 
wodoru wytwarzanego w reakcji 
elektrolizy wody z energią elektryczną 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Może 
być również wytwarzany metodą 
reformingu biogazu lub poprzez 
konwersję biochemiczną biomasy, przy 
założeniu że spełniane są wymagania 
dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Or. de

Poprawka 65
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Salvatore De Meo, Maria Spyraki, 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, 
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Christian Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven 
Schulze, Gheorghe Falcă

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla konieczność zachowania 
i dalszego rozwoju europejskiego 
przywództwa technologicznego w 
kontekście czystego wodoru13 poprzez 
konkurencyjność i zrównoważony 
charakter gospodarki wodorowej wraz ze 
zintegrowanym rynkiem wodoru; 
uwydatnia konieczność przygotowania 
europejskiej strategii w zakresie wodoru, 
która obejmuje cały łańcuch wartości 
wodoru, w tym sektory popytu i podaży, 
oraz która jest koordynowana poprzez 
działania na szczeblu krajowym celem 
obniżenia kosztów czystego wodoru; w 
związku z powyższym z zadowoleniem 
przyjmuje strategię w zakresie wodoru dla 
Europy neutralnej dla klimatu, która 
została zaproponowana przez Komisję;

1. podkreśla konieczność zachowania 
i dalszego rozwoju europejskiego 
przywództwa technologicznego w 
kontekście odnawialnego i 
niskoemisyjnego wodoru13 poprzez 
konkurencyjność i zrównoważony 
charakter gospodarki wodorowej wraz ze 
zintegrowanym rynkiem wodoru; 
uwydatnia konieczność przygotowania 
europejskiej strategii w zakresie wodoru, 
która obejmuje cały łańcuch wartości 
wodoru, w tym sektory popytu i podaży, 
oraz która jest koordynowana poprzez 
działania na szczeblu krajowym celem 
obniżenia kosztów odnawialnego i 
niskoemisyjnego wodoru; w związku z 
powyższym z zadowoleniem przyjmuje 
strategię w zakresie wodoru dla Europy 
neutralnej dla klimatu, która została 
zaproponowana przez Komisję, oraz 
krajowe strategie i plany inwestycyjne w 
zakresie wodoru opracowane w kilku 
państwach członkowskich; wzywa Komisję 
do dostosowania przyjętego podejścia do 
wodoru do strategii przemysłowej i 
włączenia go w ramy spójnej polityki 
przemysłowej;

_________________ _________________
13 według Komisji „czysty wodór” dotyczy 
wodoru wytwarzanego w reakcji 
elektrolizy wody z energią elektryczną 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych; Może 
być również wytwarzany metodą 
reformingu biogazu lub poprzez konwersję 
biochemiczną biomasy, przy założeniu że 
spełniane są wymagania dotyczące 
zrównoważonego rozwoju.

13 według Komisji „czysty wodór” dotyczy 
wodoru wytwarzanego w reakcji 
elektrolizy wody z energią elektryczną 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych; Może 
być również wytwarzany metodą 
reformingu biogazu lub poprzez konwersję 
biochemiczną biomasy, przy założeniu że 
spełniane są wymagania dotyczące 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en
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Poprawka 66
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla konieczność zachowania 
i dalszego rozwoju europejskiego 
przywództwa technologicznego w 
kontekście czystego wodoru13 poprzez 
konkurencyjność i zrównoważony 
charakter gospodarki wodorowej wraz ze 
zintegrowanym rynkiem wodoru; 
uwydatnia konieczność przygotowania 
europejskiej strategii w zakresie wodoru, 
która obejmuje cały łańcuch wartości 
wodoru, w tym sektory popytu i podaży, 
oraz która jest koordynowana poprzez 
działania na szczeblu krajowym celem 
obniżenia kosztów czystego wodoru; w 
związku z powyższym z zadowoleniem 
przyjmuje strategię w zakresie wodoru dla 
Europy neutralnej dla klimatu, która 
została zaproponowana przez Komisję;

1. podkreśla konieczność zachowania 
i dalszego rozwoju europejskiego 
przywództwa technologicznego i 
strategicznej autonomii w kontekście 
odnawialnego wodoru poprzez 
konkurencyjność, zasobo- i 
energooszczędność i zrównoważony 
charakter gospodarki wodorowej wraz ze 
zintegrowanym rynkiem wodoru; 
uwydatnia konieczność przygotowania 
europejskiej strategii w zakresie wodoru, 
która obejmuje cały łańcuch wartości 
wodoru, w tym sektory popytu i podaży, 
oraz która jest koordynowana poprzez 
działania na szczeblu krajowym celem 
zapewnienia powstania dodatkowych 
mocy wytwórczych energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych do produkcji 
odnawialnego wodoru i w celu obniżenia 
kosztów odnawialnego wodoru; w 
związku z powyższym z zadowoleniem 
przyjmuje strategię w zakresie wodoru dla 
Europy neutralnej dla klimatu, która 
została zaproponowana przez Komisję;

_________________
13 według Komisji „czysty wodór” dotyczy 
wodoru wytwarzanego w reakcji 
elektrolizy wody z energią elektryczną 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych; 
Może być również wytwarzany metodą 
reformingu biogazu lub poprzez 
konwersję biochemiczną biomasy, przy 
założeniu że spełniane są wymagania 
dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Or. en
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Poprawka 67
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla konieczność zachowania 
i dalszego rozwoju europejskiego 
przywództwa technologicznego w 
kontekście czystego wodoru13 poprzez 
konkurencyjność i zrównoważony 
charakter gospodarki wodorowej wraz ze 
zintegrowanym rynkiem wodoru; 
uwydatnia konieczność przygotowania 
europejskiej strategii w zakresie wodoru, 
która obejmuje cały łańcuch wartości 
wodoru, w tym sektory popytu i podaży, 
oraz która jest koordynowana poprzez 
działania na szczeblu krajowym celem 
obniżenia kosztów czystego wodoru; w 
związku z powyższym z zadowoleniem 
przyjmuje strategię w zakresie wodoru dla 
Europy neutralnej dla klimatu, która 
została zaproponowana przez Komisję;

1. podkreśla konieczność zachowania 
i dalszego rozwoju europejskiego 
przywództwa technologicznego w 
kontekście wodoru odnawialnego i 
niskoemisyjnego13 poprzez 
konkurencyjność i zrównoważony 
charakter gospodarki wodorowej wraz ze 
zintegrowanym rynkiem wodoru; 
uwydatnia konieczność przygotowania 
europejskiej strategii w zakresie wodoru, 
która obejmuje cały łańcuch wartości 
wodoru, w tym sektory popytu i podaży, 
oraz która jest koordynowana poprzez 
działania na szczeblu krajowym celem 
obniżenia kosztów wodoru odnawialnego i 
niskoemisyjnego; wyraża nadzieję, że w 
przyszłych wnioskach ustawodawczych 
dotyczących tego sektora Komisja 
uwzględni różne krajowe strategie i plany 
inwestycyjne w zakresie wodoru przyjęte 
przez państwa członkowskie;

_________________ _________________
13 według Komisji „czysty wodór” dotyczy 
wodoru wytwarzanego w reakcji 
elektrolizy wody z energią elektryczną 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych; Może 
być również wytwarzany metodą 
reformingu biogazu lub poprzez konwersję 
biochemiczną biomasy, przy założeniu że 
spełniane są wymagania dotyczące 
zrównoważonego rozwoju.

13 Definicje opracowane przez Komisję: 
„wodór odnawialny” dotyczy wodoru 
wytwarzanego w reakcji elektrolizy wody z 
energią elektryczną pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych;. Może być również 
wytwarzany metodą reformingu biogazu 
lub poprzez konwersję biochemiczną 
biomasy, przy założeniu że spełniane są 
wymagania dotyczące zrównoważonego 
rozwoju. Pojęcie „wodór niskoemisyjny” 
obejmuje: wodór produkowany w procesie 
elektrolizy wody (w elektrolizerze 
zasilanym energią elektryczną), 
niezależnie od pochodzenia energii 
elektrycznej, oraz wodór z paliw 
kopalnych z wychwytywaniem dwutlenku 
węgla. W porównaniu z istniejącą 
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produkcją wodoru następuje znaczne 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
w całym cyklu życia.

Or. fr

Poprawka 68
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla konieczność zachowania 
i dalszego rozwoju europejskiego 
przywództwa technologicznego w 
kontekście czystego wodoru13 poprzez 
konkurencyjność i zrównoważony 
charakter gospodarki wodorowej wraz ze 
zintegrowanym rynkiem wodoru; 
uwydatnia konieczność przygotowania 
europejskiej strategii w zakresie wodoru, 
która obejmuje cały łańcuch wartości 
wodoru, w tym sektory popytu i podaży, 
oraz która jest koordynowana poprzez 
działania na szczeblu krajowym celem 
obniżenia kosztów czystego wodoru; w 
związku z powyższym z zadowoleniem 
przyjmuje strategię w zakresie wodoru dla 
Europy neutralnej dla klimatu, która 
została zaproponowana przez Komisję;

1. podkreśla konieczność zachowania 
i dalszego rozwoju europejskiego 
przywództwa technologicznego w 
kontekście czystego i niskoemisyjnego 
wodoru13 poprzez konkurencyjność i 
zrównoważony charakter gospodarki 
wodorowej wraz ze zintegrowanym 
rynkiem wodoru przy jednoczesnym 
poszanowaniu zasady neutralności 
technologicznej; uwydatnia konieczność 
przygotowania europejskiej strategii w 
zakresie wodoru, która obejmuje cały 
łańcuch wartości wodoru, w tym sektory 
popytu i podaży, oraz która jest 
koordynowana poprzez działania na 
szczeblu krajowym celem obniżenia 
kosztów czystego i niskoemisyjnego 
wodoru; w związku z powyższym z 
zadowoleniem przyjmuje strategię w 
zakresie wodoru dla Europy neutralnej dla 
klimatu, która została zaproponowana 
przez Komisję;

_________________ _________________
13 według Komisji „czysty wodór” dotyczy 
wodoru wytwarzanego w reakcji 
elektrolizy wody z energią elektryczną 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych; Może 
być również wytwarzany metodą 
reformingu biogazu lub poprzez konwersję 

13 według Komisji „czysty wodór” dotyczy 
wodoru wytwarzanego w reakcji 
elektrolizy wody z energią elektryczną 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych; Może 
być również wytwarzany metodą 
reformingu biogazu lub poprzez konwersję 



AM\1220452PL.docx 39/111 PE662.057v01-00

PL

biochemiczną biomasy, przy założeniu że 
spełniane są wymagania dotyczące 
zrównoważonego rozwoju.

biochemiczną biomasy, przy założeniu że 
spełniane są wymagania dotyczące 
zrównoważonego rozwoju. „Wodór 
niskoemisyjny” obejmuje wodór z paliw 
kopalnych z wychwytywaniem dwutlenku 
węgla oraz wodór elektrolityczny, który 
cechuje się znacznie niższymi emisjami 
gazów cieplarnianych w całym cyklu życia 
w porównaniu z wodorem wytwarzanym 
obecnie.

Or. en

Poprawka 69
Dominique Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla konieczność zachowania 
i dalszego rozwoju europejskiego 
przywództwa technologicznego w 
kontekście czystego wodoru13 poprzez 
konkurencyjność i zrównoważony 
charakter gospodarki wodorowej wraz ze 
zintegrowanym rynkiem wodoru; 
uwydatnia konieczność przygotowania 
europejskiej strategii w zakresie wodoru, 
która obejmuje cały łańcuch wartości 
wodoru, w tym sektory popytu i podaży, 
oraz która jest koordynowana poprzez 
działania na szczeblu krajowym celem 
obniżenia kosztów czystego wodoru; w 
związku z powyższym z zadowoleniem 
przyjmuje strategię w zakresie wodoru dla 
Europy neutralnej dla klimatu, która 
została zaproponowana przez Komisję;

1. podkreśla konieczność zachowania 
i dalszego rozwoju europejskiego 
przywództwa technologicznego w 
kontekście czystego wodoru13 i wodoru 
niskoemisyjnego poprzez konkurencyjność 
i zrównoważony charakter gospodarki 
wodorowej wraz ze zintegrowanym 
rynkiem wodoru; uwydatnia konieczność 
przygotowania europejskiej strategii w 
zakresie wodoru, która obejmuje cały 
łańcuch wartości wodoru, w tym sektory 
popytu i podaży, oraz która jest 
koordynowana poprzez działania na 
szczeblu krajowym celem obniżenia 
kosztów czystego wodoru; w związku z 
powyższym z zadowoleniem przyjmuje 
strategię w zakresie wodoru dla Europy 
neutralnej dla klimatu, która została 
zaproponowana przez Komisję;

_________________ _________________
13 według Komisji „czysty wodór” dotyczy 
wodoru wytwarzanego w reakcji 
elektrolizy wody z energią elektryczną 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych; Może 
być również wytwarzany metodą 

13 według Komisji „czysty wodór” dotyczy 
wodoru wytwarzanego w reakcji 
elektrolizy wody z energią elektryczną 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych; Może 
być również wytwarzany metodą 
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reformingu biogazu lub poprzez konwersję 
biochemiczną biomasy, przy założeniu że 
spełniane są wymagania dotyczące 
zrównoważonego rozwoju.

reformingu biogazu lub poprzez konwersję 
biochemiczną biomasy, przy założeniu że 
spełniane są wymagania dotyczące 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla konieczność zachowania 
i dalszego rozwoju europejskiego 
przywództwa technologicznego w 
kontekście czystego wodoru13 poprzez 
konkurencyjność i zrównoważony 
charakter gospodarki wodorowej wraz ze 
zintegrowanym rynkiem wodoru; 
uwydatnia konieczność przygotowania 
europejskiej strategii w zakresie wodoru, 
która obejmuje cały łańcuch wartości 
wodoru, w tym sektory popytu i podaży, 
oraz która jest koordynowana poprzez 
działania na szczeblu krajowym celem 
obniżenia kosztów czystego wodoru; w 
związku z powyższym z zadowoleniem 
przyjmuje strategię w zakresie wodoru dla 
Europy neutralnej dla klimatu, która 
została zaproponowana przez Komisję;

1. podkreśla konieczność zachowania 
i dalszego rozwoju europejskiego 
przywództwa technologicznego w 
kontekście odnawialnego wodoru poprzez 
konkurencyjność i zrównoważony 
charakter gospodarki wodorowej wraz ze 
zintegrowanym rynkiem wodoru; 
uwydatnia konieczność przygotowania 
europejskiej strategii w zakresie wodoru, 
która obejmuje cały łańcuch wartości 
wodoru, w tym sektory popytu i podaży, 
oraz która jest koordynowana poprzez 
działania na szczeblu krajowym celem 
obniżenia kosztów odnawialnego i 
niskoemisyjnego wodoru; w związku z 
powyższym z zadowoleniem przyjmuje 
strategię w zakresie wodoru dla Europy 
neutralnej dla klimatu, która została 
zaproponowana przez Komisję;

_________________
13 według Komisji „czysty wodór” dotyczy 
wodoru wytwarzanego w reakcji 
elektrolizy wody z energią elektryczną 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych; 
Może być również wytwarzany metodą 
reformingu biogazu lub poprzez 
konwersję biochemiczną biomasy, przy 
założeniu że spełniane są wymagania 
dotyczące zrównoważonego rozwoju.
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Or. en

Poprawka 71
Carlo Calenda, Jens Geier

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że produkty pochodne 
wodoru, takie jak paliwa syntetyczne 
wytwarzane z wykorzystaniem energii ze 
źródeł odnawialnych, stanowią neutralną 
pod względem emisji dwutlenku węgla 
alternatywę wobec paliw kopalnych, i 
dlatego mogą istotnie przyczynić się do 
ograniczenia stosowania paliw kopalnych 
w wielu sektorach, wśród innych 
rozwiązań umożliwiających ograniczenie 
emisji, takich jak elektryfikacja; 
podkreśla, że zastosowanie 
międzysektorowe, w tym w transporcie 
drogowym, ma zasadnicze znaczenie dla 
istotnego obniżenia ceny tych nośników 
energii dzięki ekonomii skali oraz dla 
zapewnienia dostatecznej wielkości rynku;

Or. en

Poprawka 72
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. dostrzega wysiłki podejmowane w 
dolinach wodorowych w różnych 
regionach w UE na rzecz rozwoju 
zintegrowanych, międzysektorowych 
łańcuchów wartości czystego wodoru; 
podkreśla ich istotną rolę w 
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rozpoczynaniu produkcji i stosowania 
czystego wodoru w dążeniu do 
europejskiej gospodarki opartej na 
czystym wodorze; wzywa Komisję do 
wykorzystania tych inicjatyw i wspierania 
ich rozwoju oraz współpracy w celu 
łączenia ich zasobów wiedzy fachowej i 
łączenia inwestycji;

Or. en

Poprawka 73
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. stwierdza, że czysty wodór musi 
obejmować zarówno wodór odnawialny, 
jak i wodór niskoemisyjny, i podkreśla 
potrzebę zaproponowania bardziej 
integracyjnych i neutralnych pod 
względem technologicznym definicji, aby 
osiągnąć cele środowiskowe w zakresie 
obniżenia emisji CO2;

Or. fr

Poprawka 74
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. podkreśla znaczną ilość zasobów 
naturalnych, takich jak woda, 
potrzebnych do produkcji wodoru oraz 
możliwe związane z tym problemy w 
europejskich regionach ubogich w wodę; 
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podkreśla w związku z tym znaczenie 
bardziej efektywnego gospodarowania i 
starannego zarządzania zasobami do 
produkcji czystego wodoru;

Or. en

Poprawka 75
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Maria Spyraki, 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

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że obowiązuje zasada 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oraz że bezpośrednia 
elektryfikacja, o ile jest możliwa, jest opcją 
preferowaną dla dekarbonizacji, ponieważ 
jest bardziej opłacalna i energooszczędna;

2. podkreśla znaczenie odpornego 
systemu energetycznego neutralnego dla 
klimatu, opartego na zasadach 
efektywności energetycznej, opłacalności i 
bezpieczeństwa dostaw; podkreśla, że 
chociaż bezpośrednia elektryfikacja jest 
istotnym sposobem na obniżenie 
emisyjności, powinna stanowić opcję 
preferowaną tylko wtedy, gdy jest bardziej 
wykonalna pod względem 
technologicznym, społecznym i 
gospodarczym oraz bardziej opłacalna i 
energooszczędna niż wykorzystanie 
odnawialnego lub niskoemisyjnego 
wodoru bądź innych alternatyw; zwraca 
uwagę jednak, że zasada „efektywność 
energetyczna przede wszystkim” nie 
powinna uniemożliwiać rozwoju 
innowacyjnych projektów pilotażowych i 
demonstracyjnych mających doprowadzić 
do konkurencyjności czystego wodoru;

Or. en

Poprawka 76
Sven Schulze
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że obowiązuje zasada 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oraz że bezpośrednia 
elektryfikacja, o ile jest możliwa, jest opcją 
preferowaną dla dekarbonizacji, ponieważ 
jest bardziej opłacalna i energooszczędna;

2. podkreśla, że obowiązuje zasada 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oraz że bezpośrednia 
elektryfikacja, o ile jest możliwa, jest opcją 
preferowaną dla dekarbonizacji, ponieważ 
jest bardziej opłacalna i energooszczędna; 
przypomina jednocześnie, że bezpośrednia 
elektryfikacja w wielu przypadkach wiąże 
się z wyższymi kosztami i przez to jest 
mniej akceptowalna społecznie; 
przypomina, że również takie aspekty jak 
bezpieczeństwo dostaw energii, 
wykonalność techniczna i względy 
związane z systemami energetycznymi 
określają optymalny sposób, w jaki można 
dokonać dekarbonizacji danego 
zastosowania;

Or. de

Poprawka 77
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że obowiązuje zasada 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oraz że bezpośrednia 
elektryfikacja, o ile jest możliwa, jest opcją 
preferowaną dla dekarbonizacji, ponieważ 
jest bardziej opłacalna i energooszczędna;

2. podkreśla, że obowiązuje zasada 
„efektywność energetyczna i zmniejszenie 
zużycia energii przede wszystkim”, oraz że 
środki oszczędności energii, bezpośrednie 
wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii i bezpośrednia elektryfikacja ze 
źródeł odnawialnych są opcjami 
preferowanymi umożliwiającymi 
dokonanie znacznego postępu w kierunku 
neutralności dla klimatu we wszystkich 
odnośnych sektorach, ponieważ są 
bardziej opłacalne, zasobo- i 
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energooszczędne niż wykorzystywanie 
czystego wodoru;

Or. fr

Poprawka 78
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że obowiązuje zasada 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oraz że bezpośrednia 
elektryfikacja, o ile jest możliwa, jest opcją 
preferowaną dla dekarbonizacji, ponieważ 
jest bardziej opłacalna i energooszczędna;

2. podkreśla, że obowiązuje zasada 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oraz że bezpośrednia 
elektryfikacja, o ile jest technicznie 
możliwa oraz bardziej opłacalna i 
energooszczędna, jest opcją umożliwiającą 
obniżenie emisji, jednak nie powinna 
przesłaniać korzyści płynących z opcji 
redukcji emisji dzięki wykorzystywaniu 
paliw uzupełniających; zwraca uwagę, że 
podczas szacowania kosztów elektryfikacji 
należy uwzględnić niezbędne inwestycje w 
sieci elektroenergetyczne i elastyczne 
zdolności wytwórcze;

Or. en

Poprawka 79
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że obowiązuje zasada 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oraz że bezpośrednia 

2. podkreśla znaczenie efektywności 
energetycznej oraz fakt, że bezpośrednia 
elektryfikacja, o ile jest możliwa, jest 
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elektryfikacja, o ile jest możliwa, jest opcją 
preferowaną dla dekarbonizacji, ponieważ 
jest bardziej opłacalna i energooszczędna;

ważną opcją dla dekarbonizacji, jeżeli jest 
bardziej opłacalna i energooszczędna; 
zauważa jednak, że aby osiągnąć cele 
obniżani emisji za pomocą opłacalnych i 
energooszczędnych opcji, niezbędne 
będzie podejście neutralne pod względem 
technologicznym;

Or. fr

Poprawka 80
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że obowiązuje zasada 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oraz że bezpośrednia 
elektryfikacja, o ile jest możliwa, jest 
opcją preferowaną dla dekarbonizacji, 
ponieważ jest bardziej opłacalna i 
energooszczędna;

2. podkreśla, że zasada „efektywność 
energetyczna przede wszystkim” wraz ze 
zdecentralizowaną bezpośrednią 
elektryfikacją ze źródeł odnawialnych w 
celu zaspokojenia pozostałego 
zapotrzebowania na energię zawsze 
powinna stanowić preferowane 
rozwiązanie stosowane w pierwszej 
kolejności we wszystkich sektorach 
gospodarki w celu osiągnięcia 
neutralności klimatycznej, ponieważ jest 
bardziej opłacalna, zasobo- i 
energooszczędna niż stosowanie w 
pierwszym rzędzie odnawialnego wodoru;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka
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2. podkreśla, że obowiązuje zasada 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oraz że bezpośrednia 
elektryfikacja, o ile jest możliwa, jest opcją 
preferowaną dla dekarbonizacji, ponieważ 
jest bardziej opłacalna i energooszczędna;

2. podkreśla znaczenie zarówno 
zasady „efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, jak i zasady neutralności 
technologicznej; uznaje, że zarówno 
wodór, jak i bezpośrednia elektryfikacja 
stwarzają istotne możliwości osiągnięcia 
dekarbonizacji oraz że oba te rozwiązania 
są niezbędne do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej;

Or. en

Poprawka 82
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że obowiązuje zasada 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oraz że bezpośrednia 
elektryfikacja, o ile jest możliwa, jest opcją 
preferowaną dla dekarbonizacji, ponieważ 
jest bardziej opłacalna i energooszczędna;

2. podkreśla, że obowiązuje zasada 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oraz że bezpośrednia 
elektryfikacja, o ile jest możliwa, jest 
naturalnie opcją preferowaną, ponieważ 
jest bardziej opłacalna i energooszczędna;

Or. de

Poprawka 83
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest przekonany, że w perspektywie 
długoterminowej tylko czysty wodór w 
sposób zrównoważony przyczynia się do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej;

skreśla się

Or. de
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Poprawka 84
Dominique Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest przekonany, że w perspektywie 
długoterminowej tylko czysty wodór w 
sposób zrównoważony przyczynia się do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 85
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest przekonany, że w perspektywie 
długoterminowej tylko czysty wodór w 
sposób zrównoważony przyczynia się do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej;

3. jest przekonany, że w perspektywie 
długoterminowej czysty wodór i 
niskoemisyjny wodór w sposób 
zrównoważony przyczyniają się do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej; 
podkreśla, że nie należy z wyprzedzeniem 
wyróżniać żadnej konkretnej technologii 
ich produkcji na podstawie przesłanek 
innych niż potencjał ograniczenia emisji 
w ramach zastosowania końcowego; 
wyraża zaniepokojenie, że w komunikacie 
nie podniesiono kwestii jądrowych 
technologii produkcji wodoru, oraz wzywa 
do uwzględnienia aktualnych i 
przewidywanych kosztów produkcji 
wodoru z wykorzystaniem technologii 
jądrowych podczas opracowywania 
strategii w zakresie wodoru oraz na 
wszystkich jej etapach;

Or. en
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Poprawka 86
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest przekonany, że w perspektywie 
długoterminowej tylko czysty wodór w 
sposób zrównoważony przyczynia się do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej;

3. podkreśla, że według Komisji 
wodór stanowi obecnie mniej niż 2 %8 a 
koszyka energetycznego w UE i jest w 
96 procentach produkowany z paliw 
kopalnych9a, co powoduje emisję od 70 do 
100 milionów ton CO2 rocznie w UE10a; 
jest przekonany, że tylko wodór 
produkowany ze źródeł odnawialnych w 
sposób zrównoważony przyczynia się do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej;

_________________
8a Wspólne Przedsiębiorstwo FCH (2019) 
„Hydrogen Roadmap Europe” 
[Europejski plan działania na rzecz 
wodoru]. Wskazana wartość procentowa 
obejmuje wykorzystywanie wodoru jako 
surowca.
9a Obecnie 300 elektrolizerów działających 
w UE wytwarza mniej niż 4 % całkowitej 
produkcji wodoru – Wspólne 
Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii 
Ogniw Paliwowych i Technologii 
Wodorowych (Wspólne Przedsiębiorstwo 
FCH), 2019 r., „Hydrogen Roadmap 
Europe” [Europejski plan działania na 
rzecz wodoru].
10a COM(2020)0301.

Or. fr

Poprawka 87
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest przekonany, że w perspektywie 
długoterminowej tylko czysty wodór w 
sposób zrównoważony przyczynia się do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej;

3. jest przekonany, że w perspektywie 
długoterminowej wodór odnawialny i 
wodór niskoemisyjny w sposób 
zrównoważony mogą przyczynić się do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej; 
wzywa Komisję do ustanowienia 
konkretnego i zrównoważonego pod 
względem ekonomicznym celu ilościowego 
dotyczącego wodoru odnawialnego i 
wodoru niskoemisyjnego w celu 
sprawdzenia rentowności dla europejskich 
podmiotów działających w ekosystemie 
wodorowym i użytkowników końcowych;

Or. fr

Poprawka 88
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Maria Spyraki, 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

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest przekonany, że w perspektywie 
długoterminowej tylko czysty wodór w 
sposób zrównoważony przyczynia się do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej;

3. jest przekonany, że w perspektywie 
długoterminowej odnawialny i 
niskoemisyjny wodór w sposób 
zrównoważony przyczynia się do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej; 
podkreśla, że niskoemisyjny wodór odegra 
ważną rolę, istotnie przyczyniając się do 
ograniczenia emisji w perspektywie 
krótko- i średnioterminowej oraz do 
rozwoju unijnej gospodarki wodorowej 
dzięki rozszerzeniu rynku;

Or. en



AM\1220452PL.docx 51/111 PE662.057v01-00

PL

Poprawka 89
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest przekonany, że w perspektywie 
długoterminowej tylko czysty wodór w 
sposób zrównoważony przyczynia się do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej;

3. jest przekonany, że w perspektywie 
długoterminowej tylko czysty wodór w 
sposób zrównoważony przyczynia się do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej; z 
zaniepokojeniem zwraca uwagę, że czysty 
wodór nie jest jeszcze konkurencyjny 
wobec wodoru z paliw kopalnych lub 
wodoru niskoemisyjnego; wzywa w 
związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do przedstawienia 
instrumentów motywacyjnych dotyczących 
łańcucha wartości i wprowadzania na 
rynek czystego wodoru;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest przekonany, że w perspektywie 
długoterminowej tylko czysty wodór w 
sposób zrównoważony przyczynia się do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej;

3. jest przekonany, że odnawialny 
wodór ma zasadnicze znaczenie dla 
transformacji energetycznej Europy, 
ponieważ istotnie przyczyni się do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej; 
dostrzega przejściową rolę, jaką wodór 
niskoemisyjny odegra w osiąganiu celów 
klimatycznych UE na 2030 r. i 2050 r.;

Or. en
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Poprawka 91
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest przekonany, że w perspektywie 
długoterminowej tylko czysty wodór w 
sposób zrównoważony przyczynia się do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej;

3. jest przekonany, że odnawialny 
wodór stanowi jedyne zrównoważone i 
opłacalne rozwiązanie przyczyniające się 
do osiągnięcia neutralności klimatycznej i 
uniknięcia efektu zablokowania emisji i 
osieroconych aktywów, zatem strategia 
Unii powinna być ukierunkowana 
wyłącznie na odnawialny wodór;

Or. en

Poprawka 92
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest przekonany, że w perspektywie 
długoterminowej tylko czysty wodór w 
sposób zrównoważony przyczynia się do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej;

3. jest przekonany, że tylko 
odnawialny wodór w sposób 
zrównoważony przyczynia się do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej;

Or. en

Poprawka 93
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3a. zwraca uwagę na ambitne 
założenia przedstawione przez Komisję w 
odniesieniu do przyszłej zgodności 
kosztów związanych z czystym wodorem; 
wskazuje jednak, że opracowania 
dotyczące kosztów technologii 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych istotnie różnią się pod 
względem szacunków oraz że istnieją 
znaczne rozbieżności prognozowanych 
przyszłych łącznych uśrednionych kosztów 
wytwarzania wodoru;

Or. en

Poprawka 94
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, 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, Sara Skyttedal, Pascal Arimont, Ivan 
Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. dostrzega potrzebę ustanowienia 
ram regulacyjnych w pełni zgodnych z 
zasadami proporcjonalności, 
pomocniczości i lepszego stanowienia 
prawa, z podkreśleniem testu MŚP;

Or. en

Poprawka 95
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3b. podkreśla, że europejska polityka 
rozwoju gospodarki wodorowej nie może 
stawiać państw członkowskich przed 
wyborem albo posiadania większego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
sieci, albo wykorzystywania tej energii do 
produkcji czystego wodoru; w tym 
kontekście sprzeciwia się idei 
wprowadzeniu minimalnego udziału lub 
kwot czystego wodoru, ponieważ skutki 
takiego rozwiązania byłyby sprzeczne z 
założonymi celami klimatycznymi;

Or. en

Poprawka 96
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. przyjmuje do wiadomości 
oświadczenie zawarte w komunikacie, że 
należy starannie zaplanować 
transformację w kierunku integracji 
systemu energetycznego neutralnego dla 
klimatu, biorąc pod uwagę aktualne 
punkty wyjścia i infrastrukturę, które 
mogą się różnić w poszczególnych 
państwach członkowskich, oraz że 
ekosystem wodorowy wymaga 
zróżnicowanych rozwiązań politycznych w 
poszczególnych sektorach i w różnych 
regionach; ubolewa jednak, że w 
komunikacie nie rozwinięto tych założeń, i 
zwraca się do Komisji o przedstawienie 
dodatkowych informacji na temat 
planowanego zróżnicowania i 
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elastyczności środków wsparcia;

Or. en

Poprawka 97
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3d. zwraca się do Komisji o 
udostępnienie analizy skutków w podziale 
na państwa członkowskie, w tym w 
odniesieniu do bezpieczeństwa 
energetycznego systemów krajowych, 
kosztów energii oraz kosztów społecznych 
i przemysłowych transformacji rynku 
wodoru przed przedstawieniem 
jakiegokolwiek wniosku ustawodawczego 
w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 98
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża przekonanie, że wspólna 
klasyfikacja prawna różnych typów 
wodoru ma nadrzędne znaczenie; z 
zadowoleniem przyjmuje klasyfikację 
zaproponowaną przez Komisję; zauważa, 
że unikanie stosowania dwóch nazw w tej 
samej kategorii, takich jak „odnawialny” i 
„czysty” wodór, mogłoby doprecyzować tę 

4. wyraża przekonanie, że wspólna 
klasyfikacja prawna różnych typów 
wodoru ma nadrzędne znaczenie; z 
zadowoleniem przyjmuje klasyfikację 
zaproponowaną przez Komisję; zauważa, 
że unikanie stosowania dwóch nazw w tej 
samej kategorii mogłoby doprecyzować tę 
klasyfikację; nalega, aby klasyfikacja 
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klasyfikację; różnych rodzajów wodoru odnosiła się nie 
tylko do emisji CO2, ale także do innych 
kryteriów środowiskowych, w 
szczególności tych zawartych w 
taksonomii18a; proponuje, aby zdefiniować 
wodór odnawialny w obowiązujących 
ramach prawnych dotyczących 
odnawialnych ciekłych i gazowych paliw 
pochodzenia niebiologicznego w 
transporcie, ustanowionych dyrektywą w 
sprawie energii ze źródeł 
odnawialnych11a;
_________________
11a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych.
18a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 
dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje, zmieniające 
rozporządzenie (UE) 2019/2088.

Or. fr

Poprawka 99
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Maria Spyraki, 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

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża przekonanie, że wspólna 
klasyfikacja prawna różnych typów 
wodoru ma nadrzędne znaczenie; 
z zadowoleniem przyjmuje klasyfikację 
zaproponowaną przez Komisję; zauważa, 
że unikanie stosowania dwóch nazw w tej 

4. wyraża przekonanie, że wspólna 
klasyfikacja prawna różnych typów 
wodoru ma nadrzędne znaczenie; zwraca 
uwagę, że w celu dostosowania krajowych 
definicji prawnych i przedstawienia jasnej 
klasyfikacji gwarantującej pewność prawa 



AM\1220452PL.docx 57/111 PE662.057v01-00

PL

samej kategorii, takich jak „odnawialny” i 
„czysty” wodór, mogłoby doprecyzować tę 
klasyfikację;

niezbędne jest szybkie uzgodnienie 
kompleksowej, opartej na badaniach 
naukowych i jednolitej dla całej UE 
terminologii dotyczącej odnawialnego i 
niskoemisyjnego wodoru; podkreśla, że 
klasyfikacja ta powinna opierać się na 
zawartości węgla pierwiastkowego w 
wodorze oraz odejściu od powszechnie 
stosowanego podejścia kolorystycznego; 
zauważa, że unikanie stosowania dwóch 
nazw w tej samej kategorii, takich jak 
„odnawialny” i „czysty” wodór, mogłoby 
doprecyzować tę klasyfikację;

Or. en

Poprawka 100
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża przekonanie, że wspólna 
klasyfikacja prawna różnych typów 
wodoru ma nadrzędne znaczenie; z 
zadowoleniem przyjmuje klasyfikację 
zaproponowaną przez Komisję; zauważa, 
że unikanie stosowania dwóch nazw w tej 
samej kategorii, takich jak „odnawialny” i 
„czysty” wodór, mogłoby doprecyzować tę 
klasyfikację;

4. wyraża przekonanie, że wspólna 
klasyfikacja prawna różnych typów 
wodoru ma nadrzędne znaczenie; 
proponuje Komisji następującą 
klasyfikację wodoru w celu rozróżnienia 
metod produkcji:

– pozyskiwany z energii ze źródeł 
odnawialnych,
– pozyskiwany z paliw kopalnych,
– pozyskiwany z energii jądrowej;
podkreśla, że chęć szybkiego zapewnienia 
dostępności dużych ilości wodoru koliduje 
z towarzyszącymi temu problemami 
kosztowymi i środowiskowymi oraz 
dogmatem niestosowania surowców 
kopalnych;

Or. de
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Poprawka 101
François-Xavier Bellamy

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża przekonanie, że wspólna 
klasyfikacja prawna różnych typów 
wodoru ma nadrzędne znaczenie; 
z zadowoleniem przyjmuje klasyfikację 
zaproponowaną przez Komisję; zauważa, 
że unikanie stosowania dwóch nazw w tej 
samej kategorii, takich jak „odnawialny” i 
„czysty” wodór, mogłoby doprecyzować tę 
klasyfikację;

4. wyraża przekonanie, że wspólna 
klasyfikacja prawna różnych typów 
wodoru ma nadrzędne znaczenie; 
z zadowoleniem przyjmuje klasyfikację 
zaproponowaną przez Komisję; zauważa, 
że unikanie stosowania dwóch nazw w tej 
samej kategorii, takich jak „odnawialny” i 
„czysty” wodór, mogłoby doprecyzować tę 
klasyfikację; uważa, że odpowiednia 
klasyfikacja wodoru powinna być oparta 
wyłącznie na zawartości węgla 
pierwiastkowego w całym cyklu życia oraz 
wkładzie w osiąganie celu neutralności 
klimatycznej określonego w Europejskim 
Zielonym Ładzie;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża przekonanie, że wspólna 
klasyfikacja prawna różnych typów 
wodoru ma nadrzędne znaczenie; 
z zadowoleniem przyjmuje klasyfikację 
zaproponowaną przez Komisję; zauważa, 
że unikanie stosowania dwóch nazw w tej 
samej kategorii, takich jak „odnawialny” i 
„czysty” wodór, mogłoby doprecyzować tę 
klasyfikację;

4. wyraża przekonanie, że wspólna 
klasyfikacja prawna różnych typów 
wodoru ma nadrzędne znaczenie; 
podkreśla, że terminy „czysty wodór” i 
„wodór niskoemisyjny” wprowadzają w 
błąd; zwraca uwagę, że niezbędne jest 
całkowicie jasne rozróżnienie między 
wodorem odnawialnym (tj. uzyskanym z 
wykorzystaniem jedynie odnawialnej 
energii elektrycznej w drodze elektrolizy) z 
jednej strony, a wszystkimi pozostałymi 
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rodzajami produkcji wodoru z drugiej 
strony, w których to przypadkach wodór 
powinien być klasyfikowany jako 
nieodnawialny;

Or. en

Poprawka 103
Dominique Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża przekonanie, że wspólna 
klasyfikacja prawna różnych typów 
wodoru ma nadrzędne znaczenie; 
z zadowoleniem przyjmuje klasyfikację 
zaproponowaną przez Komisję; zauważa, 
że unikanie stosowania dwóch nazw w tej 
samej kategorii, takich jak „odnawialny” i 
„czysty” wodór, mogłoby doprecyzować tę 
klasyfikację;

4. wyraża przekonanie, że wspólna 
klasyfikacja prawna różnych typów 
wodoru ma nadrzędne znaczenie; ubolewa, 
że klasyfikacja zaproponowana przez 
Komisję nie odznacza się większą precyzją 
i pomija niektóre źródła energii; zauważa, 
że unikanie stosowania dwóch nazw w tej 
samej kategorii, takich jak „odnawialny” i 
„czysty” wodór, mogłoby doprecyzować tę 
klasyfikację; podkreśla, że termin 
„odnawialny” jest bardziej obiektywny i 
oparty na badaniach naukowych;

Or. en

Poprawka 104
Sven Schulze

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża przekonanie, że wspólna 
klasyfikacja prawna różnych typów 
wodoru ma nadrzędne znaczenie; z 
zadowoleniem przyjmuje klasyfikację 
zaproponowaną przez Komisję; zauważa, 
że unikanie stosowania dwóch nazw w tej 
samej kategorii, takich jak „odnawialny” i 

4. wyraża przekonanie, że wspólna 
klasyfikacja prawna różnych typów 
wodoru ma nadrzędne znaczenie; z 
zadowoleniem przyjmuje klasyfikację 
zaproponowaną przez Komisję; wzywa 
Komisję, by szybko zakończyła 
opracowywanie terminologii; zauważa, że 
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„czysty” wodór, mogłoby doprecyzować tę 
klasyfikację;

unikanie stosowania dwóch nazw w tej 
samej kategorii, takich jak „odnawialny” i 
„czysty” wodór, mogłoby doprecyzować tę 
klasyfikację;

Or. de

Poprawka 105
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża przekonanie, że wspólna 
klasyfikacja prawna różnych typów 
wodoru ma nadrzędne znaczenie; z 
zadowoleniem przyjmuje klasyfikację 
zaproponowaną przez Komisję; zauważa, 
że unikanie stosowania dwóch nazw w tej 
samej kategorii, takich jak „odnawialny” i 
„czysty” wodór, mogłoby doprecyzować tę 
klasyfikację;

4. wyraża przekonanie, że precyzyjna 
i niearbitralna klasyfikacja prawna 
różnych typów wodoru ma nadrzędne 
znaczenie; częściowo przyjmuje 
klasyfikację zaproponowaną przez 
Komisję; zauważa, że włączenie zarówno 
wodoru odnawialnego, jak i wodoru 
niskoemisyjnego do kategorii „czysty” 
wodór mogłoby doprecyzować tę 
klasyfikację;

Or. fr

Poprawka 106
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża przekonanie, że wspólna 
klasyfikacja prawna różnych typów 
wodoru ma nadrzędne znaczenie; 
z zadowoleniem przyjmuje klasyfikację 
zaproponowaną przez Komisję; zauważa, 
że unikanie stosowania dwóch nazw w tej 
samej kategorii, takich jak „odnawialny” i 
„czysty” wodór, mogłoby doprecyzować tę 

4. wyraża przekonanie, że wspólna 
klasyfikacja prawna różnych typów 
wodoru ma nadrzędne znaczenie; 
z zadowoleniem przyjmuje klasyfikację 
zaproponowaną przez Komisję; zauważa, 
że należy unikać rozbieżności między tą 
klasyfikacją a klasyfikacją stosowaną 
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klasyfikację; przez Sojusz na rzecz Czystego Wodoru;

Or. en

Poprawka 107
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża przekonanie, że wspólna 
klasyfikacja prawna różnych typów 
wodoru ma nadrzędne znaczenie; 
z zadowoleniem przyjmuje klasyfikację 
zaproponowaną przez Komisję; zauważa, 
że unikanie stosowania dwóch nazw w tej 
samej kategorii, takich jak „odnawialny” i 
„czysty” wodór, mogłoby doprecyzować tę 
klasyfikację;

4. wyraża przekonanie, że wspólna 
klasyfikacja prawna różnych typów 
wodoru ma nadrzędne znaczenie; 
z zadowoleniem przyjmuje wstępną 
nomenklaturę zaproponowaną przez 
Komisję; zauważa, że jednoznaczne 
stosowanie nazwy „odnawialny” wodór w 
powiązanej kategorii mogłoby 
doprecyzować tę klasyfikację;

Or. en

Poprawka 108
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia europejskich norm oraz 
systemów certyfikacji i etykietowania na 
potrzeby czystego wodoru i gwarantuje 
pochodzenie odnawialnych źródeł energii 
elektrycznej; wyraża przekonanie, że czysty 
wodór powinien być wyznaczany zgodnie 
z niezależnym, naukowym przeglądem 
emisji jego cyklu życia; wzywa Komisję 
do jak najszybszego ustanowienia ram 
prawnych w 2021 r.;

5. podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia europejskich norm oraz 
systemów certyfikacji i etykietowania na 
potrzeby wszystkich form wodoru; wyraża 
przekonanie, że różne formy wodoru 
powinny być wyznaczane zgodnie z 
niezależnym, naukowym przeglądem nie 
tylko emisji gazów cieplarnianych w 
trakcie cyklu życia, ale także w oparciu o 
przejrzyste i solidne kryteria 
zrównoważonego rozwoju, których celem 
jest zrównoważone wykorzystanie i 
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ochrona wody i zasobów morskich; 
przejście na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w tym zapobieganie 
powstawaniu odpadów i zwiększone 
wykorzystywanie surowców wtórnych; 
zapobieganie zanieczyszczeniu i 
jego kontrola; oraz ochrona i odbudowa 
różnorodności biologicznej i 
ekosystemów; wzywa Komisję do jak 
najszybszego ustanowienia ram prawnych 
w 2021 r.;

Or. fr

Poprawka 109
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Maria Spyraki, 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

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia europejskich norm oraz 
systemów certyfikacji i etykietowania na 
potrzeby czystego wodoru i gwarantuje 
pochodzenie odnawialnych źródeł energii 
elektrycznej; wyraża przekonanie, że czysty 
wodór powinien być wyznaczany zgodnie z 
niezależnym, naukowym przeglądem 
emisji jego cyklu życia; wzywa Komisję 
do jak najszybszego ustanowienia ram 
prawnych w 2021 r.;

5. podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia europejskich norm oraz 
systemów certyfikacji i etykietowania na 
potrzeby wodoru i systemu gwarancji 
pochodzenia wodoru i energii 
elektrycznej; wyraża przekonanie, że 
produkcja wodoru powinna być 
klasyfikowana zgodnie z niezależną, 
naukową oceną emisji jego cyklu życia 
„od źródła do koła”; wzywa Komisję do 
jak najszybszego ustanowienia w 2021 r. 
normy w zakresie neutralnego pod 
względem technologii progu emisji w 
odniesieniu do wodoru oraz ram 
prawnych, które zapewnią gwarancje 
pochodzenia i możliwość handlu 
uprawnieniami do emisji między 
państwami członkowskimi, zgodnych z 
systemem handlu emisjami; podkreśla, że 
głównym kryterium ustanowienia norm 
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oraz systemów certyfikacji i etykietowania 
powinna być zawartość węgla 
pierwiastkowego, a nie sposób produkcji, 
aby zapewnić poszanowanie zasady 
neutralności technologicznej;

Or. en

Poprawka 110
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia europejskich norm oraz 
systemów certyfikacji i etykietowania na 
potrzeby czystego wodoru i gwarantuje 
pochodzenie odnawialnych źródeł energii 
elektrycznej; wyraża przekonanie, że czysty 
wodór powinien być wyznaczany zgodnie z 
niezależnym, naukowym przeglądem 
emisji jego cyklu życia; wzywa Komisję 
do jak najszybszego ustanowienia ram 
prawnych w 2021 r.;

5. podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia europejskich norm oraz 
systemów certyfikacji i etykietowania na 
potrzeby różnych rodzajów wodoru; 
wyraża przekonanie, że taka klasyfikacja 
wodoru powinna być wyznaczana zgodnie 
z niezależną i naukową oceną emisji 
gazów cieplarnianych jego cyklu życia 
oraz wpływu różnych rodzajów wodoru na 
wykorzystanie zasobów (takich jak woda i 
surowce) w wymiarze zrównoważonego 
rozwoju; w kontekście przeglądu 
dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł 
energii wzywa Komisję do ustanowienia 
ram prawnych i opracowanie solidnych i 
przejrzystych kryteriów zrównoważonego 
rozwoju dla certyfikacji i śledzenia 
odnawialnego wodoru w UE, również w 
celu pobudzenia inwestycji w dodatkową 
produkcję energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 111
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
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Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia europejskich norm oraz 
systemów certyfikacji i etykietowania na 
potrzeby czystego wodoru i gwarantuje 
pochodzenie odnawialnych źródeł energii 
elektrycznej; wyraża przekonanie, że 
czysty wodór powinien być wyznaczany 
zgodnie z niezależnym, naukowym 
przeglądem emisji jego cyklu życia; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
ustanowienia ram prawnych w 2021 r.;

5. podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia europejskich norm oraz 
systemów certyfikacji i etykietowania na 
potrzeby czystego wodoru i gwarancji 
pochodzenia wodoru i odnawialnych 
źródeł energii elektrycznej zgodnie z 
danymi zawartymi w rejestrach 
krajowych, aby zapewnić konsumentom 
możliwość świadomego wyboru czystych 
rozwiązań i zminimalizować w ten sposób 
ryzyko osieroconych inwestycji; wyraża 
przekonanie, że czysty wodór powinien 
być wyznaczany zgodnie z niezależnym, 
naukowym przeglądem emisji gazów 
cieplarnianych jego cyklu życia; wzywa 
Komisję do jak najszybszego ustanowienia 
ram prawnych w 2021 r.;

Or. en

Poprawka 112
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia europejskich norm oraz 
systemów certyfikacji i etykietowania na 
potrzeby czystego wodoru i gwarantuje 
pochodzenie odnawialnych źródeł energii 
elektrycznej; wyraża przekonanie, że 
czysty wodór powinien być wyznaczany 
zgodnie z niezależnym, naukowym 
przeglądem emisji jego cyklu życia; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
ustanowienia ram prawnych w 2021 r.;

5. podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia europejskich norm oraz 
systemów certyfikacji i etykietowania, 
gwarancji pochodzenia czystego i 
niskoemisyjnego wodoru; wyraża 
przekonanie, że czysty i niskoemisyjny 
wodór powinien być klasyfikowany 
zgodnie z niezależnym, naukowym 
przeglądem emisji jego cyklu życia; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
ustanowienia ram prawnych w 2021 r. oraz 
podkreśla, że wspomniany system 
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standaryzacji musi opierać się na 
całościowym podejściu i bezwzględnie 
obejmować wodór importowany;

Or. en

Poprawka 113
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia europejskich norm oraz 
systemów certyfikacji i etykietowania na 
potrzeby czystego wodoru i gwarantuje 
pochodzenie odnawialnych źródeł energii 
elektrycznej; wyraża przekonanie, że czysty 
wodór powinien być wyznaczany zgodnie z 
niezależnym, naukowym przeglądem 
emisji jego cyklu życia; wzywa Komisję do 
jak najszybszego ustanowienia ram 
prawnych w 2021 r.;

5. podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia europejskich norm oraz 
systemów certyfikacji i etykietowania; 
wyraża przekonanie o niezbędności 
europejskich standardów bezpieczeństwa i 
norm technicznych dotyczących wodoru; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
ustanowienia ram prawnych w 2021 r.;

Or. de

Poprawka 114
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia europejskich norm oraz 
systemów certyfikacji i etykietowania na 
potrzeby czystego wodoru i gwarantuje 
pochodzenie odnawialnych źródeł energii 
elektrycznej; wyraża przekonanie, że 
czysty wodór powinien być wyznaczany 
zgodnie z niezależnym, naukowym 
przeglądem emisji jego cyklu życia; 

5. podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia europejskich i 
międzynarodowych norm, metodologii 
oraz systemów certyfikacji i etykietowania, 
takich jak kryteria zrównoważonego 
rozwoju, na potrzeby czystego wodoru i 
gwarancji pochodzenia odnawialnych 
źródeł energii elektrycznej; wyraża 
przekonanie, że czysty wodór powinien 
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wzywa Komisję do jak najszybszego 
ustanowienia ram prawnych w 2021 r.;

być wyznaczany zgodnie z niezależnym, 
naukowym przeglądem emisji jego cyklu 
życia; wzywa Komisję do jak najszybszego 
ustanowienia ram prawnych w 2021 r.;

Or. en

Poprawka 115
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia europejskich norm oraz 
systemów certyfikacji i etykietowania na 
potrzeby czystego wodoru i gwarantuje 
pochodzenie odnawialnych źródeł energii 
elektrycznej; wyraża przekonanie, że czysty 
wodór powinien być wyznaczany zgodnie 
z niezależnym, naukowym przeglądem 
emisji jego cyklu życia; wzywa Komisję 
do jak najszybszego ustanowienia ram 
prawnych w 2021 r.;

5. podkreśla potrzebę wprowadzenia 
europejskiej terminologii oraz systemów 
certyfikacji na potrzeby wodoru 
odnawialnego i nieskoemisyjnego oraz 
gwarancji pochodzenia; wyraża 
przekonanie, że wodór odnawialny i 
niskoemisyjny powinny być wyznaczane 
zgodnie z niezależnym, naukowym 
przeglądem emisji jego cyklu życia; 
wzywa Komisję do ustanowienia ram 
prawnych;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia europejskich norm oraz 
systemów certyfikacji i etykietowania na 
potrzeby czystego wodoru i gwarantuje 
pochodzenie odnawialnych źródeł energii 

5. podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia terminologii, norm oraz 
systemów etykietowania i certyfikacji na 
poziomie europejskim, a najlepiej 
ogólnoświatowym, na potrzeby 
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elektrycznej; wyraża przekonanie, że 
czysty wodór powinien być wyznaczany 
zgodnie z niezależnym, naukowym 
przeglądem emisji jego cyklu życia; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
ustanowienia ram prawnych w 2021 r.;

odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru; 
wyraża przekonanie, że gwarancje 
pochodzenia powinny być wyznaczane 
zgodnie z niezależnym, naukowym 
przeglądem emisji gazów cieplarnianych 
jego cyklu życia; wzywa Komisję do jak 
najszybszego ustanowienia ram prawnych 
w 2021 r.;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia europejskich norm oraz 
systemów certyfikacji i etykietowania na 
potrzeby czystego wodoru i gwarantuje 
pochodzenie odnawialnych źródeł energii 
elektrycznej; wyraża przekonanie, że czysty 
wodór powinien być wyznaczany zgodnie 
z niezależnym, naukowym przeglądem 
emisji jego cyklu życia; wzywa Komisję 
do jak najszybszego ustanowienia ram 
prawnych w 2021 r.;

5. podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia europejskich norm oraz 
systemów certyfikacji i etykietowania na 
potrzeby odnawialnego wodoru i 
gwarancji pochodzenia odnawialnych 
źródeł energii elektrycznej; wyraża 
przekonanie, że odnawialny wodór 
powinien być wyznaczany zgodnie z 
niezależnym, naukowym przeglądem 
emisji jego cyklu życia; wzywa Komisję 
do jak najszybszego ustanowienia ram 
prawnych w 2021 r.;

Or. en

Poprawka 118
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zauważa, że system gwarancji 
pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł 
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odnawialnych nie skutkował 
odpowiednimi inwestycjami w dodatkowe 
zdolności; proponuje zatem wprowadzenie 
metodologii określania obowiązkowych 
uwarunkowań i kryteriów w celu 
zapewnienia rzeczywistej dodatkowości w 
zakresie produkcji wodoru odnawialnego, 
które obejmowałyby w szczególności:
(i) bezpośrednie połączenie między 
nowymi instalacjami energii odnawialnej 
a elektrolizerami, lub
(ii) umowy o zakup energii, lub
(iii) w czasie, gdy energia elektryczna w 
sieci jest w pełni odnawialna lub gdy 
wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych przekracza 
zapotrzebowanie, energia zostałaby 
utracona lub zmniejszona i mogłaby 
zostać przekształcona w wodór w celu 
zapewnienia magazynowania lub 
wydajności systemu;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że tylko odnawialny 
wodór powinien kwalifikować się do 
gwarancji pochodzenia oraz że wszelka 
certyfikacja powinna dotyczyć 
odnawialnego źródła wodoru, a 
certyfikowana zielona energia powinna w 
dalszym ciągu być przedmiotem gwarancji 
pochodzenia; zwraca uwagę, że w 
przypadku uwzględnienia jednak 
niskoemisyjnego wodoru w systemie 
certyfikacji nie należy opierać się na 
wersji przekształconej dyrektywy w 
sprawie promowania stosowania energii 
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ze źródeł odnawialnych, lecz na 
oddzielnych ramach odzwierciedlających 
przejściowy charakter wszelkiej takiej 
certyfikacji;

Or. en

Poprawka 120
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Maria Spyraki, 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

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję do przedstawienia 
wyjaśnienia na temat roli wychwytywania 
i utylizacji lub składowania dwutlenku 
węgla (CCU i CCS) przez przedstawienie 
wzmocnionych ram dotyczących tej 
technologii oraz wyeliminowanie 
przeszkód;

Or. en

Poprawka 121
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zwraca uwagę, że składowanie 
wodoru może podlegać sprzecznym 
systemom regulacyjnym, zwłaszcza 
dotyczącym magazynowania gazu i 
energii elektrycznej, i w związku z tym 
podkreśla potrzebę wyjaśnienia tego 
aspektu w odnośnym prawodawstwie;
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Or. en

Poprawka 122
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest głęboko przekonany, że 
akceptacja opinii publicznej jest 
kluczowym czynnikiem do pomyślnego 
utworzenia gospodarki wodorowej; w 
związku z powyższym podkreśla znaczenie 
zaangażowania opinii publicznej i stron 
zainteresowanych oraz europejskich 
standardów bezpieczeństwa i norm 
technicznych dotyczących wodoru, a także 
wysokiej jakości rozwiązań wodorowych, 
które spełniają wymagania tych 
standardów i norm;

6. jest głęboko przekonany, że 
opłacalność, efektywność i dyspozycyjność 
wytwarzania energii mają kluczowe 
znaczenie dla każdego systemu 
energetycznego;

Or. de

Poprawka 123
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest głęboko przekonany, że 
akceptacja opinii publicznej jest 
kluczowym czynnikiem do pomyślnego 
utworzenia gospodarki wodorowej; w 
związku z powyższym podkreśla znaczenie 
zaangażowania opinii publicznej i stron 
zainteresowanych oraz europejskich 
standardów bezpieczeństwa i norm 
technicznych dotyczących wodoru, a także 
wysokiej jakości rozwiązań wodorowych, 
które spełniają wymagania tych 

6. jest głęboko przekonany o 
znaczeniu europejskich standardów 
bezpieczeństwa i norm technicznych 
dotyczących wodoru, a także wysokiej 
jakości rozwiązań wodorowych, które 
spełniają wymagania tych standardów i 
norm;
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standardów i norm;

Or. fr

Poprawka 124
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest głęboko przekonany, że 
akceptacja opinii publicznej jest 
kluczowym czynnikiem do pomyślnego 
utworzenia gospodarki wodorowej; w 
związku z powyższym podkreśla znaczenie 
zaangażowania opinii publicznej i stron 
zainteresowanych oraz europejskich 
standardów bezpieczeństwa i norm 
technicznych dotyczących wodoru, a także 
wysokiej jakości rozwiązań wodorowych, 
które spełniają wymagania tych 
standardów i norm;

6. jest głęboko przekonany, że 
akceptacja opinii publicznej jest 
kluczowym czynnikiem do pomyślnego 
utworzenia gospodarki wodorowej; w 
związku z powyższym podkreśla znaczenie 
zaangażowania opinii publicznej i stron 
zainteresowanych oraz europejskich 
standardów bezpieczeństwa i norm 
technicznych dotyczących wodoru, a także 
wysokiej jakości rozwiązań wodorowych, 
które spełniają wymagania tych 
standardów i norm; ponadto podkreśla 
konieczność stałej aktualizacji procedur 
bezpieczeństwa w odniesieniu do 
wykorzystywania wodoru w sektorach 
popytu;

Or. en

Poprawka 125
Dominique Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że ocena korzyści 
związanych z wodorem pod względem 
emisji gazów cieplarnianych powinna być 
powiązana z precyzyjną analizą jego cyklu 
życia od produkcji do wykorzystania; 
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wzywa Komisję do opracowania takich 
danych w odniesieniu do poszczególnych 
rodzajów wodoru odnawialnego, 
niskoemisyjnego i pozyskiwanego z paliw 
kopalnych;

Or. en

Poprawka 126
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. Aktywność obywatelska12a

_________________
12a Powyższy tekst jest tytułem nowego 
rozdziału obejmującego kolejne 4 ustępy.

Or. fr

Poprawka 127
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. podkreśla, że aktywność 
obywatelska ma zasadnicze znaczenie dla 
realizacji sprawiedliwej, udanej, opartej 
na uczestnictwie i włączeniu społecznym 
transformacji energetycznej; podkreśla 
zatem znaczenie włączenia wszystkich 
zainteresowanych stron w koszty i korzyści 
w ramach zintegrowanego systemu 
zamiast systemu zwolnień;

Or. fr
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Poprawka 128
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6c. z zadowoleniem przyjmuje 
społeczności energetyczne działające w 
dziedzinie energii odnawialnej, które są 
zaangażowane w produkcję wodoru; 
przypomina o obowiązku zapewnienia im 
sprzyjających warunków zgodnie z 
przepisami dyrektywy w sprawie 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej13a i wzywa do 
przyznania im takich samych korzyści jak 
innym podmiotom;
_________________
13a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 
2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej oraz 
zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE. 

Or. fr

Poprawka 129
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6d. zwraca uwagę, że potencjał 
tworzenia miejsc pracy w dziedzinie 
wodoru odnawialnego szacuje się na 10 
300 miejsc pracy na każdy zainwestowany 
miliard euro14a, do których dodać należy 
miejsca pracy w sektorze energii 
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elektrycznej ze źródeł odnawialnych i w 
sektorze konsumpcji; 
_________________
14a Komisja Europejska: „Hydrogen 
generation in Europe. Overview of costs 
and key benefits” [Produkcja wodoru w 
Europie. Przegląd kosztów i 
najważniejszych korzyści].

Or. fr

Poprawka 130
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6e. zauważa, że należy w dalszym 
ciągu promować równość szans w sektorze 
wodoru i wzywa do uruchomienia 
europejskiej inicjatywy na rzecz kobiet w 
celu zidentyfikowania i usunięcia 
przeszkód oraz stworzenia sieci i wzorców;

Or. fr

Poprawka 131
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Śródtytuł 2

Projekt rezolucji Poprawka

Zwiększenie produkcji wodoru Zwiększenie produkcji odnawialnego 
wodoru i powiązane zdolności wytwórcze 
energii odnawialnej

Or. en
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Poprawka 132
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 
cele Komisji polegające na zwiększeniu 
możliwości elektrolizerów do wodoru 
pochodzącego ze źródeł odnawialnych 
oraz zwiększeniu produkcji wodoru; 
nalega, by Komisja i państwa 
członkowskie przedstawiły instrumenty 
motywacyjne dotyczące łańcucha wartości 
i wprowadzania na rynek czystego 
wodoru, żeby stał się on rozwiązaniem 
zaawansowanym technologicznie i 
konkurencyjnym wobec wodoru z paliw 
kopalnych i wodoru niskoemisyjnego14;

skreśla się

_________________
14 według Komisji „wodór niskoemisyjny” 
obejmuje wodór z paliw kopalnych z 
wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz 
wodór elektrolityczny, który cechuje się 
znacznie niższymi emisjami gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia paliw 
w porównaniu do wodoru wytwarzanego 
obecnie;

Or. de

Poprawka 133
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 
cele Komisji polegające na zwiększeniu 
możliwości elektrolizerów do wodoru 
pochodzącego ze źródeł odnawialnych oraz 
zwiększeniu produkcji wodoru; nalega, by 

7. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 
cele Komisji polegające na zwiększeniu 
możliwości elektrolizerów do wodoru 
pochodzącego ze źródeł odnawialnych oraz 
zwiększeniu produkcji wodoru; nalega, by 
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Komisja i państwa członkowskie 
przedstawiły instrumenty motywacyjne 
dotyczące łańcucha wartości i 
wprowadzania na rynek czystego wodoru, 
żeby stał się on rozwiązaniem 
zaawansowanym technologicznie i 
konkurencyjnym wobec wodoru z paliw 
kopalnych i wodoru niskoemisyjnego14;

Komisja i państwa członkowskie 
przedstawiły instrumenty motywacyjne 
dotyczące łańcucha wartości i 
wprowadzania na rynek czystego wodoru, 
żeby stał się on rozwiązaniem 
zaawansowanym technologicznie i 
konkurencyjnym wobec wodoru z paliw 
kopalnych i wodoru niskoemisyjnego14; 
stwierdza, że muszą zostać stworzone 
ramy umożliwiające rozwój 
zrównoważonych w długim okresie modeli 
działalności w zakresie produkcji i 
stosowania czystego wodoru, a tym samym 
równe szanse dla źródeł energii;
zauważa, że kluczową rolę jako punkt 
wyjścia do utworzenia konkurencyjnej 
czystej gospodarki wodorowej mogłyby 
odgrywać regionalne huby wodorowe, w 
których skupiałaby się produkcja, 
tymczasowe składowanie, dystrybucja i 
wykorzystanie i które obejmowałyby w ten 
sposób możliwie dużo segmentów 
wodorowego łańcucha wartości, przy czym 
te centra i ich sukcesywne łączenie w sieć 
o szerszym zasięgu muszą być 
odpowiednio wspierane; stwierdza, że 
dzięki ich widoczności takie huby 
wodorowe mogą ponadto przyczynić się do 
zwiększenia akceptacji opinii publicznej;

_________________ _________________
14 według Komisji „wodór niskoemisyjny” 
obejmuje wodór z paliw kopalnych z 
wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz 
wodór elektrolityczny, który cechuje się 
znacznie niższymi emisjami gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia paliw 
w porównaniu do wodoru wytwarzanego 
obecnie;

14 Według Komisji „wodór niskoemisyjny” 
obejmuje wodór z paliw kopalnych z 
wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz 
wodór elektrolityczny, który cechuje się 
znacznie niższymi emisjami gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia paliw 
w porównaniu do wodoru wytwarzanego 
obecnie.

Or. de

Poprawka 134
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
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Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 
cele Komisji polegające na zwiększeniu 
możliwości elektrolizerów do wodoru 
pochodzącego ze źródeł odnawialnych oraz 
zwiększeniu produkcji wodoru; nalega, by 
Komisja i państwa członkowskie 
przedstawiły instrumenty motywacyjne 
dotyczące łańcucha wartości i 
wprowadzania na rynek czystego wodoru, 
żeby stał się on rozwiązaniem 
zaawansowanym technologicznie i 
konkurencyjnym wobec wodoru z paliw 
kopalnych i wodoru niskoemisyjnego14;

7. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 
cele Komisji polegające na zwiększeniu 
możliwości elektrolizerów do wodoru 
pochodzącego ze źródeł odnawialnych oraz 
zwiększeniu produkcji wodoru, a także 
zapewnienia ich dojrzałości 
technologicznej i konkurencyjności wobec 
wodoru z paliw kopalnych i wodoru 
niskoemisyjnego; nalega, by Komisja i 
państwa członkowskie przedstawiły 
instrumenty motywacyjne dotyczące 
łańcucha wartości i wprowadzania na 
rynek czystego i niskoemisyjnego wodoru; 
podkreśla, że wodór niskoemisyjny odegra 
istotną rolę w zmianie nośników energii w 
perspektywie średnioterminowej oraz 
umożliwi skuteczne zwiększenie 
wykorzystania czystego wodoru; 
podkreśla, że państwa członkowskie w 
dalszym ciągu powinny posiadać 
elastyczną możliwość opracowywania 
środków wsparcia, w tym środków pomocy 
państwa, na potrzeby rozwoju krajowych 
gospodarek wodorowych w sposób 
neutralny technologicznie, 
odzwierciedlający skład sektorowy ich 
gospodarek, koszyk energetyczny i 
uwarunkowania geograficzne;

_________________
14 według Komisji „wodór niskoemisyjny” 
obejmuje wodór z paliw kopalnych z 
wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz 
wodór elektrolityczny, który cechuje się 
znacznie niższymi emisjami gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia paliw 
w porównaniu do wodoru wytwarzanego 
obecnie;

Or. en
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Poprawka 135
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 
cele Komisji polegające na zwiększeniu 
możliwości elektrolizerów do wodoru 
pochodzącego ze źródeł odnawialnych oraz 
zwiększeniu produkcji wodoru; nalega, by 
Komisja i państwa członkowskie 
przedstawiły instrumenty motywacyjne 
dotyczące łańcucha wartości i 
wprowadzania na rynek czystego wodoru, 
żeby stał się on rozwiązaniem 
zaawansowanym technologicznie i 
konkurencyjnym wobec wodoru z paliw 
kopalnych i wodoru niskoemisyjnego14;

7. uważa, że ambitne cele Komisji 
polegające na zwiększeniu możliwości 
elektrolizerów do wodoru pochodzącego ze 
źródeł odnawialnych oraz zwiększeniu 
produkcji wodoru, jak również 
elektryfikacja, będą wymagały znacznego 
zwiększenia celu w zakresie energii 
odnawialnych15a do 2030 r.; nalega, by 
Komisja i państwa członkowskie 
przedstawiły instrumenty motywacyjne 
dotyczące łańcucha wartości i 
wprowadzania na rynek czystego wodoru, 
żeby stał się on rozwiązaniem 
zaawansowanym technologicznie i aby 
skrupulatnie przeanalizowały nasze 
systemy i struktury ustalania cen zasobów 
i energii oraz ich opodatkowania w celu 
internalizacji kosztów zewnętrznych, 
takich jak emisje, zmierzając do 
wykazania, że wodór odnawialny jest 
rzeczywiście konkurencyjny wobec 
wodoru z paliw kopalnych i wodoru 
niskoemisyjnego;

_________________ _________________
14 według Komisji „wodór niskoemisyjny” 
obejmuje wodór z paliw kopalnych z 
wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz 
wodór elektrolityczny, który cechuje się 
znacznie niższymi emisjami gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia paliw 
w porównaniu do wodoru wytwarzanego 
obecnie;

15a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych.

Or. fr
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Poprawka 136
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 
cele Komisji polegające na zwiększeniu 
możliwości elektrolizerów do wodoru 
pochodzącego ze źródeł odnawialnych oraz 
zwiększeniu produkcji wodoru; nalega, by 
Komisja i państwa członkowskie 
przedstawiły instrumenty motywacyjne 
dotyczące łańcucha wartości i 
wprowadzania na rynek czystego wodoru, 
żeby stał się on rozwiązaniem 
zaawansowanym technologicznie i 
konkurencyjnym wobec wodoru z paliw 
kopalnych i wodoru niskoemisyjnego14;

7. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 
cele Komisji polegające na zwiększeniu 
możliwości elektrolizerów do wodoru 
pochodzącego ze źródeł odnawialnych oraz 
zwiększeniu produkcji wodoru stosownie 
do stwierdzonego priorytetowego 
zapotrzebowania; nalega, by Komisja i 
państwa członkowskie przedstawiły 
instrumenty motywacyjne dotyczące 
łańcucha wartości i wprowadzania na 
rynek czystego wodoru, żeby stał się on 
rozwiązaniem zaawansowanym 
technologicznie i konkurencyjnym wobec 
wodoru z paliw kopalnych i wodoru 
niskoemisyjnego14, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu zarządzania wpływem 
produkcji wodoru odnawialnego między 
innymi na zużycie wody i użytkowanie 
gruntów w kontekście zrównoważonego 
rozwoju;

_________________ _________________
14 według Komisji „wodór niskoemisyjny” 
obejmuje wodór z paliw kopalnych z 
wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz 
wodór elektrolityczny, który cechuje się 
znacznie niższymi emisjami gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia paliw 
w porównaniu do wodoru wytwarzanego 
obecnie;

14 według Komisji „wodór niskoemisyjny” 
obejmuje wodór z paliw kopalnych z 
wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz 
wodór elektrolityczny, który cechuje się 
znacznie niższymi emisjami gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia paliw 
w porównaniu do wodoru wytwarzanego 
obecnie;

Or. en

Poprawka 137
Ivo Hristov

Projekt rezolucji
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Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 
cele Komisji polegające na zwiększeniu 
możliwości elektrolizerów do wodoru 
pochodzącego ze źródeł odnawialnych oraz 
zwiększeniu produkcji wodoru; nalega, by 
Komisja i państwa członkowskie 
przedstawiły instrumenty motywacyjne 
dotyczące łańcucha wartości i 
wprowadzania na rynek czystego wodoru, 
żeby stał się on rozwiązaniem 
zaawansowanym technologicznie i 
konkurencyjnym wobec wodoru z paliw 
kopalnych i wodoru niskoemisyjnego14;

7. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 
cele Komisji polegające na zwiększeniu 
możliwości elektrolizerów do wodoru 
pochodzącego ze źródeł odnawialnych oraz 
zwiększeniu produkcji wodoru; nalega, by 
Komisja i państwa członkowskie 
wyeliminowały istniejące obciążenia 
administracyjne oraz przedstawiły 
instrumenty motywacyjne dotyczące 
łańcucha wartości i wprowadzania na 
rynek czystego wodoru, zapewniając 
bodziec finansowy i specjalne systemy 
finansowania na szczeblu krajowym, żeby 
stał się on rozwiązaniem zaawansowanym 
technologicznie i konkurencyjnym wobec 
wodoru z paliw kopalnych i wodoru 
niskoemisyjnego14;

_________________ _________________
14 według Komisji „wodór niskoemisyjny” 
obejmuje wodór z paliw kopalnych z 
wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz 
wodór elektrolityczny, który cechuje się 
znacznie niższymi emisjami gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia paliw 
w porównaniu do wodoru wytwarzanego 
obecnie;

14 według Komisji „wodór niskoemisyjny” 
obejmuje wodór z paliw kopalnych z 
wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz 
wodór elektrolityczny, który cechuje się 
znacznie niższymi emisjami gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia paliw 
w porównaniu do wodoru wytwarzanego 
obecnie;

Or. en

Poprawka 138
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 
cele Komisji polegające na zwiększeniu 
możliwości elektrolizerów do wodoru 
pochodzącego ze źródeł odnawialnych oraz 

7. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 
cele Komisji polegające na zwiększeniu 
możliwości elektrolizerów do wodoru 
pochodzącego ze źródeł odnawialnych i 
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zwiększeniu produkcji wodoru; nalega, by 
Komisja i państwa członkowskie 
przedstawiły instrumenty motywacyjne 
dotyczące łańcucha wartości i 
wprowadzania na rynek czystego wodoru, 
żeby stał się on rozwiązaniem 
zaawansowanym technologicznie i 
konkurencyjnym wobec wodoru z paliw 
kopalnych i wodoru niskoemisyjnego14;

wodoru niskoemisyjnego oraz zwiększeniu 
produkcji wodoru; nalega, by Komisja i 
państwa członkowskie przedstawiły 
instrumenty motywacyjne dotyczące 
łańcucha wartości i wprowadzania na 
rynek czystego wodoru, żeby stał się on 
rozwiązaniem zaawansowanym 
technologicznie i konkurencyjnym wobec 
wodoru niskoemisyjnego; podkreśla, że 
wychwytywanie, składowanie i utylizacja 
dwutlenku węgla stanowi zrównoważone i 
skuteczne rozwiązanie w procesie 
obniżania emisyjności;

_________________
14 według Komisji „wodór niskoemisyjny” 
obejmuje wodór z paliw kopalnych z 
wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz 
wodór elektrolityczny, który cechuje się 
znacznie niższymi emisjami gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia paliw 
w porównaniu do wodoru wytwarzanego 
obecnie;

Or. fr

Poprawka 139
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 
cele Komisji polegające na zwiększeniu 
możliwości elektrolizerów do wodoru 
pochodzącego ze źródeł odnawialnych oraz 
zwiększeniu produkcji wodoru; nalega, by 
Komisja i państwa członkowskie 
przedstawiły instrumenty motywacyjne 
dotyczące łańcucha wartości i 
wprowadzania na rynek czystego wodoru, 
żeby stał się on rozwiązaniem 
zaawansowanym technologicznie i 
konkurencyjnym wobec wodoru z paliw 

7. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 
cele Komisji polegające na zwiększeniu 
możliwości elektrolizerów do wodoru 
pochodzącego ze źródeł odnawialnych oraz 
zwiększeniu produkcji odnawialnego 
wodoru stosownie do stwierdzonego 
priorytetowego zapotrzebowania na te 
zastosowania, dla których nie istnieją inne 
alternatywy służące obniżeniu 
emisyjności; nalega, by Komisja i państwa 
członkowskie przedstawiły instrumenty 
motywacyjne dotyczące łańcucha wartości 
i wprowadzania na rynek odnawialnego 
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kopalnych i wodoru niskoemisyjnego14; wodoru, żeby stał się on rozwiązaniem 
zaawansowanym technologicznie;

_________________
14 według Komisji „wodór niskoemisyjny” 
obejmuje wodór z paliw kopalnych z 
wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz 
wodór elektrolityczny, który cechuje się 
znacznie niższymi emisjami gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia paliw 
w porównaniu do wodoru wytwarzanego 
obecnie;

Or. en

Poprawka 140
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, 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

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 
cele Komisji polegające na zwiększeniu 
możliwości elektrolizerów do wodoru 
pochodzącego ze źródeł odnawialnych 
oraz zwiększeniu produkcji wodoru; 
nalega, by Komisja i państwa 
członkowskie przedstawiły instrumenty 
motywacyjne dotyczące łańcucha wartości 
i wprowadzania na rynek czystego wodoru, 
żeby stał się on rozwiązaniem 
zaawansowanym technologicznie i 
konkurencyjnym wobec wodoru z paliw 
kopalnych i wodoru niskoemisyjnego14;

7. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 
cele Komisji polegające na zwiększeniu 
możliwości elektrolizerów do wodoru oraz 
zwiększeniu produkcji wodoru; nalega, by 
Komisja i państwa członkowskie 
przedstawiły instrumenty motywacyjne 
dotyczące łańcucha wartości i 
wprowadzania na rynek odnawialnego i 
niskoemisyjnego wodoru, żeby stał się on 
rozwiązaniem zaawansowanym 
technologicznie i konkurencyjnym;

_________________
14 według Komisji „wodór niskoemisyjny” 
obejmuje wodór z paliw kopalnych z 
wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz 
wodór elektrolityczny, który cechuje się 
znacznie niższymi emisjami gazów 
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cieplarnianych w całym cyklu życia paliw 
w porównaniu do wodoru wytwarzanego 
obecnie;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 
cele Komisji polegające na zwiększeniu 
możliwości elektrolizerów do wodoru 
pochodzącego ze źródeł odnawialnych oraz 
zwiększeniu produkcji wodoru; nalega, by 
Komisja i państwa członkowskie 
przedstawiły instrumenty motywacyjne 
dotyczące łańcucha wartości i 
wprowadzania na rynek czystego wodoru, 
żeby stał się on rozwiązaniem 
zaawansowanym technologicznie i 
konkurencyjnym wobec wodoru z paliw 
kopalnych i wodoru niskoemisyjnego14;

7. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 
cele Komisji polegające na zwiększeniu 
możliwości elektrolizerów do wodoru 
pochodzącego ze źródeł odnawialnych oraz 
zwiększeniu produkcji wodoru; nalega, by 
Komisja i państwa członkowskie 
przedstawiły instrumenty motywacyjne 
dotyczące łańcucha wartości i 
wprowadzania na rynek odnawialnego 
wodoru, żeby stał się on rozwiązaniem 
zaawansowanym technologicznie i 
konkurencyjnym wobec wodoru z paliw 
kopalnych i wodoru niskoemisyjnego14;

_________________ _________________
14 według Komisji „wodór niskoemisyjny” 
obejmuje wodór z paliw kopalnych z 
wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz 
wodór elektrolityczny, który cechuje się 
znacznie niższymi emisjami gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia paliw 
w porównaniu do wodoru wytwarzanego 
obecnie;

14 według Komisji „wodór niskoemisyjny” 
obejmuje wodór z paliw kopalnych z 
wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz 
wodór elektrolityczny, który cechuje się 
znacznie niższymi emisjami gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia paliw 
w porównaniu do wodoru wytwarzanego 
obecnie;

Or. en

Poprawka 142
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Eva Maydell, François-
Xavier Bellamy
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Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wyraża przekonanie, że wodór 
niskoemisyjny w połączeniu z 
wychwytywaniem i 
składowaniem/utylizacją dwutlenku węgla 
byłby potrzebny do stworzenia 
zrównoważonej gospodarki wodorowej i 
osiągnięcia celów klimatycznych UE; w 
związku z tym apeluje do Komisji o 
staranną ocenę zapotrzebowania na 
wodór w UE w nadchodzących latach oraz 
źródeł energii, w tym jądrowej, mogących 
przyczynić się do zaspokojenia 
zapotrzebowania w celu osiągnięcia celów 
neutralności klimatycznej do 2050 r., 
biorąc pod uwagę kwestię bezpieczeństwa 
energetycznego UE;

Or. en

Poprawka 143
François-Xavier Bellamy

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że konkurencyjność 
wodoru wytwarzanego w elektrolizerach 
wymaga zarówno wysokiego 
współczynnika wykorzystania 
elektrolizerów, jak i dostępu do 
niskoemisyjnej energii elektrycznej po 
konkurencyjnych kosztach; w tym 
kontekście podkreśla, że należy rozważyć 
wszystkie niskoemisyjne źródła energii 
elektrycznej służące osiągnięciu celów 
wyznaczonych przez Komisję;

Or. en
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Poprawka 144
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że wodór odnawialny 
mógłby być konkurencyjny przed 2030 
r.16a i że w związku z tym powinny się na 
nim koncentrować wszystkie inwestycje;
_________________
16a Strategia w zakresie wodoru na rzecz 
Europy neutralnej dla klimatu 
(COM(2020)0301), DNV GL (2020): 
European Carbon Neutrality: „The 
Importance of Gas - A study for Eurogas” 
[Neutralność Europy pod względem 
emisji: Znaczenie gazu – badanie dla 
stowarzyszenia Eurogas].

Or. fr

Poprawka 145
François-Xavier Bellamy

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. podkreśla, że technologia 
wodorowa jest wykorzystywana w 
rozwiązaniach przemysłowych, 
chemicznych i dotyczących zdrowia od 
ponad czterdziestu lat;

Or. en

Poprawka 146
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François-Xavier Bellamy

Projekt rezolucji
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7c. zwraca uwagę, że w kontekście 
obniżania emisyjności wodór oferuje 
rozwiązania dzięki dwóm głównym 
właściwościom – jako narzędzie służące 
do magazynowania energii oraz jako 
paliwo; podkreśla, że zastosowania te 
różnią się od siebie pod względem jakości, 
objętości, ciśnienia, transportu itp. oraz że 
oznacza to konieczność stosowania 
przepisów szczególnych w zależności od 
danego zastosowania końcowego; 
podkreśla, że potrzebna jest przede 
wszystkim ambitna strategia w dziedzinie 
magazynowania energii za pomocą 
wodoru w innowacyjnych rozwiązaniach 
przemysłowych i dotyczących mobilności;

Or. en

Poprawka 147
François-Xavier Bellamy

Projekt rezolucji
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7d. przypomina, że energia jądrowa 
stanowi źródło energii elektrycznej 
niebędące źródłem o nieprzewidywalnej 
charakterystyce produkcji, dostarczające 
rozwiązania dla długoterminowej 
przemysłowej produkcji wodoru o 
najniższym poziomie emisyjności;

Or. en

Poprawka 148
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Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że aby wewnętrzny 
rynek wodoru funkcjonował w sposób 
prawidłowy i przewidywalny, należy 
zlikwidować bariery regulacyjne oraz 
utworzyć kompleksowe ramy prawne; 
wyraża przekonanie, że ramy prawne 
regulujące funkcjonowanie rynku gazu i 
pakiet „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków” mogłyby w tym zakresie 
pełnić funkcję planów działania;

8. podkreśla, że aby wewnętrzny 
rynek wodoru funkcjonował w sposób 
prawidłowy i przewidywalny, należy 
zlikwidować bariery regulacyjne oraz 
utworzyć kompleksowe i zintegrowane 
ramy prawne; wyraża przekonanie, że 
ramy prawne dotyczące wodoru są jak 
najbardziej odpowiednie z uwagi na 
szczególne zastosowania w czystej postaci, 
w tym składowanie; stwierdza, że należy 
zapewnić odpowiednie powiązania z 
innymi ramami prawnymi, w 
szczególności z dyrektywą w sprawie 
energii ze źródeł odnawialnych w 
odniesieniu do certyfikacji i dodatkowości, 
dyrektywą w sprawie efektywności 
energetycznej w celu określenia 
rzeczywistych potrzeb i obniżenia kosztów 
dekarbonizacji, rozporządzeniem w 
sprawie infrastruktury oraz ramami 
prawnymi regulującymi rynki energii 
elektrycznej i gazu związane ze 
składowaniem, a także ramami 
dotyczącymi sektora transportu, z myślą o 
rzeczywistej integracji sektorów;

Or. fr

Poprawka 149
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, 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

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że aby wewnętrzny 
rynek wodoru funkcjonował w sposób 
prawidłowy i przewidywalny, należy 
zlikwidować bariery regulacyjne oraz 
utworzyć kompleksowe ramy prawne; 
wyraża przekonanie, że ramy prawne 
regulujące funkcjonowanie rynku gazu i 
pakiet „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków” mogłyby w tym zakresie 
pełnić funkcję planów działania;

8. podkreśla, że aby wewnętrzny 
rynek wodoru funkcjonował w sposób 
prawidłowy i przewidywalny, należy 
zlikwidować bariery regulacyjne, a 
Komisja powinna utworzyć i przedstawić 
kompleksowe ramy prawne dotyczące 
projektu rynku wodoru; podkreśla w tym 
kontekście potrzebę stworzenia 
elastycznego rynku wodoru, aby ułatwić 
innowacyjnym pionierom pełne 
wykorzystanie możliwości płynących z 
produkcji wodoru i obniżenie jej kosztów; 
wyraża przekonanie, że ramy prawne 
regulujące funkcjonowanie rynku gazu i 
pakiet „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków” mogłyby w tym zakresie 
pełnić funkcję planów działania;

Or. en

Poprawka 150
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że aby wewnętrzny 
rynek wodoru funkcjonował w sposób 
prawidłowy i przewidywalny, należy 
zlikwidować bariery regulacyjne oraz 
utworzyć kompleksowe ramy prawne; 
wyraża przekonanie, że ramy prawne 
regulujące funkcjonowanie rynku gazu i 
pakiet „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków” mogłyby w tym zakresie 
pełnić funkcję planów działania;

8. podkreśla, że dyspozycyjna, 
efektywna, rozsądna ekonomicznie i 
zrównoważona produkcja energii nie 
wymaga dodatkowych zachęt rynkowych 
w formie dotacji finansowanych z 
pieniędzy podatników;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że aby wewnętrzny 
rynek wodoru funkcjonował w sposób 
prawidłowy i przewidywalny, należy 
zlikwidować bariery regulacyjne oraz 
utworzyć kompleksowe ramy prawne; 
wyraża przekonanie, że ramy prawne 
regulujące funkcjonowanie rynku gazu i 
pakiet „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków” mogłyby w tym zakresie 
pełnić funkcję planów działania;

8. podkreśla, że aby wewnętrzny 
rynek wodoru funkcjonował w sposób 
prawidłowy i przewidywalny, należy 
zlikwidować bariery regulacyjne oraz 
szybko utworzyć kompleksowe ramy 
prawne; wyraża przekonanie, że ramy 
prawne regulujące funkcjonowanie rynku 
gazu i pakiet „Czysta energia dla 
wszystkich Europejczyków” mogłyby w 
tym zakresie pełnić funkcję planów 
działania, przy uwzględnieniu faktu, że 
rynek wodoru nie jest jeszcze 
zaawansowany i wymaga zwiększenia;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że aby wewnętrzny 
rynek wodoru funkcjonował w sposób 
prawidłowy i przewidywalny, należy 
zlikwidować bariery regulacyjne oraz 
utworzyć kompleksowe ramy prawne; 
wyraża przekonanie, że ramy prawne 
regulujące funkcjonowanie rynku gazu i 
pakiet „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków” mogłyby w tym zakresie 
pełnić funkcję planów działania;

8. podkreśla, że szybki i 
przewidywalny rozwój produkcji i 
dystrybucji odnawialnego wodoru 
wymaga demokratycznego publicznego 
planowania, włączenia producentów, 
pracowników oraz ich związków 
zawodowych, naukowców i organizacji 
pozarządowych; wyraża przekonanie, że w 
tym kontekście kluczowe znaczenie mają 
silne usługi publiczne, a w szczególności 
silny publiczny i demokratycznie 
zarządzany system energetyczny;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla ponadto, że wodór, w 
szczególności wodór odnawialny, jest i 
przynajmniej w najbliższym 
dziesięcioleciu pozostanie zasobem 
dostępnym w ograniczonym zakresie i 
drogim; przypomina, że rozwój 
odnawialnego wodoru będzie wymagać 
szybkiej i strategicznej modernizacji 
zarówno produkcji, jak i dystrybucji 
energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych; podkreśla w związku z tym, 
że konieczne jest używanie go w sposób 
ukierunkowany i zgodny z wyznaczonymi 
priorytetami; powtarza zatem, że 
absolutnie niezbędne jest publiczne 
planowanie, zwłaszcza w zakresie 
opracowania planów działania na rzecz 
wdrażania instalacji wodorowych oraz 
zdolności do produkcji energii ze 
zmiennych źródeł odnawialnych, a także 
dostosowania docelowych sektorów 
zapotrzebowania;

Or. en

Poprawka 154
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. apeluje do Komisji o 
uwzględnienie wymogów prawnych 
dotyczących europejskiej zrównoważonej 
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gospodarki wodorowej w opracowanej 
ocenie skutków dotyczącej przeglądu 
odnośnego prawodawstwa, aby zapewnić 
osiągnięcie ambitniejszych celów 
klimatycznych oraz zwiększyć 
atrakcyjność ekonomiczną czystego 
wodoru; w szczególności zachęca Komisję 
do analizy dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii, dyrektywy w 
sprawie opodatkowania energii oraz 
dyrektywy w sprawie handlu emisjami;

Or. en

Poprawka 155
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, 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

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. dostrzega rolę mieszania i 
wprowadzania wodoru do sieci gazu 
ziemnego jako istotnego czynnika 
stymulującego początkowe zwiększanie 
rynku wodoru dzięki wykorzystaniu 
istniejącej infrastruktury wobec braku 
specjalnych rurociągów wodorowych; 
zwraca uwagę, że mieszanie umożliwia 
producentom energii ze źródeł 
odnawialnych dostęp do obecnego rynku 
gazu i przyczynia się do obniżenia 
emisyjności sektora gazu;

Or. en

Poprawka 156
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet
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Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa Komisję do zapewnienia 
równych warunków działania oraz 
stworzenia nieulegających dezaktualizacji 
ram prawnych dotyczących wodoru w 
ramach planowanego przeglądu 
dyrektywy 2018/2001 [wersja 
przekształcona dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii]; zwraca 
uwagę na włączenie produkcji, transportu 
i magazynowania odnawialnego i 
niskoemisyjnego wodoru oraz 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla do projektu aktu delegowanego 
dotyczącego rozporządzenia w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje;

Or. en

Poprawka 157
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. podkreśla znaczenie stworzenia 
zachęt do produkcji czystego wodoru, w 
tym o charakterze finansowym, przy 
wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań, 
takich jak premie gwarantowane za czysty 
wodór;

Or. en

Poprawka 158
Sylvia Limmer, Markus Buchheit



AM\1220452PL.docx 93/111 PE662.057v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że w celu utworzenia 
zrównoważonej gospodarki wodorowej 
wystarczająco szybko, aby osiągnąć nasze 
cele klimatyczne, wodór niskoemisyjny 
może odgrywać rolę przejściową; wzywa 
Komisję do dokonania szacunkowej oceny 
okresu i zakresu, w jakich ten typ wodoru 
byłby potrzebny do dekarbonizacji do 
momentu całkowitego przejęcia tej roli 
przez czysty wodór;

skreśla się

Or. de

Poprawka 159
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że w celu utworzenia 
zrównoważonej gospodarki wodorowej 
wystarczająco szybko, aby osiągnąć nasze 
cele klimatyczne, wodór niskoemisyjny 
może odgrywać rolę przejściową; wzywa 
Komisję do dokonania szacunkowej oceny 
okresu i zakresu, w jakich ten typ wodoru 
byłby potrzebny do dekarbonizacji do 
momentu całkowitego przejęcia tej roli 
przez czysty wodór;

skreśla się

Or. en

Poprawka 160
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że w celu utworzenia 
zrównoważonej gospodarki wodorowej 
wystarczająco szybko, aby osiągnąć nasze 
cele klimatyczne, wodór niskoemisyjny 
może odgrywać rolę przejściową; wzywa 
Komisję do dokonania szacunkowej oceny 
okresu i zakresu, w jakich ten typ wodoru 
byłby potrzebny do dekarbonizacji do 
momentu całkowitego przejęcia tej roli 
przez czysty wodór;

skreśla się

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że w celu utworzenia 
zrównoważonej gospodarki wodorowej 
wystarczająco szybko, aby osiągnąć nasze 
cele klimatyczne, wodór niskoemisyjny 
może odgrywać rolę przejściową; wzywa 
Komisję do dokonania szacunkowej oceny 
okresu i zakresu, w jakich ten typ wodoru 
byłby potrzebny do dekarbonizacji do 
momentu całkowitego przejęcia tej roli 
przez czysty wodór;

9. zauważa, że w celu utworzenia 
zrównoważonej gospodarki wodorowej 
wystarczająco szybko, aby osiągnąć cele 
klimatyczne i środowiskowe UE, wodór 
niskoemisyjny wytwarzany z gazu 
ziemnego odegra rolę przejściową; wzywa 
Komisję do dokonania szacunkowej oceny 
terminu i okresu konkurencyjności 
niskoemisyjnego wodoru pod względem 
kosztów oraz zakresu, w jakim ten typ 
wodoru jest potrzebny do dekarbonizacji 
do momentu całkowitego przejęcia tej roli 
przez wodór odnawialny; podkreśla, że 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
być w stanie wspierać wychwytywanie, 
składowanie i utylizację dwutlenku węgla 
(CCUS) oraz inne niskoemisyjne 
technologie w celu szybkiego zwiększenia 
produkcji wodoru i obniżenia emisyjności 
gospodarki;

Or. en
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Poprawka 162
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że w celu utworzenia 
zrównoważonej gospodarki wodorowej 
wystarczająco szybko, aby osiągnąć nasze 
cele klimatyczne, wodór niskoemisyjny 
może odgrywać rolę przejściową; wzywa 
Komisję do dokonania szacunkowej oceny 
okresu i zakresu, w jakich ten typ wodoru 
byłby potrzebny do dekarbonizacji do 
momentu całkowitego przejęcia tej roli 
przez czysty wodór;

9. zauważa, że w celu utworzenia 
zrównoważonej gospodarki wodorowej 
wystarczająco szybko, aby osiągnąć nasze 
cele klimatyczne, wodór niskoemisyjny 
może odgrywać rolę przejściową, 
zwłaszcza w regionach mocno 
uzależnionych od paliw kopalnych oraz w 
celu obniżenia emisyjności wodoru z paliw 
kopalnych w odpowiednim czasie; wzywa 
Komisję do dokonania szacunkowej oceny 
konkretnych przypadków, okresu i 
zakresu, w jakich ten typ wodoru byłby 
potrzebny do dekarbonizacji do momentu 
całkowitego przejęcia tej roli przez czysty 
wodór; podkreśla, że wykorzystywanie 
niskoemisyjnego wodoru powinno 
przyczyniać się do osiągnięcia 
europejskich celów w zakresie klimatu i 
nie powinno utrudniać rozwoju i 
zastosowania czystego wodoru ani 
prowadzić do tzw. zależności od ścieżki 
niskoemisyjnego wodoru i osieroconych 
aktywów;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że w celu utworzenia 
zrównoważonej gospodarki wodorowej 

9. zauważa, że produkcja 
niskoemisyjnego i odnawialnego wodoru 
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wystarczająco szybko, aby osiągnąć nasze 
cele klimatyczne, wodór niskoemisyjny 
może odgrywać rolę przejściową; wzywa 
Komisję do dokonania szacunkowej oceny 
okresu i zakresu, w jakich ten typ wodoru 
byłby potrzebny do dekarbonizacji do 
momentu całkowitego przejęcia tej roli 
przez czysty wodór;

wymaga innego rodzaju infrastruktury i 
inwestycji; podkreśla również, że 
technologie służące do przekształcania 
wodoru z paliw kopalnych w wodór 
niskoemisyjny nie zostały przyjęte na 
wielką skalę, wymagałyby istotnych badań 
naukowych i innowacji oraz wieloletnich 
prac rozwojowych; podkreśla, że 
produkcja niskoemisyjnego wodoru nie 
przyczyniłaby się do wyeliminowania 
emisji metanu w całym cyklu życia gazu 
wykorzystywanego do produkcji i 
zablokuje inwestycje w infrastrukturę 
gazową;

Or. en

Poprawka 164
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że w celu utworzenia 
zrównoważonej gospodarki wodorowej 
wystarczająco szybko, aby osiągnąć nasze 
cele klimatyczne, wodór niskoemisyjny 
może odgrywać rolę przejściową; wzywa 
Komisję do dokonania szacunkowej oceny 
okresu i zakresu, w jakich ten typ wodoru 
byłby potrzebny do dekarbonizacji do 
momentu całkowitego przejęcia tej roli 
przez czysty wodór;

9. zauważa, że w celu utworzenia 
zrównoważonej gospodarki wodorowej 
wystarczająco szybko, aby osiągnąć nasze 
cele klimatyczne, wodór niskoemisyjny 
może odgrywać niezbędną rolę 
przejściową;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że w celu utworzenia 
zrównoważonej gospodarki wodorowej 
wystarczająco szybko, aby osiągnąć nasze 
cele klimatyczne, wodór niskoemisyjny 
może odgrywać rolę przejściową; wzywa 
Komisję do dokonania szacunkowej oceny 
okresu i zakresu, w jakich ten typ wodoru 
byłby potrzebny do dekarbonizacji do 
momentu całkowitego przejęcia tej roli 
przez czysty wodór;

9. zauważa, że w celu utworzenia 
zrównoważonej gospodarki wodorowej 
wystarczająco szybko, aby osiągnąć nasze 
cele klimatyczne, wodór niskoemisyjny 
musi odegrać istotną i komplementarną 
rolę na rzecz rozwoju rynku; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę 
technologii wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla (CCS); wzywa Komisję 
do ustanowienia neutralnych 
technologicznie ram prawnych i 
zmniejszenia przeszkód regulacyjnych i 
gospodarczych w celu wsparcia szybkiego 
wprowadzania na rynek niskoemisyjnego 
wodoru;

Or. en

Poprawka 166
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że w celu utworzenia 
zrównoważonej gospodarki wodorowej 
wystarczająco szybko, aby osiągnąć nasze 
cele klimatyczne, wodór niskoemisyjny 
może odgrywać rolę przejściową; wzywa 
Komisję do dokonania szacunkowej oceny 
okresu i zakresu, w jakich ten typ wodoru 
byłby potrzebny do dekarbonizacji do 
momentu całkowitego przejęcia tej roli 
przez czysty wodór;

9. zauważa, że w celu utworzenia 
zrównoważonej gospodarki wodorowej 
wystarczająco szybko, aby osiągnąć nasze 
cele klimatyczne, nie należy stosować 
rozwiązań przejściowych absorbujących 
środki finansowe i opóźniających postęp 
systemowy i technologiczny; uważa, że w 
celu osiągnięcia neutralności klimatycznej 
w sektorach, które nie mają innej 
możliwości, jedynie czysty wodór może 
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odgrywać tę rolę;

Or. fr

Poprawka 167
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że w celu utworzenia 
zrównoważonej gospodarki wodorowej 
wystarczająco szybko, aby osiągnąć nasze 
cele klimatyczne, wodór niskoemisyjny 
może odgrywać rolę przejściową; wzywa 
Komisję do dokonania szacunkowej oceny 
okresu i zakresu, w jakich ten typ wodoru 
byłby potrzebny do dekarbonizacji do 
momentu całkowitego przejęcia tej roli 
przez czysty wodór;

9. zauważa, że w celu utworzenia 
zrównoważonej gospodarki wodorowej 
wystarczająco szybko, aby osiągnąć nasze 
cele klimatyczne, wodór niskoemisyjny 
może odgrywać kluczową rolę w 
dywersyfikacji i masowej produkcji 
wodoru oraz w obniżeniu kosztów 
produkcji; wzywa Komisję do wzięcia pod 
uwagę europejskich modeli 
energetycznych razem z koszykami 
energetycznymi, które są już w dużym 
stopniu zdekarbonizowane;

Or. fr

Poprawka 168
Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili, Łukasz 
Kohut, Monika Beňová, Miroslav Číž

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że w celu utworzenia 
zrównoważonej gospodarki wodorowej 
wystarczająco szybko, aby osiągnąć nasze 
cele klimatyczne, wodór niskoemisyjny 
może odgrywać rolę przejściową; wzywa 
Komisję do dokonania szacunkowej oceny 
okresu i zakresu, w jakich ten typ wodoru 
byłby potrzebny do dekarbonizacji do 

9. zauważa, że w celu utworzenia 
zrównoważonej gospodarki wodorowej 
wystarczająco szybko, aby osiągnąć nasze 
cele klimatyczne, wodór niskoemisyjny 
może odgrywać istotną rolę przejściową; 
wzywa Komisję do dokonania 
szacunkowej oceny okresu i zakresu, w 
jakich ten typ wodoru byłby potrzebny do 
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momentu całkowitego przejęcia tej roli 
przez czysty wodór;

dekarbonizacji do momentu całkowitego 
przejęcia tej roli przez czysty wodór;

Or. en

Poprawka 169
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że w celu utworzenia 
zrównoważonej gospodarki wodorowej 
wystarczająco szybko, aby osiągnąć nasze 
cele klimatyczne, wodór niskoemisyjny 
może odgrywać rolę przejściową; wzywa 
Komisję do dokonania szacunkowej oceny 
okresu i zakresu, w jakich ten typ wodoru 
byłby potrzebny do dekarbonizacji do 
momentu całkowitego przejęcia tej roli 
przez czysty wodór;

9. zauważa, że w celu utworzenia 
zrównoważonej gospodarki wodorowej 
wystarczająco szybko, aby osiągnąć nasze 
cele klimatyczne, wodór niskoemisyjny 
odegra rolę przejściową; wzywa Komisję 
do dokonania szacunkowej oceny okresu i 
zakresu, w jakich ten typ wodoru byłby 
potrzebny do dekarbonizacji do momentu 
całkowitego przejęcia tej roli przez czysty 
wodór;

Or. en

Poprawka 170
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. przypomina, że produkcja 
niskoemisyjnego i odnawialnego wodoru 
wymaga innego rodzaju infrastruktury i 
inwestycji, a technologie umożliwiające 
przekształcanie wodoru z paliw kopalnych 
w wodór niskoemisyjny nie są jeszcze 
gotowe do wprowadzenia na rynek; 
przypomina również, że do 2050 r. 
pozostał tylko jeden cykl inwestycyjny, 
dlatego szybkie i skuteczne osiągnięcie 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
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tego czasu nie pozwala na inwestycje w 
rozwiązania przejściowe; ponadto 
przypomina, że produkcja 
niskoemisyjnego wodoru nie przyczyni się 
nawet do wyeliminowania emisji metanu 
w całym cyklu życia gazu ziemnego 
wykorzystywanego do produkcji i 
zablokuje inwestycje w infrastrukturę 
gazową;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że pozyskiwanie wodoru 
z gazu ziemnego w drodze reformingu 
parowego metanu, niezależnie od tego, czy 
odbywa się to z wykorzystaniem 
technologii wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla (CCS) lub 
wychwytywania, składowania i utylizacji 
dwutlenku węgla (CCUS), nie ma 
zrównoważonego charakteru i nie jest 
zgodne z dążeniem do budowy 
społeczeństwa o zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto; podkreśla, że, jak 
wykazano, dostępne technologie CCS i 
CCUS nie są ani skalowalne, ani w pełni 
efektywne; zwraca uwagę, że korzystanie z 
gazu ziemnego z pewnością postawi Unię 
w sytuacji trwałej zależności od przywozu 
z zewnątrz, niezrównoważonej 
eksploatacji zasobów i dalszych emisji 
gazów cieplarnianych, a dokładniej 
metanu, w całym łańcuchu wartości, np. 
w wyniku wycieków lub spalania gazu na 
pochodniach;

Or. en
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Poprawka 172
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla znaczenie jak 
najszybszego wycofania i zastąpienia 
wodoru z paliw kopalnych wodorem 
niskoemisyjnym, z zastosowaniem przede 
wszystkim najczystszych technologii pod 
względem emisji gazów cieplarnianych, a 
następnie czystym wodorem; zachęca 
Komisję do dopilnowania, aby cena 
rynkowa wodoru z paliw kopalnych 
uwzględniała koszty emisji gazów 
cieplarnianych uwalnianych podczas 
produkcji, oraz do odpowiedniej zmiany 
systemu handlu emisjami;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że rozwój wodoru i 
przejście na gospodarkę bezemisyjną 
doprowadzi do znacznego zwiększenia 
zapotrzebowania na energię elektryczną; 
zwraca uwagę, że niskoemisyjna energia 
elektryczna pełni istotną rolę w produkcji 
wodoru oraz że należy uwzględnić całe 
zapotrzebowanie na bezemisyjną energię 
elektryczną w sposób neutralny 
technologicznie, aby odpowiednio szybko 
ograniczyć emisje;

Or. en
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Poprawka 174
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zauważa, że produkcja wodoru 
niskoemisyjnego wymagałaby inwestycji w 
infrastrukturę wychwytywania, 
składowania i transportu CO2, co 
spowodowałoby efekt blokady, niezgodny z 
celem neutralności klimatycznej;

Or. fr

Poprawka 175
Josianne Cutajar, Jens Geier

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do oceny konkretnych 
rozwiązań na rzecz zwiększenia produkcji 
wodoru w regionach słabiej połączonych 
lub odizolowanych, takich jak wyspy, przy 
jednoczesnym zapewnieniu rozwoju 
powiązanej infrastruktury;

Or. en

Poprawka 176
Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili, Łukasz 
Kohut, Monika Beňová, Miroslav Číž

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca uwagę, że wodór może być 
wykorzystywany do włączenia większego 
udziału energii wiatrowej i słonecznej, a 
gaz ziemny może być przekształcany w 
wodór niskoemisyjny po znacznie niższych 
kosztach niż w przypadku przekształcania 
w energię elektryczną;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby bezzwłocznie rozpoczęły 
planowanie wycofania produkcji wodoru z 
paliw kopalnych; podkreśla, że produkcja 
taka musi być nieodwracalnie, 
przewidywalnie i bezzwłocznie 
zmniejszana, aż do jej zupełnej eliminacji 
najpóźniej do 2040 r.; podkreśla, że wodór 
wyprodukowany z paliw kopalnych, nawet 
z wykorzystaniem technologii CCS i 
CCUS, nie może kwalifikować się do 
finansowania publicznego;

Or. en

Poprawka 178
Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili, Łukasz 
Kohut, Monika Beňová, Miroslav Číž

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. zwraca uwagę, że europejski rynek 
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wodoru nie jest w stanie zaspokoić potrzeb 
związanych z produkcją wodoru w 
przypadku samego wodoru odnawialnego; 
zachęca Komisję do zintensyfikowania 
działań na rzecz unijnych zdolności w 
zakresie energii ze źródeł odnawialnych 
oraz do masowego zachęcania do 
prowadzenia badań naukowych w 
dziedzinie technologii elektrolizy, 
składowania i transportu;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9c. uważa, że wodór, który może być 
produkowany w drodze elektrolizy przy 
wykorzystaniu energii jądrowej lub w 
drodze pirolizy to tymczasowa i 
ograniczona alternatywa, która może być 
w ograniczonym stopniu interesująca do 
celów krótkoterminowej dekarbonizacji 
wodoru przemysłowego; podkreśla, że 
ostatecznie, i nie później niż od 2030 r., 
wykorzystanie tych rodzajów wodoru 
powinno być zmniejszane aż do ich 
całkowitego zastąpienia wodorem ze 
źródeł odnawialnych; podkreśla, że te 
rodzaje wodoru nie powinny kwalifikować 
się do publicznego finansowania;

Or. en

Poprawka 180
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
Maria Spyraki, 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
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że gospodarka oparta na 
czystym wodorze wymaga znacznych 
dodatkowych ilości opłacalnej energii 
odnawialnej oraz odpowiedniej 
infrastruktury; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podejmowania dalszych 
działań w tym zakresie oraz do zniesienia 
podatków i opłat związanych z energią 
elektryczną pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych;

10. podkreśla, że gospodarka 
wodorowa wymaga znacznych 
dodatkowych ilości opłacalnej energii 
odnawialnej oraz odpowiedniej 
infrastruktury; wzywa Komisję do 
opracowania jasnego planu działania 
dotyczącego inwestycji w odpowiednią 
infrastrukturę służącą do produkcji, 
transportu i dystrybucji odnawialnego i 
niskoemisyjnego wodoru; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do podejmowania 
dalszych działań w tym zakresie oraz do 
właściwego wykorzystywania podatków i 
opłat związanych z energią elektryczną 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych 
wykorzystywaną do produkcji 
odnawialnego wodoru, promując 
technologie przyczyniające się do 
obniżenia emisyjności gospodarki, lecz 
unikając niepotrzebnych zakłóceń rynku 
kosztem innych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 181
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że gospodarka oparta na 
czystym wodorze wymaga znacznych 
dodatkowych ilości opłacalnej energii 
odnawialnej oraz odpowiedniej 
infrastruktury; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podejmowania dalszych 
działań w tym zakresie oraz do zniesienia 
podatków i opłat związanych z energią 

10. podkreśla, że gospodarka oparta na 
czystym wodorze wymaga znacznych 
dodatkowych ilości opłacalnej energii 
odnawialnej oraz odpowiedniej 
infrastruktury; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podejmowania dalszych 
działań w tym zakresie, do zniesienia 
podatków i opłat związanych z energią 
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elektryczną pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych;

elektryczną pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych oraz do unikania 
podwójnego opodatkowania energii 
elektrycznej wytwarzanej w obiektach 
wodorowych na szczeblu UE, przy 
jednoczesnym zniesieniu zwolnień z 
podatków i opłat związanych z paliwami 
kopalnymi; z zadowoleniem przyjmuje 
plany Komisji dotyczące zwiększenia celu 
dotyczącego energii ze źródeł 
odnawialnych na rok 2030 oraz strategii 
dotyczącej energii z morskich źródeł 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 182
Ivo Hristov

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że gospodarka oparta na 
czystym wodorze wymaga znacznych 
dodatkowych ilości opłacalnej energii 
odnawialnej oraz odpowiedniej 
infrastruktury; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podejmowania dalszych 
działań w tym zakresie oraz do zniesienia 
podatków i opłat związanych z energią 
elektryczną pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych;

10. podkreśla, że gospodarka oparta na 
czystym wodorze wymaga znacznych 
dodatkowych ilości opłacalnej energii 
odnawialnej oraz odpowiedniej 
infrastruktury niezbędnej do transportu 
energii odnawialnej do zakładów 
produkcji wodoru lub wytworzonego 
wodoru do użytkowników końcowych, w 
zależności od analizy kosztów; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
podejmowania dalszych działań w tym 
zakresie w celu rozwoju transgranicznego 
partnerstwa w oparciu o możliwości 
poszczególnych regionów pod względem 
wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych i czystego wodoru, a także 
do zniesienia podatków i opłat związanych 
z energią elektryczną pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en
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Poprawka 183
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że gospodarka oparta na 
czystym wodorze wymaga znacznych 
dodatkowych ilości opłacalnej energii 
odnawialnej oraz odpowiedniej 
infrastruktury; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podejmowania dalszych 
działań w tym zakresie oraz do zniesienia 
podatków i opłat związanych z energią 
elektryczną pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych;

10. podkreśla, że gospodarka oparta na 
czystym wodorze wymaga znacznych 
dodatkowych ilości opłacalnej energii 
odnawialnej oraz odpowiedniej 
infrastruktury, co nie powinno prowadzić 
do wydłużenia cyklu życia instalacji 
elektrycznych zasilanych paliwami 
kopalnymi i energią jądrową w innym 
miejscu sieci; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podejmowania dalszych 
działań w tym zakresie oraz do zniesienia 
podatków i opłat związanych z energią 
elektryczną pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych, przy jednoczesnym 
wyeliminowaniu dotacji i zwolnień 
podatkowych dla paliw kopalnych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że gospodarka oparta 
na czystym wodorze wymaga znacznych 
dodatkowych ilości opłacalnej energii 
odnawialnej oraz odpowiedniej 
infrastruktury; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podejmowania dalszych 
działań w tym zakresie oraz do zniesienia 
podatków i opłat związanych z energią 
elektryczną pochodzącą ze źródeł 

10. podkreśla, że stworzenie 
gospodarki wodorowej wymaga znacznych 
dodatkowych ilości opłacalnej energii 
odnawialnej oraz odpowiedniej 
infrastruktury; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podejmowania dalszych 
działań w tym zakresie oraz do 
zwiększenia zachęt finansowych 
dotyczących energii ze źródeł 
odnawialnych, na przykład przez ustalanie 
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odnawialnych; opłat za emisję gazów cieplarnianych oraz 
dokonanie przeglądu dyrektywy w sprawie 
opodatkowania energii;

Or. en

Poprawka 185
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że gospodarka oparta na 
czystym wodorze wymaga znacznych 
dodatkowych ilości opłacalnej energii 
odnawialnej oraz odpowiedniej 
infrastruktury; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podejmowania dalszych 
działań w tym zakresie oraz do zniesienia 
podatków i opłat związanych z energią 
elektryczną pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych;

10. podkreśla, że gospodarka oparta na 
czystym wodorze wymaga znacznych 
dodatkowych ilości opłacalnej energii 
odnawialnej oraz odpowiedniej 
infrastruktury; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podejmowania dalszych 
działań w tym zakresie, w szczególności 
przez uproszczenie procedur udzielania 
zezwoleń, oraz do zniesienia podatków i 
opłat stanowiących barierę dla dalszego 
wdrażania energii elektrycznej 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 186
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że gospodarka oparta 
na czystym wodorze wymaga znacznych 
dodatkowych ilości opłacalnej energii 
odnawialnej oraz odpowiedniej 
infrastruktury; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podejmowania dalszych 
działań w tym zakresie oraz do zniesienia 
podatków i opłat związanych z energią 

10. podkreśla, że efektywne stosowanie 
wodoru wymaga znacznych dodatkowych 
ilości opłacalnej energii, która – co 
logiczne – pochodzi głównie ze źródeł 
wykorzystujących paliwa kopalne, oraz 
odpowiedniej infrastruktury;
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elektryczną pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych;

Or. de

Poprawka 187
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że gospodarka oparta na 
czystym wodorze wymaga znacznych 
dodatkowych ilości opłacalnej energii 
odnawialnej oraz odpowiedniej 
infrastruktury; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podejmowania dalszych 
działań w tym zakresie oraz do zniesienia 
podatków i opłat związanych z energią 
elektryczną pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych;

10. podkreśla, że gospodarka oparta na 
czystym wodorze wymaga znacznych 
dodatkowych ilości opłacalnej energii 
odnawialnej i niskoemisyjnej oraz 
odpowiedniej infrastruktury do transportu 
i składowania; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podejmowania dalszych 
działań w tym zakresie oraz do obniżenia 
podatków i opłat związanych z energią 
elektryczną pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych i energią niskoemisyjną;

Or. fr

Poprawka 188
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że gospodarka oparta na 
czystym wodorze wymaga znacznych 
dodatkowych ilości opłacalnej energii 
odnawialnej oraz odpowiedniej 
infrastruktury; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podejmowania dalszych 
działań w tym zakresie oraz do zniesienia 
podatków i opłat związanych z energią 

10. podkreśla, że gospodarka oparta na 
czystym wodorze wymaga znacznych 
dodatkowych ilości opłacalnej energii 
odnawialnej oraz odpowiedniej 
infrastruktury; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zainicjowania 
dodatkowego i odpowiedniego 
rozmieszczenia zdolności wytwórczych 
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elektryczną pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych;

energii odnawialnej w celu zapewnienia 
elektryfikacji i produkcji wodoru 
odnawialnego;

Or. fr

Poprawka 189
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że gospodarka oparta na 
czystym wodorze wymaga znacznych 
dodatkowych ilości opłacalnej energii 
odnawialnej oraz odpowiedniej 
infrastruktury; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podejmowania dalszych 
działań w tym zakresie oraz do zniesienia 
podatków i opłat związanych z energią 
elektryczną pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych;

10. podkreśla, że gospodarka oparta na 
czystym wodorze wymaga znacznych 
dodatkowych ilości opłacalnej energii 
odnawialnej oraz odpowiedniej 
infrastruktury; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podejmowania dalszych 
działań w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 190
Dominique Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że gospodarka oparta na 
czystym wodorze wymaga znacznych 
dodatkowych ilości opłacalnej energii 
odnawialnej oraz odpowiedniej 
infrastruktury; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podejmowania dalszych 
działań w tym zakresie oraz do zniesienia 

10. podkreśla, że gospodarka oparta na 
czystym wodorze wymaga znacznych 
dodatkowych ilości opłacalnej energii 
odnawialnej oraz odpowiedniej 
infrastruktury; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podejmowania dalszych 
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podatków i opłat związanych z energią 
elektryczną pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych;

działań w tym zakresie;

Or. en


