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

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rapoartele 
speciale ale Grupului interguvernamental 
privind schimbările climatice (IPCC) 
privind încălzirea globală cu 1,5 °C și 
privind oceanele și criosfera într-un 
climat în schimbare,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 2 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul 
Programului Organizației Națiunilor 
Unite pentru Mediu din 2019 privind 
discrepanțele în materie de emisii,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 2 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul 
Programului Organizației Națiunilor 
Unite pentru Mediu din 2020 privind 
discrepanțele în materie de producție,
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Declarația OCDE 
din 23 februarie 2018 privind 
consolidarea IMM-urilor și 
antreprenoriatului în vederea 
productivității și creșterii incluzive,

Or. en

Amendamentul 5
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere comunicarea 
Comisiei din 14 octombrie 2020 intitulată 
„O strategie a UE de reducere a emisiilor 
de metan” (COM(2020)0663),

Or. fr

Amendamentul 6
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
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Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere comunicarea 
Comisiei din 19 noiembrie 2020 intitulată 
„O strategie a UE privind valorificarea 
potențialului energiei din surse 
regenerabile offshore pentru un viitor 
neutru climatic” (COM(2020)0741),

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere comunicarea 
Comisiei din 14 octombrie 2020 intitulată 
„O strategie a UE de reducere a emisiilor 
de metan” (COM(2020)0663),

Or. en

Amendamentul 8
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere avizul Comitetului 
European al Regiunilor din 1 iulie 2020 
intitulat „Către o foaie de parcurs pentru 
hidrogen curat - Contribuția autorităților 
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locale și regionale la o Europă neutră din 
punct de vedere climatic”,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere rezoluția sa din 
28 noiembrie 2019 referitoare la urgența 
climatică și de mediu,

Or. en

Amendamentul 10
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 18 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere rezoluția sa din 28 
noiembrie 2019 referitoare la urgența 
climatică și de mediu1,
_________________
1 Texte adoptate, P9_TA(2019)0078.

Or. fr

Amendamentul 11
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 19 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere rezoluția sa din 10 
iulie 2020 referitoare la revizuirea liniilor 
directoare pentru infrastructurile 
energetice transeuropene2,
_________________
2 Texte adoptate, P9_TA(2020)0199.

Or. fr

Amendamentul 12
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 19 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere rezoluția sa din 2 
iulie 2020 referitoare la o abordare 
europeană globală privind stocarea 
energiei3,
_________________
3 a Texte adoptate, P9_TA(2020)0198.

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât UE a aprobat Acordul de la 
Paris, Pactul verde și obiectivul de a realiza 
o tranziție echitabilă și eficientă din 
punctul de vedere al costurilor, care să 
ducă la neutralitatea climatică până în 

A. întrucât UE a aprobat Acordul de la 
Paris, Pactul verde și obiectivul de a realiza 
o tranziție echitabilă și eficientă din 
punctul de vedere al costurilor, care să 
ducă la neutralitatea climatică până cel 
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2050; târziu în 2050, iar Parlamentul European 
a aprobat un obiectiv pentru 2030 de 
reducere cu 60 % a emisiilor comparativ 
cu 1990;

Or. en

Amendamentul 14
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât UE a aprobat Acordul de la 
Paris, Pactul verde și obiectivul de a realiza 
o tranziție echitabilă și eficientă din 
punctul de vedere al costurilor, care să 
ducă la neutralitatea climatică până în 
2050;

A. întrucât UE a aprobat Acordul de la 
Paris, Pactul verde și obiectivul de a realiza 
o tranziție echitabilă și eficientă din 
punctul de vedere al costurilor, care să 
ducă la neutralitatea climatică cât mai 
curând posibil și cel târziu până în 2050;

Or. en

Amendamentul 15
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât UE a aprobat Acordul de 
la Paris, Pactul verde și obiectivul de a 
realiza o tranziție echitabilă și eficientă din 
punctul de vedere al costurilor, care să 
ducă la neutralitatea climatică până în 
2050;

A. întrucât UE sprijină în prezent 
Acordul de la Paris, Pactul verde și 
obiectivul de a realiza o tranziție echitabilă 
și eficientă din punctul de vedere al 
costurilor, care să ducă la neutralitatea 
climatică până în 2050;

Or. de

Amendamentul 16
Damien Carême
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât UE a aprobat Acordul de la 
Paris, Pactul verde și obiectivul de a 
realiza o tranziție echitabilă și eficientă 
din punctul de vedere al costurilor, care 
să ducă la neutralitatea climatică până în 
2050;

A. întrucât UE a aprobat Acordul de la 
Paris care stabilește obiectivul pe termen 
lung de a limita creșterea temperaturii 
planetei la 1,5 °C comparativ cu nivelurile 
preindustriale;

Or. fr

Amendamentul 17
Thierry Mariani
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât UE a aprobat Acordul de 
la Paris, Pactul verde și obiectivul de a 
realiza o tranziție echitabilă și eficientă din 
punctul de vedere al costurilor, care să 
ducă la neutralitatea climatică până în 
2050;

A. întrucât UE are obiectivul de a 
realiza o tranziție energetică echitabilă și 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor, care să ducă la rezultate 
ambițioase în ceea ce privește neutralitatea 
climatică;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât combustibilii fosili și 
utilizarea acestora sunt principalele cauze 
ale încălzirii globale, iar Acordul de la 
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Paris își propune să limiteze creșterea 
temperaturii globale cu mult sub 2° C 
comparativ cu nivelurile preindustriale și 
să continue acțiunile întreprinse pentru a 
limita creșterea temperaturii la 1,5° C;

Or. en

Amendamentul 19
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât Parlamentul European a 
aprobat obiectivul de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră cu 60 % până în 
2030;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât 95 % din cantitatea de 
hidrogen este produsă în prezent prin 
reformarea cu abur a hidrocarburilor și, 
prin urmare, generează 2,5 % din emisiile 
globale de GES, procent echivalent cu 
emisiile din Regatul Unit și din Indonezia 
combinate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât așa-numitele tehnologii de 
captare și stocare a dioxidului de carbon 
(CSC) nu și-au dovedit eficacitatea și sunt 
încă departe de maturitate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ad (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ad. întrucât 43 % din producția 
mondială de hidrogen este utilizată pentru 
obținerea de amoniac, care este utilizat, la 
rândul său, în principal pentru 
producerea de îngrășăminte agricole pe 
bază de amoniac, 52 % se utilizează 
pentru rafinarea și desulfurarea 
hidrocarburilor și 5 % se utilizează pentru 
sinteza metanolului și în alte scopuri;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ae (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ae. întrucât producția și utilizarea de 
îngrășăminte pe bază de amoniac 
generează emisii de gaze cu efect de seră 
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(GES) și de gaze poluante și cauzează 
poluarea apelor, perturbarea ciclului 
global al azotului și dezoxigenarea 
oceanelor, care are consecințe nefaste 
asupra biodiversității marine;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Af (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Af. întrucât mai puțin de 1 % din 
producția actuală de hidrogen se folosește 
ca purtător de energie;

Or. en

Amendamentul 25
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât tranziția către o economie 
cu zero emisii nete de gaze cu efect de 
seră necesită o tranziție către o energie 
curată care să asigure sustenabilitatea, 
securitatea aprovizionării și accesibilitatea 
energiei;

B. întrucât tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic 
necesită o tranziție energetică rapidă, 
justă, care să asigure sustenabilitatea și 
sănătatea, participarea, securitatea 
aprovizionării și accesibilitatea energiei; 
întrucât această tranziție rapidă către un 
sistem energetic extrem de eficient și 
bazat pe energii din surse regenerabile 
trebuie realizată în următorii zece ani, cu 
riscul de a nu îndeplini obiectivul climatic 
stabilit de Uniune și de mediul științific;

Or. fr
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Amendamentul 26
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât tranziția către o economie 
cu zero emisii nete de gaze cu efect de 
seră necesită o tranziție către o energie 
curată care să asigure sustenabilitatea, 
securitatea aprovizionării și accesibilitatea 
energiei;

B. întrucât o economie neutră din 
punct de vedere climatic necesită o 
tranziție rapidă către un sistem energetic 
bazat în întregime pe surse de energie 
regenerabile și foarte eficient din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și din 
punct de vedere energetic, care să asigure 
sustenabilitatea, disponibilitatea și 
accesibilitatea energiei și, în cele din 
urmă, securitatea Uniunii și independența 
geopolitică a aprovizionării;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât tranziția către o economie 
cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră 
necesită o tranziție către o energie curată 
care să asigure sustenabilitatea, securitatea 
aprovizionării și accesibilitatea energiei;

B. întrucât tranziția către o economie 
cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră 
necesită o tranziție către o energie curată 
care să asigure sustenabilitatea, 
neutralitatea tehnologică, securitatea 
aprovizionării, accesibilitatea energiei și 
competitivitatea prețurilor la energie;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât tranziția către o economie 
cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră 
necesită o tranziție către o energie curată 
care să asigure sustenabilitatea, securitatea 
aprovizionării și accesibilitatea energiei;

B. întrucât tranziția către o economie 
cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră 
necesită o tranziție planificată la nivel 
public către un sistem energetic bazat în 
întregime pe surse de energie regenerabile 
care să asigure sustenabilitatea, securitatea 
aprovizionării și accesibilitatea energiei;

Or. en

Amendamentul 29
Ivo Hristov

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât tranziția către o economie 
cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră 
necesită o tranziție către o energie curată 
care să asigure sustenabilitatea, securitatea 
aprovizionării și accesibilitatea energiei;

B. întrucât tranziția către o economie 
cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră 
necesită o tranziție către o energie curată și 
justă care să combată sărăcia energetică 
în UE și care să asigure sustenabilitatea, 
securitatea aprovizionării și accesibilitatea 
energiei;

Or. en

Amendamentul 30
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât tranziția către o economie 
cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră 

B. întrucât obiectivele unei economii 
cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră 
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necesită o tranziție către o energie curată 
care să asigure sustenabilitatea, 
securitatea aprovizionării și accesibilitatea 
energiei;

includ o tranziție către o energie din așa-
numitele surse regenerabile, care depinde 
de subvenții de stat semnificative, fără a 
asigura stabilitatea rețelei sau securitatea 
aprovizionării;

Or. de

Amendamentul 31
Thierry Mariani
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât tranziția către o economie 
cu zero emisii nete de gaze cu efect de 
seră necesită o tranziție către o energie 
curată care să asigure sustenabilitatea, 
securitatea aprovizionării și accesibilitatea 
energiei;

B. întrucât realizarea obiectivului 
european privind clima necesită o tranziție 
energetică rațională care să asigure 
sustenabilitatea, securitatea aprovizionării 
și accesibilitatea energiei;

Or. fr

Amendamentul 32
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât este nevoie de alternative 
curate la combustibilii fosili pentru a-i 
putea elimina treptat cât mai curând 
posibil, pentru a combate sărăcia 
energetică și pentru a asigura 
competitivitatea industriei europene, iar 
hidrogenul curat poate fi o astfel de 
alternativă;

Or. en
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Amendamentul 33
Thierry Mariani
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât terminologia furnizată de 
strategia Comisiei este incompletă, 
deoarece exclude anumite surse de 
energie din care poate fi produs 
hidrogenul curat;

Or. fr

Amendamentul 34
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât hidrogenul poate fi utilizat 
pentru aplicații industriale, de transport și 
de încălzire, decarbonizând sectoarele în 
care electrificarea directă nu este posibilă 
sau competitivă, precum și pentru 
stocarea energiei în vederea echilibrării 
sistemului energetic, jucând astfel un rol 
semnificativ în integrarea sistemului 
energetic,

C. întrucât producția de hidrogen este 
mare consumatoare de energie și implică 
pierderi suplimentare considerabile de 
energie la nivelul proceselor de 
transformare și cerințe tehnice ridicate 
privind rețeaua de hidrogen care încă nu 
există, astfel încât nu se preconizează ca, 
în viitorul apropiat, hidrogenul să devină 
rentabil din punct de vedere energetic, 
având în vedere stadiul actual al tehnicii, 
sau ca producția de hidrogen să poată fi 
asigurată în cantitatea adecvată,

Or. de

Amendamentul 35
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât hidrogenul poate fi utilizat 
pentru aplicații industriale, de transport și 
de încălzire, decarbonizând sectoarele în 
care electrificarea directă nu este posibilă 
sau competitivă, precum și pentru stocarea 
energiei în vederea echilibrării sistemului 
energetic, jucând astfel un rol semnificativ 
în integrarea sistemului energetic,

C. întrucât hidrogenul poate fi utilizat 
ca materie primă și ca sursă de energie 
pentru procesele desfășurate la 
temperatură ridicată în aplicații 
industriale, pentru sectorul transportului 
aerian și cel al transportului maritim, deci 
sectoarele în care electrificarea directă nu 
este posibilă, precum și pentru stocarea 
energiei în vederea echilibrării sistemului 
energetic, jucând astfel un rol semnificativ 
în integrarea sistemului energetic,

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât hidrogenul poate fi utilizat 
pentru aplicații industriale, de transport și 
de încălzire, decarbonizând sectoarele în 
care electrificarea directă nu este posibilă 
sau competitivă, precum și pentru stocarea 
energiei în vederea echilibrării sistemului 
energetic, jucând astfel un rol semnificativ 
în integrarea sistemului energetic,

C. întrucât, dacă tehnologia bazată pe 
hidrogen poate fi dezvoltată și exploatată 
comercial la scară, ea ar putea fi utilizată 
pentru aplicații industriale, de transport și 
de încălzire, decarbonizând sectoarele în 
care electrificarea directă nu este posibilă 
sau competitivă, precum și pentru stocarea 
energiei în vederea echilibrării sistemului 
energetic, jucând astfel un rol semnificativ 
în integrarea sistemului energetic,

Or. en

Amendamentul 37
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
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Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât hidrogenul poate fi utilizat 
pentru aplicații industriale, de transport și 
de încălzire, decarbonizând sectoarele în 
care electrificarea directă nu este posibilă 
sau competitivă, precum și pentru stocarea 
energiei în vederea echilibrării sistemului 
energetic, jucând astfel un rol semnificativ 
în integrarea sistemului energetic,

C. întrucât hidrogenul din surse 
regenerabile ar putea fi utilizat pentru a 
decarboniza acele sectoare în care 
electrificarea directă din surse 
regenerabile nu este posibilă, cum ar fi 
transportul maritim, aviația și procesul 
industrial cu emisii ridicate de dioxid de 
carbon, precum și pentru stocarea 
sezonieră a energiei în vederea echilibrării 
sistemului energetic, acolo unde este 
cazul, jucând astfel un rol în integrarea 
sistemului energetic,

Or. en

Amendamentul 38
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât hidrogenul poate fi utilizat 
pentru aplicații industriale, de transport și 
de încălzire, decarbonizând sectoarele în 
care electrificarea directă nu este posibilă 
sau competitivă, precum și pentru stocarea 
energiei în vederea echilibrării sistemului 
energetic, jucând astfel un rol semnificativ 
în integrarea sistemului energetic,

C. întrucât hidrogenul poate fi utilizat 
pentru aplicații industriale, de transport și 
de încălzire, decarbonizând sectoarele în 
care electrificarea directă nu este posibilă 
din punct de vedere tehnic sau 
competitivă, precum și pentru stocarea 
energiei în vederea echilibrării sistemului 
energetic, jucând astfel un rol semnificativ 
în integrarea sistemului energetic,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul C
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât hidrogenul poate fi utilizat 
pentru aplicații industriale, de transport și 
de încălzire, decarbonizând sectoarele în 
care electrificarea directă nu este posibilă 
sau competitivă, precum și pentru stocarea 
energiei în vederea echilibrării sistemului 
energetic, jucând astfel un rol semnificativ 
în integrarea sistemului energetic,

C. întrucât hidrogenul poate fi utilizat 
pentru aplicații industriale și de transport, 
decarbonizând sectoarele în care 
electrificarea directă nu este posibilă sau 
competitivă, precum și pentru stocarea 
energiei în vederea echilibrării sistemului 
energetic, jucând astfel un rol semnificativ 
în integrarea sistemului energetic,

Or. en

Amendamentul 40
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, în prezent, modelele 
disponibile de evoluție pe piață a 
diferitelor tipuri de hidrogen variază 
foarte mult, iar sensibilitățile importante 
la preț, cerere și producția de hidrogen 
fac proiecțiile extrem de incerte; întrucât 
deciziile de politică și de investiții ar 
trebui să ia în considerare acest lucru și, 
prin urmare, ar trebui să se concentreze 
asupra opțiunilor de politică și de 
investiții „fără regrete”; întrucât, în acest 
context, producția de hidrogen din surse 
regenerabile este singura soluție 
sustenabilă pe termen lung și eficientă din 
punctul de vedere al costurilor pentru a 
contribui la realizarea neutralității 
climatice a Uniunii și pentru a evita 
efectele de dependență de carbon și 
deprecierea activelor;

Or. en

Amendamentul 41
Zdzisław Krasnodębski
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în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât sistemul energetic al UE 
ar trebui să fie competitiv din punct de 
vedere economic și sustenabil din punct 
de vedere ecologic, iar direcțiile 
tehnologice urmărite ar trebui să se 
bazeze pe argumente economice dovedite, 
astfel încât costurile acestora să nu 
pericliteze competitivitatea industriilor 
europene și nici bunăstarea cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 42
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareș Bogdan, Hildegard 
Bentele, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Bușoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, 
Christian Doleschal, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe 
Falcă

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât actualul cadru legislativ 
care reglementează gazele naturale a 
asigurat sustenabilitatea, securitatea 
aprovizionării și accesibilitatea energiei 
pentru consumatorii europeni timp de 
decenii și, prin urmare, ar trebui extins în 
continuare pentru a încuraja dezvoltarea 
unei viitoare piețe paneuropene a 
hidrogenului;

Or. en
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Amendamentul 43
Claudia Gamon, Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât decarbonizarea 
sectoarelor va conduce la o pondere mai 
mare a surselor regenerabile de energie, 
ceea ce va conduce la o volatilitate mai 
mare în rețeaua de energie și rețeaua 
electrică; întrucât cererea de stocare a 
energiei va crește masiv pentru a asigura 
aprovizionarea cu energie;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât producția de oțel 
generează aproximativ 10 % din emisiile 
directe și indirecte de GES la nivel 
mondial, transporturile maritime sunt 
sursa a aproximativ 2,5 % din emisiile de 
GES, iar dezvoltarea hidrogenului din 
surse regenerabile ar putea contribui la 
reducerea emisiilor în aceste sectoare;

Or. en

Amendamentul 45
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât termenul „hidrogen 
curat” este menționat în comunicarea 
Comisiei din 8 iulie 2020 intitulată „O 
strategie pentru hidrogen: pentru o 
Europă neutră climatic” cu un sens 
diferit de cel al misiunii Alianței europene 
pentru hidrogen curat;

Or. en

Amendamentul 46
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât hidrogenul ar putea 
furniza până la 20 % din cererea 
europeană de energie până în 2050, între 
20 % și 50 % din cererea de energie din 
domeniul transporturilor și între 5 % și 
20 % din energia totală consumată în 
industrie1;
_________________
1 Institutul Universitar European și 
Comisia Europeană.

Or. en

Amendamentul 47
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât studiile demonstrează că 
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energiile din surse regenerabile pot 
reprezenta până la 100 %4 din mixul 
energetic european în 2050, ponderea 
hidrogenului fiind de 13-14 % în acesta5;
_________________
4  LUT University, 2020.
5 O strategie pentru hidrogen: pentru o 
Europă neutră climatic 
(COM(2020)0301).

Or. fr

Amendamentul 48
François-Xavier Bellamy

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât definiția hidrogenului din 
surse regenerabile și cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon ar trebui să se bazeze pe 
criteriul clar al nivelului de emisii de CO2 
de-a lungul procesului de producție și al 
întregului său ciclu de viață;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât hidrogenul reprezintă 
astăzi aproximativ 2 % din mixul 
energetic al UE, din care 95 % este 
produs pe bază de combustibili fosili, cu 
eliberarea a 70-100 de milioane de tone de 
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CO2 pe an;

Or. en

Amendamentul 50
Dominique Riquet

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât prețul și randamentul, 
care sunt corelate, ar trebui să se 
îmbunătățească treptat, având în vedere 
dezvoltarea metodelor industriale și a 
lanțurilor valorice;

Or. en

Amendamentul 51
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât producția mondială de 
hidrogen (120 Mt) provine atât din 
statutul său de produs secundar în 
industria de rafinare și chimică (70 Mt), 
cât și de la instalațiile specifice (50 Mt); 
întrucât cererea de hidrogen este 
acoperită aproape în totalitate din 
combustibili fosili, 6 % din gazele 
naturale de la nivel mondial și 2 % din 
cărbunele de la nivel global fiind 
destinate producției de hidrogen; întrucât 
sub 0,1 % din producția specifică de 
hidrogen la nivel mondial provine astăzi 
din electroliza apei, iar în UE, prin 
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procesul de electroliză funcțional în 
prezent, se obține mai puțin de 4 % din 
producția totală de hidrogen;

Or. en

Amendamentul 52
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât costul actual al 
hidrogenului curat și cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon este de aproximativ 2,5-
5,5 EUR pe kg, în timp ce costul 
producției de hidrogen pe bază de 
combustibili fosili este de aproximativ 
1,50 EUR pe kg1; întrucât 95 % din 
producția de hidrogen a UE se realizează 
în prezent prin reformarea cu abur a 
metanului2; întrucât mixul energetic 
actual din majoritatea statelor membre ar 
produce un hidrogen bazat pe energie 
electrică cu emisii mai mari decât 
hidrogenul bazat pe combustibili fosili;
_________________
1a Comisia Europeană (2020): O strategie 
pentru hidrogen pentru o Europă neutră 
climatic.
1b Comisia Europeană: Producția de 
hidrogen în Europa. Prezentare generală 
a principalelor costuri și beneficii, iulie 
2020.

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât dezvoltarea sistemelor 
bazate pe hidrogen ar putea să fie 
abordată în mod diferit de statele membre, 
având în vedere diferențele în topologia 
infrastructurii lor existente de gaze, 
capacitatea lor de a dezvolta diferite 
metode tehnologice de producere a 
hidrogenului, potențialul diferit de 
inovare și o cerere de hidrogen care 
variază în funcție de industriile diferite 
din fiecare stat membru;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât hidrogenul produs din 
surse regenerabile de energie poate stoca 
energie în cantități mari pe o perioadă 
îndelungată, iar hidrogenul poate fi 
transportat pe distanțe lungi și, prin 
urmare, permite producerea de energie 
din surse regenerabile, acolo unde este cel 
mai eficient, și transportul pe distanțe 
lungi, fără a pune presiune pe rețeaua 
electrică;

Or. en
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Amendamentul 55
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât o economie competitivă și 
sustenabilă bazată pe hidrogen reprezintă 
o oportunitate pentru UE de a-și 
consolida economia, mai ales după 
recesiunea economică cauzată de 
COVID-19; întrucât o astfel de economie 
poate crea până la 1 milion de locuri de 
muncă directe de înaltă calitate până în 
2030 și 5,4 milioane până în 20501; 
întrucât aceasta poate fi o oportunitate în 
special pentru regiunile care sunt în 
prezent foarte dependente de sursele 
tradiționale de energie și care riscă să se 
confrunte cu sărăcie odată cu eliminarea 
treptată a combustibililor fosili;
_________________
1 Comisia Europeană (Centrul Comun de 
Cercetare), Utilizarea hidrogenului în 
scenariile de decarbonizare a UE.

Or. en

Amendamentul 56
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareș Bogdan, Hildegard 
Bentele, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Bușoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, 
Christian Doleschal, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe 
Falcă

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât crearea unei piețe 
competitive a hidrogenului care să 
contribuie într-o manieră eficientă din 
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punctul de vedere al timpului și al 
costurilor la obiectivul Uniunii de 
neutralitate climatică pentru 2050 
necesită o infrastructură de transport bine 
dezvoltată pentru a distribui în mod 
eficient hidrogenul de la locurile de 
producție către zonele de consum din 
întreaga Uniune, ceea ce se poate realiza 
prin refolosirea rețelelor de gaze existente 
și construirea unei infrastructuri specifice 
de transport al hidrogenului;

Or. en

Amendamentul 57
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât capacitatea totală de 
producție de hidrogen în Europa la 
sfârșitul anului 2018 a fost estimată la 
11,5 Mt pe an (2,44 Mt în Germania, 
1,5 Mt în Țările de Jos și 1,25 Mt în 
Polonia), iar capacitatea totală instalată a 
electrolizoarelor în Europa este de 
aproximativ 1 GW, ceea ce ar reprezenta 
aproximativ 1,4 % din capacitatea totală 
de producție de hidrogen;

Or. en

Amendamentul 58
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât vor fi necesare investiții 
mari într-o rețea de hidrogen și, prin 
urmare, amestecarea hidrogenului în 
rețeaua de gaze este un prim pas pentru 
implementarea unei rețele de hidrogen; 
întrucât acest proces necesită standarde 
europene egale de amestec;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât majoritatea conductelor 
de gaz sunt proprietate privată, întrucât va 
fi nevoie de norme clare privind 
proprietatea unei rețele de hidrogen cu 
scopul de a asigura securitatea 
planificării și întrucât principiul separării 
trebuie să fie respectat în orice moment;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât principiul adiționalității, 
astfel cum este definit la articolul 27 din 
Directiva privind energia din surse 
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regenerabile, prezintă riscuri majore 
pentru investițiile în hidrogen și pentru 
utilizarea acestuia;

Or. en

Amendamentul 61
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât ponderea totală a 
producției de hidrogen pe bază de 
combustibili fosili cu captarea și stocarea 
dioxidului de carbon (hidrogen albastru) 
în capacitatea europeană de producție de 
hidrogen este de aproximativ 0,7 %;

Or. en

Amendamentul 62
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a menține 
și de a dezvolta în continuare poziția 
Europei de lider tehnologic în domeniul 
hidrogenului curat13, printr-o economie 
competitivă și sustenabilă a hidrogenului, 
cu o piață integrată a hidrogenului; 
evidențiază necesitatea unei strategii 
europene privind hidrogenul, care să 
acopere întregul lanț valoric al 
hidrogenului, inclusiv sectoarele cererii și 

1. subliniază că producția de 
hidrogen nu este un obiectiv în sine, ci că 
trebuie utilizată pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel 
mondial; afirmă că hidrogenul din surse 
regenerabile7 a poate servi drept vector 
pentru stocarea energiei din surse 
regenerabile și poate oferi soluții 
anumitor sectoare industriale, precum 
industria siderurgică, sau anumitor 
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ofertei, și care să fie coordonată cu 
eforturile naționale de reducere a costurilor 
hidrogenului curat; salută, prin urmare, 
strategia privind hidrogenul pentru o 
Europă neutră climatic, propusă de 
Comisie;

ramuri ale sectorului transporturilor, cum 
ar fi aviația, în care nu se poate realiza 
electrificarea; subliniază necesitatea de a 
menține și de a dezvolta în continuare 
poziția Europei de lider tehnologic în 
domeniul hidrogenului din surse 
regenerabile, printr-o economie 
competitivă și sustenabilă a hidrogenului, 
cu o piață integrată a hidrogenului; ia act 
de valoarea adăugată a producției interne 
de hidrogen din surse regenerabile pentru 
dezvoltarea și comercializarea 
tehnologiilor inovatoare de electroliză; 
evidențiază, prin urmare, necesitatea unei 
strategii europene privind hidrogenul, care 
să acopere întregul lanț valoric al 
hidrogenului, inclusiv sectoarele cererii și 
ofertei, și care să fie coordonată cu 
eforturile naționale, astfel încât hidrogenul 
din surse regenerabile să fie produs de 
instalații noi destinate energiei din surse 
regenerabile sau să absoarbă surplusul 
produs de instalațiile existente, conform 
conceptului de adiționalitate și de 
reducere a costurilor hidrogenului curat; 
salută, prin urmare, strategia privind 
hidrogenul pentru o Europă neutră climatic 
și viitoarea revizuire a Directivei privind 
energia din surse regenerabile6a, propuse 
de Comisie;

_________________ _________________
6a Directiva (UE) 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind 
promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile.
7a Amendamentul care înlocuiește 
cuvântul „curat” cu „din surse 
regenerabile” se aplică în întregul text.

13 Potrivit Comisiei, „hidrogenul curat” se 
referă la hidrogenul produs prin 
electroliza apei cu energie electrică din 
surse regenerabile. Aceasta poate fi 
produsă, de asemenea, prin reformarea 
biogazului sau prin transformarea 
biochimică a biomasei, dacă respectă 
cerințele de sustenabilitate.
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Or. fr

Amendamentul 63
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a menține 
și de a dezvolta în continuare poziția 
Europei de lider tehnologic în domeniul 
hidrogenului curat13, printr-o economie 
competitivă și sustenabilă a hidrogenului, 
cu o piață integrată a hidrogenului; 
evidențiază necesitatea unei strategii 
europene privind hidrogenul, care să 
acopere întregul lanț valoric al 
hidrogenului, inclusiv sectoarele cererii și 
ofertei, și care să fie coordonată cu 
eforturile naționale de reducere a costurilor 
hidrogenului curat; salută, prin urmare, 
strategia privind hidrogenul pentru o 
Europă neutră climatic, propusă de 
Comisie;

1. subliniază necesitatea de a menține 
și de a dezvolta în continuare poziția 
Europei de lider tehnologic în domeniul 
hidrogenului curat13, printr-o economie 
competitivă și sustenabilă a hidrogenului, 
cu o piață integrată a hidrogenului; 
evidențiază necesitatea unei strategii 
europene privind hidrogenul, care să 
acopere întregul lanț valoric al 
hidrogenului, inclusiv sectoarele cererii și 
ofertei, și care să fie coordonată cu 
eforturile naționale de reducere a costurilor 
hidrogenului curat; subliniază că 
economia hidrogenului trebuie să fie în 
conformitate cu Acordul de la Paris, cu 
obiectivele europene în materie de climă 
și energie pentru 2030 și 2050, cu 
economia circulară, cu planul de acțiune 
privind materiile prime critice și cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
ONU; salută, prin urmare, strategia privind 
hidrogenul pentru o Europă neutră 
climatic, propusă de Comisie, și numărul 
tot mai mare de strategii naționale și de 
inițiative regionale privind hidrogenul; 
subliniază că aceste strategii trebuie 
aliniate la planurile naționale privind 
energia și clima; solicită implementarea 
rapidă și ambițioasă a acestor strategii;

_________________ _________________
13 Potrivit Comisiei, „hidrogenul curat” se 
referă la hidrogenul produs prin electroliza 
apei cu energie electrică din surse 
regenerabile. Aceasta poate fi produsă, de 
asemenea, prin reformarea biogazului sau 

13 Potrivit Comisiei, „hidrogenul curat” se 
referă la hidrogenul produs prin electroliza 
apei cu energie electrică din surse 
regenerabile. Aceasta poate fi produsă, de 
asemenea, prin reformarea biogazului sau 
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prin transformarea biochimică a biomasei, 
dacă respectă cerințele de sustenabilitate.

prin transformarea biochimică a biomasei, 
dacă respectă cerințele de sustenabilitate.

Or. en

Amendamentul 64
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a menține 
și de a dezvolta în continuare poziția 
Europei de lider tehnologic în domeniul 
hidrogenului curat13, printr-o economie 
competitivă și sustenabilă a hidrogenului, 
cu o piață integrată a hidrogenului; 
evidențiază necesitatea unei strategii 
europene privind hidrogenul, care să 
acopere întregul lanț valoric al 
hidrogenului, inclusiv sectoarele cererii și 
ofertei, și care să fie coordonată cu 
eforturile naționale de reducere a 
costurilor hidrogenului curat; salută, prin 
urmare, strategia privind hidrogenul 
pentru o Europă neutră climatic, propusă 
de Comisie;

1. subliniază că, în viitorul apropiat, 
energia necesară pentru producerea de 
hidrogen pentru aplicații industriale, de 
încălzire și de transport va putea fi 
obținută doar prin utilizarea consecventă 
a combustibililor fosili;

_________________
13 Potrivit Comisiei, „hidrogenul curat” se 
referă la hidrogenul produs prin 
electroliza apei cu energie electrică din 
surse regenerabile. Aceasta poate fi 
produsă, de asemenea, prin reformarea 
biogazului sau prin transformarea 
biochimică a biomasei, dacă respectă 
cerințele de sustenabilitate.

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a menține 
și de a dezvolta în continuare poziția 
Europei de lider tehnologic în domeniul 
hidrogenului curat13, printr-o economie 
competitivă și sustenabilă a hidrogenului, 
cu o piață integrată a hidrogenului; 
evidențiază necesitatea unei strategii 
europene privind hidrogenul, care să 
acopere întregul lanț valoric al 
hidrogenului, inclusiv sectoarele cererii și 
ofertei, și care să fie coordonată cu 
eforturile naționale de reducere a costurilor 
hidrogenului curat; salută, prin urmare, 
strategia privind hidrogenul pentru o 
Europă neutră climatic, propusă de 
Comisie;

1. subliniază necesitatea de a menține 
și de a dezvolta în continuare poziția 
Europei de lider tehnologic în domeniul 
hidrogenului din surse regenerabile și cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon13, 
printr-o economie competitivă și 
sustenabilă a hidrogenului, cu o piață 
integrată a hidrogenului; evidențiază 
necesitatea unei strategii europene privind 
hidrogenul, care să acopere întregul lanț 
valoric al hidrogenului, inclusiv sectoarele 
cererii și ofertei, și care să fie coordonată 
cu eforturile naționale de reducere a 
costurilor hidrogenului din surse 
regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon; salută, prin urmare, strategia 
privind hidrogenul pentru o Europă neutră 
climatic, propusă de Comisie și strategiile 
naționale și planurile de investiții pentru 
hidrogen din mai multe state membre; 
îndeamnă Comisia să își eficientizeze 
abordarea în materie de hidrogen în 
conformitate cu strategia industrială și să 
o integreze într-o politică industrială 
coerentă;

_________________ _________________
13 Potrivit Comisiei, „hidrogenul curat” se 
referă la hidrogenul produs prin electroliza 
apei cu energie electrică din surse 
regenerabile. Aceasta poate fi produsă, de 
asemenea, prin reformarea biogazului sau 
prin transformarea biochimică a biomasei, 
dacă respectă cerințele de sustenabilitate.

13 Potrivit Comisiei, „hidrogenul curat” se 
referă la hidrogenul produs prin electroliza 
apei cu energie electrică din surse 
regenerabile. Aceasta poate fi produsă, de 
asemenea, prin reformarea biogazului sau 
prin transformarea biochimică a biomasei, 
dacă respectă cerințele de sustenabilitate.

Or. en
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Amendamentul 66
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a menține 
și de a dezvolta în continuare poziția 
Europei de lider tehnologic în domeniul 
hidrogenului curat13, printr-o economie 
competitivă și sustenabilă a hidrogenului, 
cu o piață integrată a hidrogenului; 
evidențiază necesitatea unei strategii 
europene privind hidrogenul, care să 
acopere întregul lanț valoric al 
hidrogenului, inclusiv sectoarele cererii și 
ofertei, și care să fie coordonată cu 
eforturile naționale de reducere a 
costurilor hidrogenului curat; salută, prin 
urmare, strategia privind hidrogenul pentru 
o Europă neutră climatic, propusă de 
Comisie;

1. subliniază necesitatea de a menține 
și de a dezvolta în continuare poziția 
Europei de lider tehnologic și autonomia 
sa strategică în domeniul hidrogenului din 
surse regenerabile, printr-o economie 
competitivă, eficientă din punct de vedere 
energetic și din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și sustenabilă a 
hidrogenului, cu o piață integrată a 
hidrogenului; evidențiază necesitatea unei 
strategii europene privind hidrogenul, care 
să acopere întregul lanț valoric al 
hidrogenului, inclusiv sectoarele cererii și 
ofertei, și care să fie coordonată cu 
eforturile naționale de asigurare a 
instalării unei capacități suplimentare de 
producere a energiei electrice din surse 
regenerabile cu scopul de a produce 
hidrogen din surse regenerabile și de a 
reduce costurile hidrogenului din surse 
regenerabile; salută, prin urmare, strategia 
privind hidrogenul pentru o Europă neutră 
climatic, propusă de Comisie;

_________________
13 Potrivit Comisiei, „hidrogenul curat” se 
referă la hidrogenul produs prin 
electroliza apei cu energie electrică din 
surse regenerabile. Aceasta poate fi 
produsă, de asemenea, prin reformarea 
biogazului sau prin transformarea 
biochimică a biomasei, dacă respectă 
cerințele de sustenabilitate.

Or. en

Amendamentul 67
Thierry Mariani
în numele Grupului ID



PE662.057v01-00 36/108 AM\1220452RO.docx

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a menține 
și de a dezvolta în continuare poziția 
Europei de lider tehnologic în domeniul 
hidrogenului curat13, printr-o economie 
competitivă și sustenabilă a hidrogenului, 
cu o piață integrată a hidrogenului; 
evidențiază necesitatea unei strategii 
europene privind hidrogenul, care să 
acopere întregul lanț valoric al 
hidrogenului, inclusiv sectoarele cererii și 
ofertei, și care să fie coordonată cu 
eforturile naționale de reducere a costurilor 
hidrogenului curat; salută, prin urmare, 
strategia privind hidrogenul pentru o 
Europă neutră climatic, propusă de 
Comisie;

1. subliniază necesitatea de a menține 
și de a dezvolta în continuare poziția 
Europei de lider tehnologic în domeniul 
hidrogenului din surse regenerabile și cu 
conținut scăzut de carbon13, printr-o 
economie competitivă și sustenabilă a 
hidrogenului, cu o piață integrată a 
hidrogenului; evidențiază necesitatea unei 
strategii europene privind hidrogenul, care 
să acopere întregul lanț valoric al 
hidrogenului, inclusiv sectoarele cererii și 
ofertei, și care să fie coordonată cu 
eforturile naționale de reducere a costurilor 
hidrogenului din surse regenerabile și cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon; speră 
ca Comisia să țină seama de diversele 
strategii naționale privind hidrogenul și 
de planurile de investiții adoptate de 
statele membre în următoarele propuneri 
legislative pentru sector;

_________________ _________________
13 Potrivit Comisiei, „hidrogenul curat” se 
referă la hidrogenul produs prin electroliza 
apei cu energie electrică din surse 
regenerabile. Aceasta poate fi produsă, de 
asemenea, prin reformarea biogazului sau 
prin transformarea biochimică a biomasei, 
dacă respectă cerințele de sustenabilitate.

13 Potrivit definiției Comisiei, „hidrogenul 
din surse regenerabile” se referă la 
hidrogenul produs prin electroliza apei cu 
energie electrică din surse regenerabile. 
Aceasta poate fi produsă, de asemenea, 
prin reformarea biogazului sau prin 
transformarea biochimică a biomasei, dacă 
respectă cerințele de sustenabilitate. 
„Hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon” include: hidrogenul produs 
prin electroliza apei (într-un electrolizor 
alimentat cu energie electrică), indiferent 
de sursa de energie electrică, și 
hidrogenul pe bază de combustibili fosili 
cu captare de carbon. Astfel se realizează 
o reducere semnificativă a cantității de 
emisii de gaze cu efect de seră pe 
parcursul întregului ciclu de viață 
comparativ cu producția de hidrogen 
existentă.
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Amendamentul 68
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a menține 
și de a dezvolta în continuare poziția 
Europei de lider tehnologic în domeniul 
hidrogenului curat13, printr-o economie 
competitivă și sustenabilă a hidrogenului, 
cu o piață integrată a hidrogenului; 
evidențiază necesitatea unei strategii 
europene privind hidrogenul, care să 
acopere întregul lanț valoric al 
hidrogenului, inclusiv sectoarele cererii și 
ofertei, și care să fie coordonată cu 
eforturile naționale de reducere a costurilor 
hidrogenului curat; salută, prin urmare, 
strategia privind hidrogenul pentru o 
Europă neutră climatic, propusă de 
Comisie;

1. subliniază necesitatea de a menține 
și de a dezvolta în continuare poziția 
Europei de lider tehnologic în domeniul 
hidrogenului curat și cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon13, printr-o economie 
competitivă și sustenabilă a hidrogenului, 
cu o piață integrată a hidrogenului, 
respectând totodată principiul neutralității 
tehnologice; evidențiază necesitatea unei 
strategii europene privind hidrogenul, care 
să acopere întregul lanț valoric al 
hidrogenului, inclusiv sectoarele cererii și 
ofertei, și care să fie coordonată cu 
eforturile naționale de reducere a costurilor 
hidrogenului curat și cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon; salută, prin urmare, 
strategia privind hidrogenul pentru o 
Europă neutră climatic, propusă de 
Comisie;

_________________ _________________
13 Potrivit Comisiei, „hidrogenul curat” se 
referă la hidrogenul produs prin electroliza 
apei cu energie electrică din surse 
regenerabile. Aceasta poate fi produsă, de 
asemenea, prin reformarea biogazului sau 
prin transformarea biochimică a biomasei, 
dacă respectă cerințele de sustenabilitate.

13 Potrivit Comisiei, „hidrogenul curat” se 
referă la hidrogenul produs prin electroliza 
apei cu energie electrică din surse 
regenerabile. Aceasta poate fi produsă, de 
asemenea, prin reformarea biogazului sau 
prin transformarea biochimică a biomasei, 
dacă respectă cerințele de sustenabilitate. 
„Hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon” include hidrogenul pe bază de 
combustibili fosili cu captare de carbon și 
hidrogenul pe bază de energie electrică, 
cu o reducere semnificativă a emisiilor de 
gaze cu efect de seră de-a lungul 



PE662.057v01-00 38/108 AM\1220452RO.docx

RO

întregului ciclu de viață în raport cu 
producția de hidrogen existentă.

Or. en

Amendamentul 69
Dominique Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a menține 
și de a dezvolta în continuare poziția 
Europei de lider tehnologic în domeniul 
hidrogenului curat13, printr-o economie 
competitivă și sustenabilă a hidrogenului, 
cu o piață integrată a hidrogenului; 
evidențiază necesitatea unei strategii 
europene privind hidrogenul, care să 
acopere întregul lanț valoric al 
hidrogenului, inclusiv sectoarele cererii și 
ofertei, și care să fie coordonată cu 
eforturile naționale de reducere a costurilor 
hidrogenului curat; salută, prin urmare, 
strategia privind hidrogenul pentru o 
Europă neutră climatic, propusă de 
Comisie;

1. subliniază necesitatea de a menține 
și de a dezvolta în continuare poziția 
Europei de lider tehnologic în domeniul 
hidrogenului curat13 și cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon, printr-o economie 
competitivă și sustenabilă a hidrogenului, 
cu o piață integrată a hidrogenului; 
evidențiază necesitatea unei strategii 
europene privind hidrogenul, care să 
acopere întregul lanț valoric al 
hidrogenului, inclusiv sectoarele cererii și 
ofertei, și care să fie coordonată cu 
eforturile naționale de reducere a costurilor 
hidrogenului curat; salută, prin urmare, 
strategia privind hidrogenul pentru o 
Europă neutră climatic, propusă de 
Comisie;

_________________ _________________
13 Potrivit Comisiei, „hidrogenul curat” se 
referă la hidrogenul produs prin electroliza 
apei cu energie electrică din surse 
regenerabile. Aceasta poate fi produsă, de 
asemenea, prin reformarea biogazului sau 
prin transformarea biochimică a biomasei, 
dacă respectă cerințele de sustenabilitate.

13 Potrivit Comisiei, „hidrogenul curat” se 
referă la hidrogenul produs prin electroliza 
apei cu energie electrică din surse 
regenerabile. Aceasta poate fi produsă, de 
asemenea, prin reformarea biogazului sau 
prin transformarea biochimică a biomasei, 
dacă respectă cerințele de sustenabilitate.

Or. en

Amendamentul 70
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a menține 
și de a dezvolta în continuare poziția 
Europei de lider tehnologic în domeniul 
hidrogenului curat13, printr-o economie 
competitivă și sustenabilă a hidrogenului, 
cu o piață integrată a hidrogenului; 
evidențiază necesitatea unei strategii 
europene privind hidrogenul, care să 
acopere întregul lanț valoric al 
hidrogenului, inclusiv sectoarele cererii și 
ofertei, și care să fie coordonată cu 
eforturile naționale de reducere a costurilor 
hidrogenului curat; salută, prin urmare, 
strategia privind hidrogenul pentru o 
Europă neutră climatic, propusă de 
Comisie;

1. subliniază necesitatea de a menține 
și de a dezvolta în continuare poziția 
Europei de lider tehnologic în domeniul 
hidrogenului din surse regenerabile, 
printr-o economie competitivă și 
sustenabilă a hidrogenului, cu o piață 
integrată a hidrogenului; evidențiază 
necesitatea unei strategii europene privind 
hidrogenul, care să acopere întregul lanț 
valoric al hidrogenului, inclusiv sectoarele 
cererii și ofertei, și care să fie coordonată 
cu eforturile naționale de reducere a 
costurilor hidrogenului din surse 
regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon; salută, prin urmare, strategia 
privind hidrogenul pentru o Europă neutră 
climatic, propusă de Comisie;

_________________
13 Potrivit Comisiei, „hidrogenul curat” se 
referă la hidrogenul produs prin 
electroliza apei cu energie electrică din 
surse regenerabile. Aceasta poate fi 
produsă, de asemenea, prin reformarea 
biogazului sau prin transformarea 
biochimică a biomasei, dacă respectă 
cerințele de sustenabilitate.

Or. en

Amendamentul 71
Carlo Calenda, Jens Geier

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că produsele derivate 
din hidrogen, cum ar fi combustibilii 
sintetici produși cu energie din surse 
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regenerabile, constituie o alternativă 
neutră din punctul de vedere al 
carbonului la combustibilii fosili și, prin 
urmare, pot contribui semnificativ, printre 
alte soluții de reducere a emisiilor, cum ar 
fi electrificarea, la defosilizarea unei 
game largi de sectoare; subliniază că o 
aplicare intersectorială, inclusiv în 
transportul rutier, este vitală pentru a 
reduce semnificativ prețul acestor 
purtători de energie prin economii de 
scară și pentru a asigura un volum de 
piață suficient;

Or. en

Amendamentul 72
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. recunoaște eforturile întreprinse 
de văile de hidrogen pentru dezvoltarea 
unor lanțuri valorice integrate și 
intersectoriale ale hidrogenului curat în 
diferite regiuni din întreaga UE; 
subliniază rolul important al acestora în 
demararea producției și aplicarea 
hidrogenului curat către o economie 
europeană bazată pe hidrogenul curat; 
îndeamnă Comisia să se bazeze pe aceste 
inițiative și să le sprijine dezvoltarea și 
cooperarea pentru a pune în comun 
know-how-ul și investițiile lor;

Or. en

Amendamentul 73
Thierry Mariani
în numele Grupului ID
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. precizează că hidrogenul curat 
trebuie să includă atât hidrogenul din 
surse regenerabile, cât și hidrogenul cu 
conținut scăzut de dioxid de carbon și 
subliniază cerința de a propune definiții 
mai incluzive și neutre din punct de 
vedere tehnologic cu scopul de a îndeplini 
obiectivele de mediu legate de reducerea 
emisiilor de CO2;

Or. fr

Amendamentul 74
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. subliniază volumul semnificativ de 
resurse naturale, cum ar fi apa, necesare 
pentru producția de hidrogen, precum și 
problemele pe care acest lucru le poate 
provoca pentru regiunile europene cu 
resurse reduse de apă; subliniază, prin 
urmare, importanța unei eficiențe sporite 
a utilizării resurselor și a unei gestionări 
atente a resurselor pentru producția de 
hidrogen curat;

Or. en

Amendamentul 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-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy 
Buzek, Antonio Tajani, Christian Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del 
Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reliefează că principiul „eficiența 
energetică pe primul loc” prevalează și că 
electrificarea directă, acolo unde este 
posibil, este opțiunea preferabilă pentru 
decarbonizare, deoarece este mai rentabilă 
și mai eficientă din punct de vedere 
energetic decât utilizarea hidrogenului 
curat;

2. reliefează importanța unui sistem 
energetic rezilient și neutru din punct de 
vedere climatic, bazat pe principiul 
eficienței energetice, al eficienței 
costurilor și al securității aprovizionării; 
subliniază că, deși electrificarea directă 
este o cale importantă către 
decarbonizare, aceasta ar trebui să fie 
opțiunea preferabilă doar dacă este mai 
fezabilă din punct de vedere tehnologic, 
social și economic și mai rentabilă și mai 
eficientă din punct de vedere energetic 
decât utilizarea hidrogenului din surse 
regenerabile, a hidrogenului cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon sau a altor 
alternative; constată totuși că principiul 
„eficiența energetică pe primul loc” nu ar 
trebui să împiedice dezvoltarea de 
proiecte-pilot și demonstrative inovatoare 
în vederea facilitării competitivității 
hidrogenului curat;

Or. en

Amendamentul 76
Sven Schulze

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reliefează că principiul „eficiența 
energetică pe primul loc” prevalează și că 
electrificarea directă, acolo unde este 
posibil, este opțiunea preferabilă pentru 
decarbonizare, deoarece este mai rentabilă 
și mai eficientă din punct de vedere 
energetic decât utilizarea hidrogenului 
curat;

2. reliefează că principiul „eficiența 
energetică pe primul loc” prevalează și că 
electrificarea directă, acolo unde este 
posibil, este opțiunea preferabilă pentru 
decarbonizare, deoarece este mai rentabilă 
și mai eficientă din punct de vedere 
energetic decât utilizarea hidrogenului 
curat; reamintește totodată că 
electrificarea directă implică, în multe 
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cazuri, costuri mai ridicate și, prin 
urmare, o acceptabilitate socială mai 
redusă; reamintește că modul optim de a 
decarboniza aplicațiile este determinat 
inclusiv de aspecte precum securitatea 
aprovizionării, fezabilitatea tehnică și 
considerente legate de sistemul energetic;

Or. de

Amendamentul 77
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reliefează că principiul „eficiența 
energetică pe primul loc” prevalează și că 
electrificarea directă, acolo unde este 
posibil, este opțiunea preferabilă pentru 
decarbonizare, deoarece este mai 
rentabilă și mai eficientă din punct de 
vedere energetic decât utilizarea 
hidrogenului curat;

2. reliefează că principiul „eficiența 
energetică pe primul loc” și cumpătarea 
energetică prevalează și că măsurile de 
economisire a energiei, utilizarea directă 
a energiilor regenerabile, precum și 
electrificarea directă din surse 
regenerabile sunt opțiuni preferabile 
pentru realizarea de progrese 
semnificative către neutralitatea climatică 
în toate sectoarele relevante, deoarece 
acestea sunt mai rentabile și mai eficiente 
din punct de vedere energetic și din 
punctul de vedere al utilizării resurselor 
decât utilizarea hidrogenului curat;

Or. fr

Amendamentul 78
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reliefează că principiul „eficiența 
energetică pe primul loc” prevalează și că 
electrificarea directă, acolo unde este 
posibil, este opțiunea preferabilă pentru 
decarbonizare, deoarece este mai 
rentabilă și mai eficientă din punct de 
vedere energetic decât utilizarea 
hidrogenului curat;

2. reliefează că principiul „eficiența 
energetică pe primul loc” prevalează și că, 
deși electrificarea directă, acolo unde este 
posibilă din punct de vedere tehnic și mai 
rentabilă și mai eficientă din punct de 
vedere energetic, este o opțiune pentru 
reducerea emisiilor, aceasta nu ar trebui 
să umbrească beneficiile opțiunilor de 
reducere a emisiilor de dioxid de carbon 
bazate pe combustibili complementari; 
subliniază că, la estimarea costurilor 
electrificării, ar trebui luate în 
considerare investițiile necesare în rețele 
și active flexibile;

Or. en

Amendamentul 79
Thierry Mariani
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reliefează că principiul „eficiența 
energetică pe primul loc” prevalează și că 
electrificarea directă, acolo unde este 
posibil, este opțiunea preferabilă pentru 
decarbonizare, deoarece este mai rentabilă 
și mai eficientă din punct de vedere 
energetic decât utilizarea hidrogenului 
curat;

2. reliefează importanța eficienței 
energetice și că electrificarea directă, acolo 
unde este posibil, reprezintă o opțiune 
importantă pentru decarbonizare, dacă este 
mai rentabilă și mai eficientă din punct de 
vedere energetic decât utilizarea 
hidrogenului; cu toate acestea, consideră 
că o abordare neutră din punct de vedere 
tehnologic va fi esențială pentru a atinge 
obiectivele de decarbonizare cu opțiuni 
rentabile și eficace din punct de vedere 
energetic;

Or. fr

Amendamentul 80
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reliefează că principiul „eficiența 
energetică pe primul loc” prevalează și că 
electrificarea directă, acolo unde este 
posibil, este opțiunea preferabilă pentru 
decarbonizare, deoarece este mai rentabilă 
și mai eficientă din punct de vedere 
energetic decât utilizarea hidrogenului 
curat;

2. reliefează că principiul „eficiența 
energetică pe primul loc” urmat, pentru 
nevoile restante de energie, de 
electrificarea directă descentralizată din 
surse regenerabile ar trebui să fie 
întotdeauna ordinea de intervenție 
preferabilă în toate sectoarele economice 
pentru a ajunge la neutralitatea climatică 
deoarece este mai rentabilă și mai eficientă 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și din punct de vedere energetic 
decât utilizarea hidrogenului din surse 
regenerabile ca primă opțiune;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reliefează că principiul „eficiența 
energetică pe primul loc” prevalează și că 
electrificarea directă, acolo unde este 
posibil, este opțiunea preferabilă pentru 
decarbonizare, deoarece este mai rentabilă 
și mai eficientă din punct de vedere 
energetic decât utilizarea hidrogenului 
curat;

2. reliefează importanța principiului 
„eficiența energetică pe primul loc” și a 
principiului „neutralitatea tehnologică”; 
recunoaște că hidrogenul și electrificarea 
directă deopotrivă reprezintă căi 
importante către decarbonizare și că 
ambele sunt necesare pentru realizarea 
neutralității climatice;

Or. en

Amendamentul 82
Sylvia Limmer, Markus Buchheit
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reliefează că principiul „eficiența 
energetică pe primul loc” prevalează și că 
electrificarea directă, acolo unde este 
posibil, este opțiunea preferabilă pentru 
decarbonizare, deoarece este mai rentabilă 
și mai eficientă din punct de vedere 
energetic decât utilizarea hidrogenului 
curat;

2. reliefează că principiul „eficiența 
energetică pe primul loc” prevalează și că 
electrificarea directă, acolo unde este 
posibil, este opțiunea preferabilă, în mod 
evident, deoarece este mai rentabilă și mai 
eficientă din punct de vedere energetic 
decât utilizarea hidrogenului;

Or. de

Amendamentul 83
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este convins că numai hidrogenul 
curat contribuie în mod sustenabil la 
realizarea neutralității climatice pe 
termen lung;

eliminat

Or. de

Amendamentul 84
Dominique Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este convins că numai hidrogenul 
curat contribuie în mod sustenabil la 
realizarea neutralității climatice pe 
termen lung;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 85
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este convins că numai hidrogenul 
curat contribuie în mod sustenabil la 
realizarea neutralității climatice pe termen 
lung;

3. este convins că hidrogenul curat și 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
contribuie în mod sustenabil la realizarea 
neutralității climatice pe termen lung; 
subliniază că nicio tehnologie specifică de 
producție a acestora nu ar trebui să fie 
selectată a priori pentru alte motive decât 
potențialul lor de reducere a emisiilor în 
utilizarea finală; își exprimă îngrijorarea 
cu privire la faptul că comunicarea nu a 
tratat chestiunea tehnologiilor nucleare 
de producere a hidrogenului și solicită 
includerea costurilor actuale și 
preconizate ale hidrogenului nuclear în 
proiectarea și traiectoria strategiei privind 
hidrogenul;

Or. en

Amendamentul 86
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este convins că numai hidrogenul 
curat contribuie în mod sustenabil la 
realizarea neutralității climatice pe termen 
lung;

3. subliniază că, potrivit Comisiei 
Europene, în prezent, hidrogenul 
reprezintă mai puțin de 2 %8a din mixul 
energetic din UE și că 96 % din acesta 
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este produs din combustibili fosili9a, ceea 
ce generează o cantitate anuală de emisii 
de CO2 cuprinsă între 70 și 100 de 
milioane de tone în UE10a; este convins că 
numai hidrogenul produs din surse 
regenerabile contribuie în mod sustenabil 
la realizarea neutralității climatice;

_________________
8a FCH JU (2019), „Hydrogen Roadmap 
Europe” (Foaia de parcurs pentru 
hidrogen în Europa). Acest procent 
include utilizarea hidrogenului ca materie 
primă.
9a În prezent, cele 300 de electrolizoare 
aflate în exploatare în UE produc mai 
puțin de 4 % din cantitatea totală de 
hidrogen — întreprinderea comună „Pile 
de combustie și hidrogen” (FCH JU), 
2019, „Hidrogen Roadmap Europe” 
(Foaia de parcurs pentru hidrogen în 
Europa).
10a COM(2020)0301.

Or. fr

Amendamentul 87
Thierry Mariani
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este convins că numai hidrogenul 
curat contribuie în mod sustenabil la 
realizarea neutralității climatice pe termen 
lung;

3. este convins că hidrogenul din 
surse regenerabile și hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon pot contribui 
în mod sustenabil la realizarea neutralității 
climatice pe termen lung; solicită Comisiei 
să stabilească un obiectiv cantitativ 
concret și sustenabil din punct de vedere 
economic pentru hidrogenul din surse 
regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon, pentru a verifica viabilitatea 
pentru actorii europeni din sectorul 
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hidrogenului și pentru utilizatorii finali;

Or. fr

Amendamentul 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-Rareș Bogdan, François-Xavier Bellamy, Cristian-Silviu Bușoi, Maria da 
Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Christian Doleschal, Sara Skyttedal, 
Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este convins că numai hidrogenul 
curat contribuie în mod sustenabil la 
realizarea neutralității climatice pe termen 
lung;

3. este convins că hidrogenul din 
surse regenerabile și cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon contribuie în mod 
sustenabil la realizarea neutralității 
climatice pe termen lung; subliniază că 
hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon va juca un rol important prin 
contribuția semnificativă la reducerea 
emisiilor pe termen scurt și mediu și la 
dezvoltarea unei economii bazate pe 
hidrogen în UE prin extinderea pieței;

Or. en

Amendamentul 89
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este convins că numai hidrogenul 
curat contribuie în mod sustenabil la 
realizarea neutralității climatice pe termen 
lung;

3. este convins că numai hidrogenul 
curat contribuie în mod sustenabil la 
realizarea neutralității climatice pe termen 
lung; constată cu îngrijorare că 
hidrogenul curat nu este încă competitiv 
cu hidrogenul pe bază de combustibili 
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fosili sau cu hidrogenul cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon; îndeamnă, astfel, 
Comisia și statele membre să stimuleze 
lanțul valoric și pătrunderea pe piață a 
hidrogenului curat;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este convins că numai hidrogenul 
curat contribuie în mod sustenabil la 
realizarea neutralității climatice pe termen 
lung;

3. este convins că hidrogenul din 
surse regenerabile este esențial pentru 
tranziția energetică a Europei deoarece va 
contribui în mod sustenabil la realizarea 
neutralității climatice; recunoaște rolul de 
tranziție pe care îl va juca hidrogenul cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon pentru 
îndeplinirea obiectivelor climatice ale UE 
în 2030 și 2050;

Or. en

Amendamentul 91
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este convins că numai hidrogenul 
curat contribuie în mod sustenabil la 
realizarea neutralității climatice pe termen 
lung;

3. este convins că hidrogenul din 
surse regenerabile este singura soluție 
sustenabilă și eficientă din punctul de 
vedere al costurilor pentru a aduce o 
contribuție la realizarea neutralității 
climatice și pentru a evita efectele de 
blocare și deprecierea activelor și, prin 
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urmare, strategia Uniunii ar trebui să se 
concentreze exclusiv pe hidrogenul din 
surse regenerabile;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este convins că numai hidrogenul 
curat contribuie în mod sustenabil la 
realizarea neutralității climatice pe termen 
lung;

3. este convins că numai hidrogenul 
din surse regenerabile contribuie în mod 
sustenabil la realizarea neutralității 
climatice;

Or. en

Amendamentul 93
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. ia act de ipotezele ambițioase 
prezentate de Comisie cu privire la 
viitoarea compatibilitate a costurilor 
hidrogenului curat; subliniază totuși că 
diferite studii privind costurile 
tehnologiilor destinate obținerii energiei 
electrice din surse regenerabile variază 
semnificativ în ceea ce privește estimările 
lor și că există discrepanțe mari în 
previziunile privind viitoarele costuri 
egalizate ale hidrogenului;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. recunoaște necesitatea unui cadru 
de reglementare cu respectarea deplină a 
principiului proporționalității, 
subsidiarității și unei mai bune 
reglementări, subliniind testul IMM;

Or. en

Amendamentul 95
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază că politica europeană 
pentru dezvoltarea economiei bazate pe 
hidrogen nu poate privilegia statele 
membre în detrimentul alegerii de a avea 
mai multă energie din surse regenerabile 
în rețele sau de a utiliza această energie 
pentru producerea de hidrogen curat; 
respinge, în acest sens, ideea introducerii 
de ponderi sau de cote minime pentru 
hidrogenul curat deoarece consecințele 
acesteia ar fi contrare obiectivelor 
climatice urmărite;

Or. en
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Amendamentul 96
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 3 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. ia act de ipotezele formulate în 
comunicare referitoare la faptul că 
tranziția către integrarea unui sistem 
energetic neutru din punct de vedere 
climatic ar trebui planificată cu atenție, 
având în vedere punctele de plecare și 
infrastructura de astăzi care pot diferi 
între statele membre, și că ecosistemul de 
hidrogen necesită soluții politice diferite 
între sectoare și regiuni; regretă totuși că 
comunicarea nu cuprinde o dezvoltare 
ulterioară a acestor ipoteze și solicită 
Comisiei să furnizeze mai multe 
informații privind diferențierea 
planificată și flexibilitatea măsurilor de 
sprijin;

Or. en

Amendamentul 97
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 3 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3d. solicită Comisiei să furnizeze un 
studiu de impact pentru fiecare stat 
membru, inclusiv în ceea ce privește 
securitatea energetică a sistemelor 
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naționale, cheltuielile cu energia, precum 
și costurile sociale și industriale ale 
transformării pieței hidrogenului înainte 
de orice propunere legislativă în acest 
domeniu;

Or. en

Amendamentul 98
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că o clasificare juridică 
comună a diferitelor tipuri de hidrogen este 
extrem de importantă; salută clasificarea 
propusă de Comisie; observă că evitarea a 
două denumiri pentru aceeași categorie, 
cum ar fi hidrogen „din surse 
regenerabile” și hidrogen „curat”, ar 
putea clarifica și mai mult această 
clasificare;

4. consideră că o clasificare juridică 
comună a diferitelor tipuri de hidrogen este 
extrem de importantă; salută clasificarea 
propusă de Comisie; observă că evitarea a 
două denumiri pentru aceeași categorie ar 
putea clarifica și mai mult această 
clasificare; insistă asupra faptului că 
clasificarea diferitelor tipuri de hidrogen 
nu vizează doar emisiile de CO2, ci și alte 
criterii de mediu, în special cele incluse în 
cadrul taxonomiei18a; propune definirea 
hidrogenului din surse regenerabile în 
cadrul legislativ existent pentru 
combustibilii lichizi și gazoși din surse 
regenerabile de origine nebiologică 
utilizați în domeniul transporturilor, astfel 
cum este stabilit prin Directiva privind 
energia din surse regenerabile11a;
_________________
11a Directiva (UE) 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind 
promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile.
18a Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iunie 2020 privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
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durabile și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/2088.

Or. fr

Amendamentul 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-Rareș Bogdan, Hildegard Bentele, François-Xavier Bellamy, Pernille 
Weiss, Cristian-Silviu Bușoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Antonio Tajani, 
Christian Doleschal, Sara Skyttedal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo 
Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că o clasificare juridică 
comună a diferitelor tipuri de hidrogen este 
extrem de importantă; salută clasificarea 
propusă de Comisie; observă că evitarea a 
două denumiri pentru aceeași categorie, 
cum ar fi hidrogen „din surse regenerabile” 
și hidrogen „curat”, ar putea clarifica și 
mai mult această clasificare;

4. consideră că o clasificare juridică 
comună a diferitelor tipuri de hidrogen este 
extrem de importantă; subliniază că este 
nevoie de un acord rapid cu privire la o 
terminologie uniformă cuprinzătoare și 
științifică la nivelul UE pentru hidrogenul 
din surse regenerabile și pentru 
hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon cu scopul de a adapta definițiile 
juridice naționale și de a furniza o 
clasificare clară care să confere 
certitudine juridică; subliniază că această 
clasificare ar trebui să se bazeze pe 
conținutul de carbon al hidrogenului și să 
se îndepărteze de abordarea bazată pe 
culori utilizată în mod obișnuit; observă 
că evitarea a două denumiri pentru aceeași 
categorie, cum ar fi hidrogen „din surse 
regenerabile” și hidrogen „curat”, ar putea 
clarifica și mai mult această clasificare;

Or. en

Amendamentul 100
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
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Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că o clasificare juridică 
comună a diferitelor tipuri de hidrogen este 
extrem de importantă; salută clasificarea 
propusă de Comisie; observă că evitarea a 
două denumiri pentru aceeași categorie, 
cum ar fi hidrogen „din surse 
regenerabile” și hidrogen „curat”, ar 
putea clarifica și mai mult această 
clasificare;

4. consideră că o clasificare juridică 
comună a diferitelor tipuri de hidrogen este 
extrem de importantă; propune Comisiei 
următoarea clasificare a tipurilor de 
hidrogen pentru a face distincția între 
diferitele metode de producție:

- hidrogen din surse regenerabile
- hidrogen pe bază de combustibili fosili
- hidrogen produs cu ajutorul energiei 
nucleare;
subliniază că dorința de a dispune rapid 
de cantități mari de hidrogen intră în 
conflict cu costurile și problemele de 
mediu asociate, precum și cu dogma 
renunțării la utilizarea materiilor prime 
fosile;

Or. de

Amendamentul 101
François-Xavier Bellamy

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că o clasificare juridică 
comună a diferitelor tipuri de hidrogen este 
extrem de importantă; salută clasificarea 
propusă de Comisie; observă că evitarea a 
două denumiri pentru aceeași categorie, 
cum ar fi hidrogen „din surse regenerabile” 
și hidrogen „curat”, ar putea clarifica și 
mai mult această clasificare;

4. consideră că o clasificare juridică 
comună a diferitelor tipuri de hidrogen este 
extrem de importantă; salută clasificarea 
propusă de Comisie; observă că evitarea a 
două denumiri pentru aceeași categorie, 
cum ar fi hidrogen „din surse regenerabile” 
și hidrogen „curat”, ar putea clarifica și 
mai mult această clasificare; consideră că 
clasificarea relevantă a hidrogenului ar 
trebui să se bazeze numai pe conținutul 
său de carbon de-a lungul întregului său 
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ciclu de viață și pe contribuția sa la 
atingerea obiectivului de neutralitate 
climatică stabilit în Pactul verde 
european;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că o clasificare juridică 
comună a diferitelor tipuri de hidrogen este 
extrem de importantă; salută clasificarea 
propusă de Comisie; observă că evitarea a 
două denumiri pentru aceeași categorie, 
cum ar fi hidrogen „din surse 
regenerabile” și hidrogen „curat”, ar 
putea clarifica și mai mult această 
clasificare;

4. consideră că o clasificare juridică 
comună a diferitelor tipuri de hidrogen este 
extrem de importantă; subliniază că 
termenii „hidrogen curat” și „hidrogen cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon” induc 
în eroare; subliniază că trebuie făcută în 
mod absolut clar distincția între 
hidrogenul din surse regenerabile (și 
anume, care utilizează doar energie 
electrică produsă din surse regenerabile 
prin electroliză), pe de o parte, și toate 
celelalte tipuri de producție de hidrogen 
care ar trebui clasificate drept producții 
din surse neregenerabile, pe de altă parte;

Or. en

Amendamentul 103
Dominique Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că o clasificare juridică 
comună a diferitelor tipuri de hidrogen este 
extrem de importantă; salută clasificarea 
propusă de Comisie; observă că evitarea a 
două denumiri pentru aceeași categorie, 

4. consideră că o clasificare juridică 
comună a diferitelor tipuri de hidrogen este 
extrem de importantă; regretă că 
clasificarea propusă de Comisie nu este 
mai precisă și că aceasta omite anumite 
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cum ar fi hidrogen „din surse regenerabile” 
și hidrogen „curat”, ar putea clarifica și 
mai mult această clasificare;

surse de energie; observă că evitarea a 
două denumiri pentru aceeași categorie, 
cum ar fi hidrogen „din surse regenerabile” 
și hidrogen „curat”, ar putea clarifica și 
mai mult această clasificare; subliniază că 
„regenerabil” este opțiunea mai obiectivă 
și științifică;

Or. en

Amendamentul 104
Sven Schulze

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că o clasificare juridică 
comună a diferitelor tipuri de hidrogen este 
extrem de importantă; salută clasificarea 
propusă de Comisie; observă că evitarea a 
două denumiri pentru aceeași categorie, 
cum ar fi hidrogen „din surse regenerabile” 
și hidrogen „curat”, ar putea clarifica și 
mai mult această clasificare;

4. consideră că o clasificare juridică 
comună a diferitelor tipuri de hidrogen este 
extrem de importantă; salută clasificarea 
propusă de Comisie; invită Comisia să 
finalizeze cât mai rapid lucrările de 
elaborare a unei terminologii; observă că 
evitarea a două denumiri pentru aceeași 
categorie, cum ar fi hidrogen „din surse 
regenerabile” și hidrogen „curat”, ar putea 
clarifica și mai mult această clasificare;

Or. de

Amendamentul 105
Thierry Mariani
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că o clasificare juridică 
comună a diferitelor tipuri de hidrogen 
este extrem de importantă; salută 
clasificarea propusă de Comisie; observă 
că evitarea a două denumiri pentru 

4. consideră că o clasificare juridică 
precisă și nearbitrară a diferitelor tipuri de 
hidrogen este extrem de importantă; 
acceptă parțial clasificarea propusă de 
Comisie; observă că includerea 
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aceeași categorie, cum ar fi hidrogen „din 
surse regenerabile” și hidrogen „curat”, ar 
putea clarifica și mai mult această 
clasificare;

hidrogenului din surse regenerabile și a 
hidrogenului cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon în categoria hidrogenului 
„curat” ar putea clarifica și mai mult 
această clasificare;

Or. fr

Amendamentul 106
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că o clasificare juridică 
comună a diferitelor tipuri de hidrogen este 
extrem de importantă; salută clasificarea 
propusă de Comisie; observă că evitarea a 
două denumiri pentru aceeași categorie, 
cum ar fi hidrogen „din surse 
regenerabile” și hidrogen „curat”, ar 
putea clarifica și mai mult această 
clasificare;

4. consideră că o clasificare juridică 
comună a diferitelor tipuri de hidrogen este 
extrem de importantă; salută clasificarea 
propusă de Comisie; observă că 
discrepanța dintre clasificarea respectivă 
și cea a Alianței pentru hidrogen curat 
trebuie evitată;

Or. en

Amendamentul 107
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că o clasificare juridică 
comună a diferitelor tipuri de hidrogen este 
extrem de importantă; salută clasificarea 
propusă de Comisie; observă că evitarea a 
două denumiri pentru aceeași categorie, 
cum ar fi hidrogen „din surse 
regenerabile” și hidrogen „curat”, ar putea 
clarifica și mai mult această clasificare;

4. consideră că o clasificare juridică 
comună a diferitelor tipuri de hidrogen este 
extrem de importantă; salută nomenclatura 
inițială propusă de Comisie; observă că 
utilizarea univocă a denumirii de hidrogen 
„din surse regenerabile” pentru categoria 
înrudită ar putea clarifica și mai mult 
această clasificare;
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Or. en

Amendamentul 108
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază nevoia urgentă de 
standarde europene, precum și de sisteme 
de certificare și etichetare pentru 
hidrogenul curat și de garanții de origine 
pentru energia electrică din surse 
regenerabile; consideră că hidrogenul 
curat ar trebui să fie determinat pe baza 
unei revizuiri științifice independente a 
emisiilor pe durata ciclului său de viață; 
invită Comisia să furnizeze un cadru de 
reglementare cât mai curând posibil în 
2021;

5. subliniază nevoia urgentă de 
standarde europene, precum și de sisteme 
de certificare și etichetare pentru toate 
formele de hidrogen; consideră că 
diferitele forme de hidrogen vor trebui 
determinate pe baza unei revizuiri 
științifice independente, nu doar pe baza 
emisiilor lor de gaze cu efect de seră pe 
durata ciclului lor de viață, ci și pe baza 
unor criterii de sustenabilitate 
transparente și robuste, ale căror 
obiective sunt utilizarea sustenabilă și 
protecția resurselor de apă și a celor 
marine, tranziția către o economie 
circulară, în special prevenirea generării 
de deșeuri și utilizarea în mai mare 
măsură a materiilor prime și secundare, 
prevenirea și controlul poluării și, în cele 
din urmă, protecția și refacerea 
biodiversității și a ecosistemelor; invită 
Comisia să furnizeze un cadru de 
reglementare cât mai curând posibil în 
2021;

Or. fr

Amendamentul 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-Rareș Bogdan, Hildegard Bentele, François-Xavier Bellamy, Pernille 
Weiss, Cristian-Silviu Bușoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Antonio Tajani, 
Christian Doleschal, Sara Skyttedal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo 
Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază nevoia urgentă de 
standarde europene, precum și de sisteme 
de certificare și etichetare pentru 
hidrogenul curat și de garanții de origine 
pentru energia electrică din surse 
regenerabile; consideră că hidrogenul 
curat ar trebui să fie determinat pe baza 
unei revizuiri științifice independente a 
emisiilor pe durata ciclului său de viață; 
invită Comisia să furnizeze un cadru de 
reglementare cât mai curând posibil în 
2021;

5. subliniază nevoia urgentă de 
standarde europene, precum și de sisteme 
de certificare și etichetare pentru hidrogen 
și de un sistem de garanții de origine 
pentru hidrogen și energia electrică; 
consideră că producția de hidrogen ar 
trebui să fie clasificată pe baza unei 
revizuiri științifice independente, „între 
extracție și ardere”, a emisiilor pe durata 
ciclului său de viață; invită Comisia să 
furnizeze un standard de prag de emisii 
neutru din punct de vedere tehnologic 
pentru hidrogen și un cadru de 
reglementare care să asigure garanțiile de 
origine și tranzacționabilitatea între 
statele membre și care să fie în 
concordanță cu sistemul de 
comercializare a certificatelor de emisii 
cât mai curând posibil în 2021; subliniază 
că un criteriu esențial pentru standarde și 
pentru sistemele de certificare și 
etichetare ar trebui să fie mai degrabă 
conținutul de carbon decât metoda de 
producție, pentru a respecta neutralitatea 
tehnologiei;

Or. en

Amendamentul 110
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază nevoia urgentă de 
standarde europene, precum și de sisteme 
de certificare și etichetare pentru 
hidrogenul curat și de garanții de origine 
pentru energia electrică din surse 
regenerabile; consideră că hidrogenul 

5. subliniază nevoia urgentă de 
standarde europene, precum și de sisteme 
de certificare și etichetare pentru diferitele 
tipuri de hidrogen; consideră că o astfel de 
clasificare a hidrogenului ar trebui să fie 
determinată pe baza unei evaluări 
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curat ar trebui să fie determinat pe baza 
unei revizuiri științifice independente a 
emisiilor pe durata ciclului său de viață; 
invită Comisia să furnizeze un cadru de 
reglementare cât mai curând posibil în 
2021;

științifice independente a emisiilor de GES 
pe durata ciclului lor de viață și a 
impactului în materie de sustenabilitate 
ale diferitelor tipuri de hidrogen asupra 
utilizării resurselor (cum ar fi apa și 
materiile prime); invită Comisia, în 
contextul revizuirii Directivei privind 
energia din surse regenerabile, să 
furnizeze un cadru de reglementare care să 
dezvolte criterii de sustenabilitate solide și 
transparente pentru certificarea și 
urmărirea hidrogenului din surse 
regenerabile în UE, și, de asemenea, să 
atragă investiții în generarea 
suplimentară de energie electrică din 
surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 111
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază nevoia urgentă de 
standarde europene, precum și de sisteme 
de certificare și etichetare pentru 
hidrogenul curat și de garanții de origine 
pentru energia electrică din surse 
regenerabile; consideră că hidrogenul curat 
ar trebui să fie determinat pe baza unei 
revizuiri științifice independente a 
emisiilor pe durata ciclului său de viață; 
invită Comisia să furnizeze un cadru de 
reglementare cât mai curând posibil în 
2021;

5. subliniază nevoia urgentă de 
standarde europene, precum și de sisteme 
de certificare și etichetare pentru 
hidrogenul curat și de garanții de origine 
pentru hidrogen și energia electrică din 
surse regenerabile aliniate la registrele 
naționale pentru a asigura că 
consumatorii pot alege în mod conștient 
soluții curate și astfel pot minimiza riscul 
de investiții irecuperabile; consideră că 
hidrogenul curat ar trebui să fie determinat 
pe baza unei revizuiri științifice 
independente a emisiilor de gaze cu efect 
de seră pe durata ciclului său de viață; 
invită Comisia să furnizeze un cadru de 
reglementare cât mai curând posibil în 
2021;



AM\1220452RO.docx 63/108 PE662.057v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 112
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază nevoia urgentă de 
standarde europene, precum și de sisteme 
de certificare și etichetare pentru 
hidrogenul curat și de garanții de origine 
pentru energia electrică din surse 
regenerabile; consideră că hidrogenul 
curat ar trebui să fie determinat pe baza 
unei revizuiri științifice independente a 
emisiilor pe durata ciclului său de viață; 
invită Comisia să furnizeze un cadru de 
reglementare cât mai curând posibil în 
2021;

5. subliniază nevoia de standarde 
europene, precum și de sisteme de 
certificare și etichetare și de garanții de 
origine pentru hidrogenul curat și pentru 
hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon; consideră că hidrogenul curat și 
hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon ar trebui să fie clasificate pe baza 
unei revizuiri științifice independente a 
emisiilor pe durata ciclului lor de viață; 
invită Comisia să furnizeze un cadru de 
reglementare cât mai curând posibil în 
2021 și subliniază că sistemul de 
standardizare menționat anterior trebuie 
să se bazeze pe o abordare globală și să 
acopere neapărat hidrogenul importat;

Or. en

Amendamentul 113
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază nevoia urgentă de 
standarde europene, precum și de sisteme 
de certificare și etichetare pentru 
hidrogenul curat și de garanții de origine 
pentru energia electrică din surse 

5. subliniază nevoia urgentă de 
standarde europene, precum și de sisteme 
de certificare și etichetare pentru hidrogen; 
consideră că sunt necesare standarde 
tehnice și de siguranță pentru hidrogen; 
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regenerabile; consideră că hidrogenul 
curat ar trebui să fie determinat pe baza 
unei revizuiri științifice independente a 
emisiilor pe durata ciclului său de viață; 
invită Comisia să furnizeze un cadru de 
reglementare cât mai curând posibil în 
2021;

invită Comisia să furnizeze un cadru de 
reglementare cât mai curând posibil în 
2021;

Or. de

Amendamentul 114
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază nevoia urgentă de 
standarde europene, precum și de sisteme 
de certificare și etichetare pentru 
hidrogenul curat și de garanții de origine 
pentru energia electrică din surse 
regenerabile; consideră că hidrogenul curat 
ar trebui să fie determinat pe baza unei 
revizuiri științifice independente a 
emisiilor pe durata ciclului său de viață; 
invită Comisia să furnizeze un cadru de 
reglementare cât mai curând posibil în 
2021;

5. subliniază nevoia urgentă de 
standarde europene și internaționale, de o 
metodologie, de sisteme de certificare și 
etichetare, cum ar fi criteriile de 
sustenabilitate, pentru hidrogenul curat, 
precum și de garanții de origine pentru 
energia electrică din surse regenerabile; 
consideră că hidrogenul curat ar trebui să 
fie determinat pe baza unei revizuiri 
științifice independente a emisiilor pe 
durata ciclului său de viață; invită Comisia 
să furnizeze un cadru de reglementare cât 
mai curând posibil în 2021;

Or. en

Amendamentul 115
Thierry Mariani
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază nevoia urgentă de 
standarde europene, precum și de sisteme 

5. subliniază nevoia unei terminologii 
europene și a unor sisteme de certificare 
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de certificare și etichetare pentru 
hidrogenul curat și de garanții de origine 
pentru energia electrică din surse 
regenerabile; consideră că hidrogenul 
curat ar trebui să fie determinat pe baza 
unei revizuiri științifice independente a 
emisiilor pe durata ciclului său de viață; 
invită Comisia să furnizeze un cadru de 
reglementare cât mai curând posibil în 
2021;

pentru hidrogenul din surse regenerabile și 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon și a 
unor garanții de origine; consideră că 
hidrogenul din surse regenerabile și 
hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon ar trebui să fie determinate pe baza 
unei revizuiri științifice independente a 
emisiilor de GES pe durata ciclului său de 
viață; invită Comisia să furnizeze un cadru 
de reglementare;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază nevoia urgentă de 
standarde europene, precum și de sisteme 
de certificare și etichetare pentru 
hidrogenul curat și de garanții de origine 
pentru energia electrică din surse 
regenerabile; consideră că hidrogenul 
curat ar trebui să fie determinat pe baza 
unei revizuiri științifice independente a 
emisiilor pe durata ciclului său de viață; 
invită Comisia să furnizeze un cadru de 
reglementare cât mai curând posibil în 
2021;

5. subliniază nevoia urgentă de o 
terminologie, de standarde, de etichetare și 
de certificare europene și, de preferință, 
globale, pentru hidrogenul din surse 
regenerabile și hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon; consideră că 
garanțiile de origine ar trebui să fie 
determinate pe baza unei revizuiri 
științifice independente a emisiilor de gaze 
cu efect de seră pe durata ciclului său de 
viață; invită Comisia să furnizeze un cadru 
de reglementare cât mai curând posibil în 
2021;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază nevoia urgentă de 
standarde europene, precum și de sisteme 
de certificare și etichetare pentru 
hidrogenul curat și de garanții de origine 
pentru energia electrică din surse 
regenerabile; consideră că hidrogenul curat 
ar trebui să fie determinat pe baza unei 
revizuiri științifice independente a 
emisiilor pe durata ciclului său de viață; 
invită Comisia să furnizeze un cadru de 
reglementare cât mai curând posibil în 
2021;

5. subliniază nevoia urgentă de 
standarde europene, precum și de sisteme 
de certificare și etichetare pentru 
hidrogenul din surse regenerabile și de 
garanții de origine pentru energia electrică 
din surse regenerabile; consideră că 
hidrogenul din surse regenerabile ar trebui 
să fie determinat pe baza unei revizuiri 
științifice independente a emisiilor pe 
durata ciclului său de viață; invită Comisia 
să furnizeze un cadru de reglementare cât 
mai curând posibil în 2021;

Or. en

Amendamentul 118
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. constată că sistemul de garanții de 
origine pentru energia electrică din surse 
regenerabile nu a atras investiții adecvate 
în capacitatea suplimentară; prin urmare, 
propune să se introducă o metodologie 
pentru a determina condiționalitățile și 
criteriile obligatorii pentru a asigura o 
adiționalitate reală în producția de 
hidrogen din surse regenerabile, în 
special:
(i) o conexiune directă între instalațiile 
noi de energie din surse regenerabile și 
electrolizoare sau
(ii) contracte de cumpărare a energiei 
electrice sau
(iii) în perioada în care energia electrică 
din rețea provine integral din surse 
regenerabile sau când producția de 
energie din surse regenerabile depășește 
nivelul cererii, s-ar pierde sau s-ar reduce 
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și ar putea fi transformată în hidrogen în 
scopul stocării sau asigurării eficacității 
sistemului;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că numai hidrogenul 
din surse regenerabile ar trebui să fie 
eligibil pentru garanțiile de origine și că 
orice certificare ar trebui să fie corelată 
cu sursa regenerabilă din care este produs 
hidrogenul, energia verde certificată 
rămânând anexată garanțiilor de origine; 
constată că, în cazul în care hidrogenul 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon va fi 
totuși inclus într-un sistem de certificare, 
acest lucru nu ar trebui să se facă în 
temeiul RED II, ci printr-un cadru 
separat care să reflecte natura tranzitorie 
a oricărei astfel de certificări;

Or. en

Amendamentul 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-Rareș Bogdan, Hildegard Bentele, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Bușoi, 
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Christian Doleschal, Pascal 
Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită Comisia să ofere clarificări 
cu privire la rolul captării și utilizării sau 
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stocării carbonului (CUC și CSC), 
asigurând un cadru îmbunătățit pentru 
această tehnologie și eliminând 
obstacolele;

Or. en

Amendamentul 121
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. constată că stocarea hidrogenului 
ar putea fi supusă unor regimuri de 
reglementare contradictorii, și anume cele 
referitoare la stocarea gazului și a 
energiei electrice, și, prin urmare, 
subliniază necesitatea clarificării acestui 
aspect în legislația relevantă;

Or. en

Amendamentul 122
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. este ferm convins că acceptarea de 
către public este esențială pentru crearea 
cu succes a unei economii bazate pe 
hidrogen; subliniază, prin urmare, că este 
important ca publicul și părțile interesate 
să se implice și să existe standarde 
europene tehnice și de siguranță pentru 
hidrogen, precum și soluții de înaltă 
calitate pe bază de hidrogen care respectă 
aceste standarde;

6. este ferm convins că viabilitatea 
economică, eficiența și capacitatea de a 
asigura sarcina de bază sunt esențiale 
pentru orice sistem energetic;

Or. de
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Amendamentul 123
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. este ferm convins că acceptarea de 
către public este esențială pentru crearea 
cu succes a unei economii bazate pe 
hidrogen; subliniază, prin urmare, că este 
important ca publicul și părțile interesate 
să se implice și să existe standarde 
europene tehnice și de siguranță pentru 
hidrogen, precum și soluții de înaltă 
calitate pe bază de hidrogen care respectă 
aceste standarde;

6. este ferm convins că este important 
să existe standarde europene tehnice și de 
siguranță pentru hidrogen, precum și soluții 
de înaltă calitate pe bază de hidrogen care 
respectă aceste standarde;

Or. fr

Amendamentul 124
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. este ferm convins că acceptarea de 
către public este esențială pentru crearea cu 
succes a unei economii bazate pe hidrogen; 
subliniază, prin urmare, că este important 
ca publicul și părțile interesate să se 
implice și să existe standarde europene 
tehnice și de siguranță pentru hidrogen, 
precum și soluții de înaltă calitate pe bază 
de hidrogen care respectă aceste standarde;

6. este ferm convins că acceptarea de 
către public este esențială pentru crearea cu 
succes a unei economii bazate pe hidrogen; 
subliniază, prin urmare, că este important 
ca publicul și părțile interesate să se 
implice și să existe standarde europene 
tehnice și de siguranță pentru hidrogen, 
precum și soluții de înaltă calitate pe bază 
de hidrogen care respectă aceste standarde; 
subliniază, în plus, că protocoalele de 
siguranță din sectoarele cererii trebuie în 
permanență actualizate în privința 
utilizării hidrogenului;
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Or. en

Amendamentul 125
Dominique Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că evaluarea 
câștigurilor aduse de hidrogen în privința 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
ar trebui să fie corelată cu analiza precisă 
a ciclului de viață de la producție la 
utilizare; invită Comisia să furnizeze 
astfel de date pentru diferitele tipuri de 
hidrogen din surse regenerabile, cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și bazat pe 
combustibili fosili;

Or. en

Amendamentul 126
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. Participarea cetățenilor12a

_________________
12a Acest text este titlul unui nou capitol 
care cuprinde următoarele 4 puncte.

Or. fr

Amendamentul 127
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. subliniază că participarea 
cetățenilor este esențială pentru punerea 
în aplicare a unei tranziții energetice 
echitabile, de succes, participative și 
incluzive; subliniază, prin urmare, 
importanța includerii tuturor actorilor în 
costuri și beneficii într-un sistem integrat 
în locul unui sistem de scutiri;

Or. fr

Amendamentul 128
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6c. salută comunitățile de energie din 
surse regenerabile implicate în producția 
de hidrogen; reamintește obligația de a 
asigura un cadru favorabil în temeiul 
Directivei privind normele comune pentru 
piața internă de energie electrică13a și 
solicită ca acestea să beneficieze de 
aceleași avantaje ca și ceilalți actori;
_________________
13a Directiva (UE) 2019/944 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iunie 2019 privind normele comune 
pentru piața internă de energie electrică și 
de modificare a Directivei 2012/27/UE. 

Or. fr

Amendamentul 129
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Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6d. subliniază că potențialul pentru 
crearea de locuri de muncă în domeniul 
hidrogenului din surse regenerabile este 
estimat la 10 300 de locuri de muncă 
pentru fiecare miliard de euro investit14a, 
la care se vor adăuga locuri de muncă în 
sectorul energiei electrice din surse 
regenerabile, precum și în sectorul 
consumului; 
_________________
14a Comisia Europeană: „Hydrogen 
generation in Europe, Overview of costs 
and key benefits”.

Or. fr

Amendamentul 130
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6e. constată că egalitatea de șanse în 
sectorul hidrogenului trebuie promovată 
în continuare și solicită lansarea unei 
inițiative europene dedicate femeilor, 
pentru a identifica și a elimina 
obstacolele, precum și pentru a crea rețele 
și modele;

Or. fr

Amendamentul 131
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Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Creșterea producției de hidrogen Creșterea producției de hidrogen din surse 
regenerabile și a capacității aferente de 
surse regenerabile de energie

Or. en

Amendamentul 132
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută obiectivele ambițioase ale 
Comisiei de a crește capacitatea 
electrolizoarelor de hidrogen din surse 
regenerabile și producția de hidrogen; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
stimuleze lanțul valoric și pătrunderea pe 
piață a hidrogenului curat, pentru ca 
acesta să devină matur din punct de 
vedere tehnologic și competitiv cu 
hidrogenul pe bază de combustibili fosili 
și cu hidrogenul cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon14;

eliminat

_________________
14 Potrivit Comisiei, „hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon” include 
hidrogenul pe bază de combustibili fosili 
cu captare de carbon și hidrogenul pe 
bază de energie electrică, cu o reducere 
semnificativă a emisiilor de gaze cu efect 
de seră de-a lungul întregului ciclu de 
viață în raport cu producția de hidrogen 
existentă.

Or. de
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Amendamentul 133
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută obiectivele ambițioase ale 
Comisiei de a crește capacitatea 
electrolizoarelor de hidrogen din surse 
regenerabile și producția de hidrogen; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
stimuleze lanțul valoric și pătrunderea pe 
piață a hidrogenului curat, pentru ca acesta 
să devină matur din punct de vedere 
tehnologic și competitiv cu hidrogenul pe 
bază de combustibili fosili și cu hidrogenul 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon14;

7. salută obiectivele ambițioase ale 
Comisiei de a crește capacitatea 
electrolizoarelor de hidrogen din surse 
regenerabile și producția de hidrogen; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
stimuleze lanțul valoric și pătrunderea pe 
piață a hidrogenului curat, pentru ca acesta 
să devină matur din punct de vedere 
tehnologic și competitiv cu hidrogenul pe 
bază de combustibili fosili și cu hidrogenul 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon14; 
menționează că este necesar să se 
elaboreze condiții-cadru care să permită 
dezvoltarea de modele de afaceri 
sustenabile pe termen lung pentru 
producția și utilizarea hidrogenului curat, 
asigurând astfel condiții de concurență 
echitabile între sursele de energie;
menționează rolul esențial pe care ar 
putea să îl joace platformele regionale de 
hidrogen ca punct de plecare pentru 
crearea unei economii competitive bazate 
pe hidrogen curat, prin concentrarea pe 
producerea, stocarea intermediară, 
distribuția și utilizarea hidrogenului și, 
prin urmare, prin acoperirea cât mai 
multor segmente din lanțul valoric al 
hidrogenului; precizează necesitatea 
promovării corespunzătoare a acestor 
platforme și a interconectării lor continue 
la scară largă; subliniază că astfel de 
platforme de hidrogen pot contribui la 
acceptarea de către public datorită 
vizibilității lor;

_________________ _________________
14 Potrivit Comisiei, „hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon” include 
hidrogenul pe bază de combustibili fosili 

14 Potrivit Comisiei, „hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon” include 
hidrogenul pe bază de combustibili fosili 
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cu captare de carbon și hidrogenul pe bază 
de energie electrică, cu o reducere 
semnificativă a emisiilor de gaze cu efect 
de seră de-a lungul întregului ciclu de viață 
în raport cu producția de hidrogen 
existentă.

cu captare de carbon și hidrogenul pe bază 
de energie electrică, cu o reducere 
semnificativă a emisiilor de gaze cu efect 
de seră de-a lungul întregului ciclu de viață 
în raport cu producția de hidrogen 
existentă.

Or. de

Amendamentul 134
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută obiectivele ambițioase ale 
Comisiei de a crește capacitatea 
electrolizoarelor de hidrogen din surse 
regenerabile și producția de hidrogen; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
stimuleze lanțul valoric și pătrunderea pe 
piață a hidrogenului curat, pentru ca acesta 
să devină matur din punct de vedere 
tehnologic și competitiv cu hidrogenul pe 
bază de combustibili fosili și cu 
hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon14;

7. salută obiectivele ambițioase ale 
Comisiei de a crește capacitatea 
electrolizoarelor de hidrogen din surse 
regenerabile și producția de hidrogen și de 
a le face să devină mature din punct de 
vedere tehnologic și competitive cu 
hidrogenul pe bază de combustibili fosili 
și cu hidrogenul cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon; îndeamnă Comisia și 
statele membre să stimuleze lanțul valoric 
și pătrunderea pe piață a hidrogenului curat 
și a hidrogenului cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon; subliniază că hidrogenul 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon va 
juca un rol important în schimbarea 
purtătorilor de energie pe termen mediu și 
va permite extinderea efectivă a 
hidrogenului curat; subliniază că statele 
membre ar trebui să păstreze flexibilitatea 
în proiectarea măsurilor de sprijin, 
inclusiv a măsurilor de ajutor de stat, 
pentru dezvoltarea economiilor lor 
naționale bazate pe hidrogen într-un mod 
neutru din punct de vedere tehnologic, 
reflectând compoziția sectorială a 
economiilor lor, mixul energetic și 
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condițiile geografice;
_________________
14 Potrivit Comisiei, „hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon” include 
hidrogenul pe bază de combustibili fosili 
cu captare de carbon și hidrogenul pe 
bază de energie electrică, cu o reducere 
semnificativă a emisiilor de gaze cu efect 
de seră de-a lungul întregului ciclu de 
viață în raport cu producția de hidrogen 
existentă.

Or. en

Amendamentul 135
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută obiectivele ambițioase ale 
Comisiei de a crește capacitatea 
electrolizoarelor de hidrogen din surse 
regenerabile și producția de hidrogen; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
stimuleze lanțul valoric și pătrunderea pe 
piață a hidrogenului curat, pentru ca acesta 
să devină matur din punct de vedere 
tehnologic și competitiv cu hidrogenul pe 
bază de combustibili fosili și cu hidrogenul 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon14;

7. consideră că obiectivele ambițioase 
ale Comisiei de a crește capacitatea 
electrolizoarelor de hidrogen din surse 
regenerabile și producția de hidrogen, 
precum și electrificarea vor necesita un 
obiectiv mult mai ambițios de producere a 
energiei din surse regenerabile15a până în 
2030; îndeamnă Comisia și statele membre 
să stimuleze lanțul valoric și pătrunderea 
pe piață a hidrogenului curat, pentru ca 
acesta să devină matur din punct de vedere 
tehnologic și să revizuiască în mod 
fundamental sistemele și structurile 
noastre de stabilire a prețurilor și de 
impozitare pentru resurse și energie 
pentru a internaliza costurile externe, 
cum ar fi emisiile, în scopul de a 
demonstra că hidrogenul din surse 
regenerabile este cu adevărat competitiv 
cu hidrogenul pe bază de combustibili 
fosili și cu hidrogenul cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon;
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_________________ _________________
14 Potrivit Comisiei, „hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon” include 
hidrogenul pe bază de combustibili fosili 
cu captare de carbon și hidrogenul pe 
bază de energie electrică, cu o reducere 
semnificativă a emisiilor de gaze cu efect 
de seră de-a lungul întregului ciclu de 
viață în raport cu producția de hidrogen 
existentă.

15a Directiva (UE) 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind 
promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile.

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută obiectivele ambițioase ale 
Comisiei de a crește capacitatea 
electrolizoarelor de hidrogen din surse 
regenerabile și producția de hidrogen; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
stimuleze lanțul valoric și pătrunderea pe 
piață a hidrogenului curat, pentru ca acesta 
să devină matur din punct de vedere 
tehnologic și competitiv cu hidrogenul pe 
bază de combustibili fosili și cu hidrogenul 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon14;

7. salută obiectivele ambițioase ale 
Comisiei de a crește capacitatea 
electrolizoarelor de hidrogen din surse 
regenerabile și producția de hidrogen, în 
conformitate cu cererea prioritară 
identificată; îndeamnă Comisia și statele 
membre să stimuleze lanțul valoric și 
pătrunderea pe piață a hidrogenului curat, 
pentru ca acesta să devină matur din punct 
de vedere tehnologic și competitiv cu 
hidrogenul pe bază de combustibili fosili și 
cu hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon14, garantând în același timp 
gestionarea impactului producției de 
hidrogen din surse regenerabile în 
materie de sustenabilitate, cum ar fi 
impactul asupra utilizării apei și a solului;

_________________ _________________
14 Potrivit Comisiei, „hidrogenul cu emisii 14 Potrivit Comisiei, „hidrogenul cu emisii 
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scăzute de dioxid de carbon” include 
hidrogenul pe bază de combustibili fosili 
cu captare de carbon și hidrogenul pe bază 
de energie electrică, cu o reducere 
semnificativă a emisiilor de gaze cu efect 
de seră de-a lungul întregului ciclu de viață 
în raport cu producția de hidrogen 
existentă.

scăzute de dioxid de carbon” include 
hidrogenul pe bază de combustibili fosili 
cu captare de carbon și hidrogenul pe bază 
de energie electrică, cu o reducere 
semnificativă a emisiilor de gaze cu efect 
de seră de-a lungul întregului ciclu de viață 
în raport cu producția de hidrogen 
existentă.

Or. en

Amendamentul 137
Ivo Hristov

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută obiectivele ambițioase ale 
Comisiei de a crește capacitatea 
electrolizoarelor de hidrogen din surse 
regenerabile și producția de hidrogen; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
stimuleze lanțul valoric și pătrunderea pe 
piață a hidrogenului curat, pentru ca acesta 
să devină matur din punct de vedere 
tehnologic și competitiv cu hidrogenul pe 
bază de combustibili fosili și cu hidrogenul 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon14;

7. salută obiectivele ambițioase ale 
Comisiei de a crește capacitatea 
electrolizoarelor de hidrogen din surse 
regenerabile și producția de hidrogen; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
elimine sarcina administrativă existentă și 
să stimuleze lanțul valoric și pătrunderea 
pe piață a hidrogenului curat prin 
furnizarea unui stimul financiar și a unor 
scheme de finanțare specifice la nivel 
național, pentru ca acesta să devină matur 
din punct de vedere tehnologic și 
competitiv cu hidrogenul pe bază de 
combustibili fosili și cu hidrogenul cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon14;

_________________ _________________
14 Potrivit Comisiei, „hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon” include 
hidrogenul pe bază de combustibili fosili 
cu captare de carbon și hidrogenul pe bază 
de energie electrică, cu o reducere 
semnificativă a emisiilor de gaze cu efect 
de seră de-a lungul întregului ciclu de viață 
în raport cu producția de hidrogen 
existentă.

14 Potrivit Comisiei, „hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon” include 
hidrogenul pe bază de combustibili fosili 
cu captare de carbon și hidrogenul pe bază 
de energie electrică, cu o reducere 
semnificativă a emisiilor de gaze cu efect 
de seră de-a lungul întregului ciclu de viață 
în raport cu producția de hidrogen 
existentă.

Or. en
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Amendamentul 138
Thierry Mariani
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută obiectivele ambițioase ale 
Comisiei de a crește capacitatea 
electrolizoarelor de hidrogen din surse 
regenerabile și producția de hidrogen; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
stimuleze lanțul valoric și pătrunderea pe 
piață a hidrogenului curat, pentru ca acesta 
să devină matur din punct de vedere 
tehnologic și competitiv cu hidrogenul pe 
bază de combustibili fosili și cu 
hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon14;

7. salută obiectivele ambițioase ale 
Comisiei de a crește capacitatea 
electrolizoarelor de hidrogen din surse 
regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon și producția de hidrogen; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
stimuleze lanțul valoric și pătrunderea pe 
piață a hidrogenului curat, pentru ca acesta 
să devină matur din punct de vedere 
tehnologic și competitiv cu hidrogenul cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon; 
subliniază că captarea, utilizarea și 
stocarea dioxidului de carbon (CUSC) 
reprezintă o soluție sustenabilă și 
eficientă în procesul de decarbonizare;

_________________
14 Potrivit Comisiei, „hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon” include 
hidrogenul pe bază de combustibili fosili 
cu captare de carbon și hidrogenul pe 
bază de energie electrică, cu o reducere 
semnificativă a emisiilor de gaze cu efect 
de seră de-a lungul întregului ciclu de 
viață în raport cu producția de hidrogen 
existentă.

Or. fr

Amendamentul 139
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută obiectivele ambițioase ale 
Comisiei de a crește capacitatea 
electrolizoarelor de hidrogen din surse 
regenerabile și producția de hidrogen; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
stimuleze lanțul valoric și pătrunderea pe 
piață a hidrogenului curat, pentru ca acesta 
să devină matur din punct de vedere 
tehnologic și competitiv cu hidrogenul pe 
bază de combustibili fosili și cu 
hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon14;

7. salută obiectivele ambițioase ale 
Comisiei de a crește capacitatea 
electrolizoarelor de hidrogen din surse 
regenerabile și producția de acest tip de 
hidrogen, în conformitate cu cererile 
prioritare identificate pentru aplicațiile 
fără alternative de decarbonizare; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
stimuleze lanțul valoric și pătrunderea pe 
piață a hidrogenului din surse 
regenerabile, pentru ca acesta să devină 
matur din punct de vedere tehnologic;

_________________
14 Potrivit Comisiei, „hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon” include 
hidrogenul pe bază de combustibili fosili 
cu captare de carbon și hidrogenul pe 
bază de energie electrică, cu o reducere 
semnificativă a emisiilor de gaze cu efect 
de seră de-a lungul întregului ciclu de 
viață în raport cu producția de hidrogen 
existentă.

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută obiectivele ambițioase ale 
Comisiei de a crește capacitatea 
electrolizoarelor de hidrogen din surse 
regenerabile și producția de hidrogen; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
stimuleze lanțul valoric și pătrunderea pe 
piață a hidrogenului curat, pentru ca acesta 

7. salută obiectivele ambițioase ale 
Comisiei de a crește capacitatea 
electrolizoarelor de hidrogen și producția 
de hidrogen; îndeamnă Comisia și statele 
membre să stimuleze lanțul valoric și 
pătrunderea pe piață a hidrogenului din 
surse regenerabile și a hidrogenului cu 
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să devină matur din punct de vedere 
tehnologic și competitiv cu hidrogenul pe 
bază de combustibili fosili și cu 
hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon14;

emisii scăzute de dioxid de carbon, pentru 
ca acesta să devină matur din punct de 
vedere tehnologic și competitiv;

_________________
14 Potrivit Comisiei, „hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon” include 
hidrogenul pe bază de combustibili fosili 
cu captare de carbon și hidrogenul pe 
bază de energie electrică, cu o reducere 
semnificativă a emisiilor de gaze cu efect 
de seră de-a lungul întregului ciclu de 
viață în raport cu producția de hidrogen 
existentă.

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută obiectivele ambițioase ale 
Comisiei de a crește capacitatea 
electrolizoarelor de hidrogen din surse 
regenerabile și producția de hidrogen; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
stimuleze lanțul valoric și pătrunderea pe 
piață a hidrogenului curat, pentru ca acesta 
să devină matur din punct de vedere 
tehnologic și competitiv cu hidrogenul pe 
bază de combustibili fosili și cu hidrogenul 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon14;

7. salută obiectivele ambițioase ale 
Comisiei de a crește capacitatea 
electrolizoarelor de hidrogen din surse 
regenerabile și producția de hidrogen; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
stimuleze lanțul valoric și pătrunderea pe 
piață a hidrogenului din surse 
regenerabile, pentru ca acesta să devină 
matur din punct de vedere tehnologic și 
competitiv cu hidrogenul pe bază de 
combustibili fosili și cu hidrogenul cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon14;

_________________ _________________
14 Potrivit Comisiei, „hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon” include 
hidrogenul pe bază de combustibili fosili 
cu captare de carbon și hidrogenul pe bază 

14 Potrivit Comisiei, „hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon” include 
hidrogenul pe bază de combustibili fosili 
cu captare de carbon și hidrogenul pe bază 
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de energie electrică, cu o reducere 
semnificativă a emisiilor de gaze cu efect 
de seră de-a lungul întregului ciclu de viață 
în raport cu producția de hidrogen 
existentă.

de energie electrică, cu o reducere 
semnificativă a emisiilor de gaze cu efect 
de seră de-a lungul întregului ciclu de viață 
în raport cu producția de hidrogen 
existentă.

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon, în combinație 
cu captarea și stocarea/utilizarea 
carbonului, ar fi necesar pentru crearea 
unei economii sustenabile bazate pe 
hidrogen și pentru atingerea obiectivelor 
climatice ale UE; prin urmare, solicită 
Comisiei să evalueze cu atenție nevoile de 
hidrogen ale UE în anii următori și care 
sunt sursele de energie, inclusiv nucleare, 
care pot contribui la satisfacerea nevoilor, 
pentru a îndeplini obiectivele de 
neutralitate climatică pentru 2050, ținând 
seama de considerațiile UE în materie de 
securitate energetică;

Or. en

Amendamentul 143
François-Xavier Bellamy

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că competitivitatea 
hidrogenului produs de electrolizoare 
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necesită atât valori ridicate ale factorilor 
de încărcare pentru electrolizoare, cât și 
accesul la energie electrică cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon la un cost 
competitiv; subliniază, în această privință, 
că toate sursele de energie electrică cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon ar 
trebui luate în considerare pentru a 
îndeplini obiectivele stabilite de Comisia 
Europeană;

Or. en

Amendamentul 144
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că hidrogenul din surse 
regenerabile ar putea fi competitiv înainte 
de 203016a și că, prin urmare, toate 
investițiile trebuie concentrate în această 
direcție;
_________________
16a O strategie pentru hidrogen: pentru o 
Europă neutră climatic 
(COM(2020)0301), DNV GL (2020): 
European Carbon Neutrality: „The 
Importance of Gas - A study for 
Eurogas”.

Or. fr

Amendamentul 145
François-Xavier Bellamy

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. subliniază că tehnologia bazată pe 
hidrogen există în aplicațiile industriale, 
chimice și de sănătate de peste patruzeci 
de ani;

Or. en

Amendamentul 146
François-Xavier Bellamy

Propunere de rezoluție
Punctul 7 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. constată că, în contextul 
decarbonizării, hidrogenul oferă soluții 
prin intermediul a două proprietăți 
principale, cea de instrument de stocare și 
cea de combustibil; subliniază că aceste 
aplicații sunt diferite în termeni de 
calitate, volum, presiune, transport etc. și 
că acest lucru implică reglementări 
specifice în funcție de utilizarea lor 
finală; subliniază că este nevoie cu 
prioritate de o strategie ambițioasă pentru 
stocarea energiei prin hidrogen în 
soluțiile inovatoare industriale și de 
mobilitate;

Or. en

Amendamentul 147
François-Xavier Bellamy

Propunere de rezoluție
Punctul 7 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7d. reamintește că energia nucleară 
este sursa constantă de energie electrică 
care oferă soluțiile cu cele mai scăzute 
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emisii de dioxid de carbon pentru o 
producție industrială de hidrogen pe 
termen lung;

Or. en

Amendamentul 148
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că, pentru o piață internă 
a hidrogenului funcțională și previzibilă, 
trebuie depășite barierele de reglementare 
și trebuie creat un cadru de reglementare 
coerent și cuprinzător; consideră că cadrul 
de reglementare privind piața gazelor 
naturale și Pachetul privind energia 
curată ar putea servi drept modele în acest 
scop;

8. subliniază că, pentru o piață internă 
a hidrogenului funcțională și previzibilă, 
trebuie depășite barierele de reglementare 
și trebuie creat un cadru de reglementare 
coerent, integrat și cuprinzător; consideră 
că un cadru de reglementare dedicat 
hidrogenului este cel mai adecvat ținând 
seama de utilizările specifice în formă 
pură, inclusiv de stocare; afirmă că este 
necesar să se asigure legături adecvate cu 
alte cadre de reglementare, în special cu 
Directiva privind energia din surse 
regenerabile în ceea ce privește 
certificarea și adiționalitatea, cu Directiva 
privind eficiența energetică pentru a 
defini nevoile reale și pentru a reduce 
costurile decarbonizării, cu Regulamentul 
privind infrastructurile și cu cadrele de 
reglementare de pe piețele de energie 
electrică și de gaze în ceea ce privește 
stocarea, precum și cu cadrul aplicabil 
sectorului transporturilor, în vederea unei 
integrări reale a sectoarelor;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că, pentru o piață internă 
a hidrogenului funcțională și previzibilă, 
trebuie depășite barierele de reglementare 
și trebuie creat un cadru de reglementare 
coerent și cuprinzător; consideră că cadrul 
de reglementare privind piața gazelor 
naturale și Pachetul privind energia curată 
ar putea servi drept modele în acest scop;

8. subliniază că, pentru o piață internă 
a hidrogenului funcțională și previzibilă, 
trebuie depășite barierele de reglementare 
și ar trebui creat și propus de Comisie un 
cadru de reglementare coerent și 
cuprinzător pentru organizarea pieței 
hidrogenului; subliniază, în acest sens, 
necesitatea unei piețe flexibile a 
hidrogenului pentru a facilita utilizarea 
pe deplin a beneficiilor și reducerea 
costurilor producției de hidrogen pentru 
primele întreprinderi inovatoare intrate pe 
piață; consideră că cadrul de reglementare 
privind piața gazelor naturale și Pachetul 
privind energia curată ar putea servi drept 
modele în acest scop;

Or. en

Amendamentul 150
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că, pentru o piață 
internă a hidrogenului funcțională și 
previzibilă, trebuie depășite barierele de 
reglementare și trebuie creat un cadru de 
reglementare coerent și cuprinzător; 
consideră că cadrul de reglementare 
privind piața gazelor naturale și Pachetul 
privind energia curată ar putea servi drept 
modele în acest scop;

8. subliniază că, pentru o producție de 
energie eficientă, viabilă din punct de 
vedere economic, sustenabilă și cu 
capacitatea de a asigura sarcina de bază, 
nu sunt necesare stimulente suplimentare 
de piață sub formă de subvenții finanțate 
din banii contribuabililor;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că, pentru o piață internă 
a hidrogenului funcțională și previzibilă, 
trebuie depășite barierele de reglementare 
și trebuie creat un cadru de reglementare 
coerent și cuprinzător; consideră că cadrul 
de reglementare privind piața gazelor 
naturale și Pachetul privind energia curată 
ar putea servi drept modele în acest scop;

8. subliniază că, pentru o piață internă 
a hidrogenului funcțională și previzibilă, 
trebuie depășite barierele de reglementare 
și ar trebui creat fără întârziere un cadru 
de reglementare coerent și cuprinzător; 
consideră că cadrul de reglementare 
privind piața gazelor naturale și Pachetul 
privind energia curată ar putea servi drept 
modele în acest scop, ținând seama de 
faptul că piața hidrogenului nu este încă 
matură și trebuie extinsă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că, pentru o piață 
internă a hidrogenului funcțională și 
previzibilă, trebuie depășite barierele de 
reglementare și trebuie creat un cadru de 
reglementare coerent și cuprinzător; 
consideră că cadrul de reglementare 
privind piața gazelor naturale și Pachetul 
privind energia curată ar putea servi drept 
modele în acest scop;

8. subliniază că dezvoltarea rapidă și 
previzibilă a producției și distribuției de 
hidrogen din surse regenerabile necesită o 
planificare publică democratică, care să 
reunească producătorii, lucrătorii și 
sindicatele acestora, oamenii de știință și 
ONG-urile; consideră că serviciile publice 
solide și, în special, un sistem energetic 
robust deținut public și gestionat 
democratic sunt de o importanță capitală 
în acest sens;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază, în plus, că hidrogenul, 
în special cel din surse regenerabile, este 
și va rămâne, cel puțin în următorul 
deceniu, o resursă limitată și costisitoare; 
reamintește că dezvoltarea hidrogenului 
din surse regenerabile va necesita o 
modernizare strategică și rapidă atât a 
producției, cât și a distribuției de energie 
electrică din surse regenerabile; 
subliniază, prin urmare, că hidrogenul 
trebuie utilizat într-un mod direcționat și 
bazat pe priorități; reiterează, prin 
urmare, necesitatea absolută a planificării 
publice, în special în stabilirea foilor de 
parcurs pentru implementarea 
instalațiilor de hidrogen și a capacităților 
variabile de surse regenerabile și în 
adaptarea sectoarelor de cerere vizate;

Or. en

Amendamentul 154
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită Comisia să includă cerințele 
legale pentru o economie europeană 
sustenabilă bazată pe hidrogen în 
evaluarea impactului privind revizuirea 
legislației relevante cu scopul de a realiza 
obiectivul climatic mai ambițios și de a 
spori atractivitatea economică a 
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hidrogenului curat; încurajează Comisia 
să analizeze în special Directiva privind 
energia din surse regenerabile, Directiva 
privind impozitarea energiei și Directiva 
de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. recunoaște rolul amestecării și 
injectării de hidrogen în rețeaua de gaze 
naturale ca factor important pentru 
extinderea inițială a unei piețe a 
hidrogenului prin utilizarea 
infrastructurii existente în lipsa unor 
conducte de hidrogen specifice; observă 
că amestecul permite producătorilor de 
energie din surse regenerabile să acceseze 
piața actuală a gazelor și să contribuie la 
decarbonizarea sectorului gazelor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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8a. solicită Comisiei să asigure 
condiții de concurență echitabile și să 
adapteze exigențelor viitorului cadrul de 
reglementare privind hidrogenul în 
viitoarea revizuire a Directivei (UE) 
2018/2001 (RED II); ia act de includerea 
producției, a transportului și a stocării 
hidrogenului din surse regenerabile și a 
hidrogenului cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon, precum și a captării și stocării 
carbonului în proiectul de act delegat 
referitor la Regulamentul privind 
taxonomia;

Or. en

Amendamentul 157
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. subliniază importanța stimulării 
producției de hidrogen curat, inclusiv din 
punct de vedere financiar, prin soluții 
inovatoare, cum ar fi primele la furnizare 
pentru hidrogenul curat;

Or. en

Amendamentul 158
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. observă că, pentru a construi o 
economie sustenabilă a hidrogenului 
suficient de rapid pentru a ne atinge 
obiectivele climatice, hidrogenul cu emisii 

eliminat
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scăzute de dioxid de carbon poate juca un 
rol de tranziție; invită Comisia să evalueze 
durata, precum și cantitatea de hidrogen 
de acest fel necesare pentru decarbonizare 
până când numai hidrogenul curat poate 
juca rolul respectiv;

Or. de

Amendamentul 159
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. observă că, pentru a construi o 
economie sustenabilă a hidrogenului 
suficient de rapid pentru a ne atinge 
obiectivele climatice, hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon poate juca un 
rol de tranziție; invită Comisia să evalueze 
durata, precum și cantitatea de hidrogen 
de acest fel necesare pentru decarbonizare 
până când numai hidrogenul curat poate 
juca rolul respectiv;

eliminat

Or. en

Amendamentul 160
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. observă că, pentru a construi o 
economie sustenabilă a hidrogenului 
suficient de rapid pentru a ne atinge 
obiectivele climatice, hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon poate juca un 
rol de tranziție; invită Comisia să evalueze 
durata, precum și cantitatea de hidrogen 

eliminat
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de acest fel necesare pentru decarbonizare 
până când numai hidrogenul curat poate 
juca rolul respectiv;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. observă că, pentru a construi o 
economie sustenabilă a hidrogenului 
suficient de rapid pentru a ne atinge 
obiectivele climatice, hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon poate juca un 
rol de tranziție; invită Comisia să evalueze 
durata, precum și cantitatea de hidrogen de 
acest fel necesare pentru decarbonizare 
până când numai hidrogenul curat poate 
juca rolul respectiv;

9. observă că, pentru a construi o 
economie sustenabilă a hidrogenului 
suficient de rapid pentru a atinge 
obiectivele climatice și de mediu ale UE, 
hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon produs pe bază de gaze naturale va 
juca un rol de tranziție; invită Comisia să 
evalueze data la care hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon va fi 
competitiv din punctul de vedere al 
costurilor și durata acestei competitivități, 
precum și cantitatea de hidrogen de acest 
fel necesară pentru decarbonizare până 
când numai hidrogenul din surse 
regenerabile poate juca rolul respectiv; 
subliniază că Comisia și statele membre 
ar trebui să poată sprijini captarea, 
utilizarea și stocarea carbonului (CUSC) 
și alte tehnologii cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon pentru extinderea rapidă 
a producției de hidrogen și 
decarbonizarea economiei;

Or. en

Amendamentul 162
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
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Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. observă că, pentru a construi o 
economie sustenabilă a hidrogenului 
suficient de rapid pentru a ne atinge 
obiectivele climatice, hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon poate juca un 
rol de tranziție; invită Comisia să evalueze 
durata, precum și cantitatea de hidrogen de 
acest fel necesare pentru decarbonizare 
până când numai hidrogenul curat poate 
juca rolul respectiv;

9. observă că, pentru a construi o 
economie sustenabilă a hidrogenului 
suficient de rapid pentru a ne atinge 
obiectivele climatice, hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon poate juca un 
rol de tranziție, în special în regiunile 
puternic dependente de combustibili fosili 
și pentru decarbonizarea la timp a 
hidrogenului pe bază de combustibili 
fosili; invită Comisia să evalueze cazurile, 
durata, precum și cantitatea de hidrogen de 
acest fel necesare pentru decarbonizare 
până când numai hidrogenul curat poate 
juca rolul respectiv; subliniază că 
utilizarea hidrogenului cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon ar trebui să 
contribuie la obiectivele climatice 
europene și nu ar trebui să împiedice 
dezvoltarea și implementarea 
hidrogenului curat sau să conducă la 
utilizarea din obișnuință a hidrogenului 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon și la 
active depreciate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. observă că, pentru a construi o 
economie sustenabilă a hidrogenului 
suficient de rapid pentru a ne atinge 
obiectivele climatice, hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon poate juca un 
rol de tranziție; invită Comisia să evalueze 
durata, precum și cantitatea de hidrogen 
de acest fel necesare pentru decarbonizare 
până când numai hidrogenul curat poate 

9. observă că producția de hidrogen 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon și de 
hidrogen din surse regenerabile prezintă 
necesități diferite în materie de 
infrastructură și investiții; subliniază că, 
în plus, tehnologiile pentru transformarea 
hidrogenului pe bază de combustibili 
fosili în hidrogen cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon nu sunt instituite la 
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juca rolul respectiv; scară, ar necesita activități semnificative 
de cercetare și inovare și ar fi dezvoltate 
pe parcursul mai multor ani; subliniază 
că producția de hidrogen cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon nu ar 
contribui la combaterea emisiilor de 
metan pe durata ciclului de viață al 
gazelor utilizate în procesul de producție 
și va bloca investițiile în infrastructurile 
de gaze;

Or. en

Amendamentul 164
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. observă că, pentru a construi o 
economie sustenabilă a hidrogenului 
suficient de rapid pentru a ne atinge 
obiectivele climatice, hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon poate juca un 
rol de tranziție; invită Comisia să evalueze 
durata, precum și cantitatea de hidrogen 
de acest fel necesare pentru decarbonizare 
până când numai hidrogenul curat poate 
juca rolul respectiv;

9. observă că, pentru a construi o 
economie sustenabilă a hidrogenului 
suficient de rapid pentru a ne atinge 
obiectivele climatice, hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon poate juca un 
rol esențial de tranziție;

Or. en

Amendamentul 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-Rareș Bogdan, Hildegard Bentele, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Bușoi, 
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Christian Doleschal, Sara 
Skyttedal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, 
Gheorghe Falcă
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Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. observă că, pentru a construi o 
economie sustenabilă a hidrogenului 
suficient de rapid pentru a ne atinge 
obiectivele climatice, hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon poate juca un 
rol de tranziție; invită Comisia să evalueze 
durata, precum și cantitatea de hidrogen 
de acest fel necesare pentru decarbonizare 
până când numai hidrogenul curat poate 
juca rolul respectiv;

9. observă că, pentru a construi o 
economie sustenabilă a hidrogenului 
suficient de rapid pentru a ne atinge 
obiectivele climatice, hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon trebuie să 
joace un rol vital și complementar în 
accelerarea pieței; subliniază, în acest 
sens, rolul important al tehnologiilor de 
captare și stocare a carbonului (CCS); 
invită Comisia să instituie un cadru de 
reglementare neutru din punct de vedere 
tehnologic și să reducă obstacolele de 
reglementare și economice pentru a 
încuraja o pătrundere rapidă pe piață a 
hidrogenului cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon;

Or. en

Amendamentul 166
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. observă că, pentru a construi o 
economie sustenabilă a hidrogenului 
suficient de rapid pentru a ne atinge 
obiectivele climatice, hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon poate juca un 
rol de tranziție; invită Comisia să evalueze 
durata, precum și cantitatea de hidrogen 
de acest fel necesare pentru decarbonizare 
până când numai hidrogenul curat poate 
juca rolul respectiv;

9. observă că, pentru a construi o 
economie sustenabilă a hidrogenului 
suficient de rapid pentru a ne atinge 
obiectivele climatice, nu ar trebui utilizate 
soluții de tranziție care consumă resursele 
financiare și întârzie progresele sistemice 
și tehnologice; consideră că, pentru a 
atinge neutralitatea climatică pentru 
sectoarele fără altă opțiune, numai 
hidrogenul curat poate juca rolul respectiv;

Or. fr
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Amendamentul 167
Thierry Mariani
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. observă că, pentru a construi o 
economie sustenabilă a hidrogenului 
suficient de rapid pentru a ne atinge 
obiectivele climatice, hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon poate juca un 
rol de tranziție; invită Comisia să evalueze 
durata, precum și cantitatea de hidrogen 
de acest fel necesare pentru decarbonizare 
până când numai hidrogenul curat poate 
juca rolul respectiv;

9. observă că, pentru a construi o 
economie sustenabilă a hidrogenului 
suficient de rapid pentru a ne atinge 
obiectivele climatice, hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon poate juca un 
rol esențial pentru diversificarea și 
masificarea hidrogenului, precum și 
pentru reducerea costurilor de producție; 
invită Comisia să țină seama de modelele 
energetice europene care includ mixuri de 
energie electrică care sunt deja puternic 
decarbonizate;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. observă că, pentru a construi o 
economie sustenabilă a hidrogenului 
suficient de rapid pentru a ne atinge 
obiectivele climatice, hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon poate juca un 
rol de tranziție; invită Comisia să evalueze 
durata, precum și cantitatea de hidrogen de 
acest fel necesare pentru decarbonizare 
până când numai hidrogenul curat poate 
juca rolul respectiv;

9. observă că, pentru a construi o 
economie sustenabilă a hidrogenului 
suficient de rapid pentru a atinge 
obiectivele climatice, hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon poate juca un 
rol important de tranziție; invită Comisia 
să evalueze durata, precum și cantitatea de 
hidrogen de acest fel necesare pentru 
decarbonizare până când numai hidrogenul 
curat poate juca rolul respectiv;

Or. en
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Amendamentul 169
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. observă că, pentru a construi o 
economie sustenabilă a hidrogenului 
suficient de rapid pentru a ne atinge 
obiectivele climatice, hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon poate juca un 
rol de tranziție; invită Comisia să evalueze 
durata, precum și cantitatea de hidrogen de 
acest fel necesare pentru decarbonizare 
până când numai hidrogenul curat poate 
juca rolul respectiv;

9. observă că, pentru a construi o 
economie sustenabilă a hidrogenului 
suficient de rapid pentru a ne atinge 
obiectivele climatice, hidrogenul cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon va juca un rol 
de tranziție; invită Comisia să evalueze 
durata, precum și cantitatea de hidrogen de 
acest fel necesare pentru decarbonizare 
până când numai hidrogenul curat poate 
juca rolul respectiv;

Or. en

Amendamentul 170
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. reamintește că producția de 
hidrogen cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și din surse regenerabile are 
necesități diferite în materie de 
infrastructură și investiții, în timp ce 
tehnologiile de transformare a 
hidrogenului pe bază de combustibili 
fosili într-un hidrogen cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon nu sunt încă pregătite 
pentru piață; reamintește, de asemenea, 
că până în 2050 va mai avea loc doar un 
ciclu de investiții și, prin urmare, 
realizarea rapidă și efectivă a neutralității 
climatice până cel târziu în 2050 nu 
permite investițiile în soluții tranzitorii; 
reamintește, în plus, că producția de 
hidrogen cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon nu va aborda nici măcar emisiile 



PE662.057v01-00 98/108 AM\1220452RO.docx

RO

de metan pe durata ciclului de viață al 
gazelor fosile utilizate în producție și va 
bloca investițiile în infrastructurile de 
gaze;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că hidrogenul provenit 
din gazele fosile prin reformarea 
metanului cu abur, indiferent dacă 
implică sau nu tehnologiile CSC sau 
CUSC, este nesustenabil și nu este 
compatibil cu o tranziție către o societate 
cu zero emisii de GES; subliniază că 
tehnologiile CSC și CUSC existente nu s-
au dovedit a fi nici adaptabile, nici 100 % 
eficiente; subliniază că dependența de 
gazele fosile va bloca cu siguranță 
Uniunea într-o situație de dependență de 
importurile externe, de exploatare 
nesustenabilă a resurselor și de generare 
în continuare a emisiilor de GES din 
cauza emisiilor de metan de-a lungul 
întregului lanț valoric, cum ar fi 
scurgerile sau arderea la faclă;

Or. en

Amendamentul 172
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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9a. subliniază importanța eliminării 
treptate și a înlocuirii hidrogenului pe 
bază de combustibili fosili cu hidrogen cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon cât mai 
curând posibil, concentrându-se pe cele 
mai curate tehnologii în ceea ce privește 
emisiile de gaze cu efect de seră, și apoi 
cu hidrogen curat; încurajează Comisia 
să se asigure că prețul de piață al 
hidrogenului pe bază de combustibili 
fosili internalizează costul emisiilor de 
gaze cu efect de seră generate pe 
parcursul producției sale și să revizuiască 
sistemul de comercializare a certificatelor 
de emisii în consecință;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că intensificarea 
utilizării hidrogenului și a tranziției către 
o economie fără emisii de dioxid de 
carbon va duce la o creștere semnificativă 
a cererii de energie electrică; constată că 
energia electrică decarbonizată are un rol 
important în producția de hidrogen și că 
toată energia electrică existentă fără 
emisii de dioxid de carbon trebuie luată în 
considerare într-un mod neutru din punct 
de vedere tehnologic, cu scopul de a 
reduce emisiile suficient de rapid;

Or. en

Amendamentul 174
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. constată că producția de hidrogen 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon va 
necesita investiții în infrastructura de 
captare, de stocare și de transport al CO2, 
ceea ce va produce un efect de blocare 
incompatibil cu obiectivul neutralității 
climatice;

Or. fr

Amendamentul 175
Josianne Cutajar, Jens Geier

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze soluții specifice 
pentru a crește producția de hidrogen în 
regiunile mai puțin conectate sau izolate, 
cum ar fi insulele, asigurând în același 
timp dezvoltarea infrastructurii aferente;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. constată că hidrogenul poate fi 
utilizat pentru a integra cote mai mari de 
energie eoliană și solară, în timp ce gazele 
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naturale pot fi transformate în hidrogen 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon la 
un cost semnificativ mai mic decât costul 
convertirii în energie electrică;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. îndeamnă Comisia și statele 
membre să înceapă imediat să planifice 
eliminarea treptată a producției de 
hidrogen din combustibili fosili; 
subliniază că această producție trebuie să 
scadă în mod ireversibil, previzibil și 
rapid, până la dispariția sa, până cel 
târziu în 2040; subliniază că hidrogenul 
produs din combustibili fosili, chiar și 
prin tehnologiile CSC și CUSC, nu 
trebuie să fie eligibil pentru finanțare 
publică;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. constată că piața europeană a 
hidrogenului poate acoperi cu greu 
nevoile de producție a hidrogenului 
numai pe bază de hidrogen din surse 
regenerabile; încurajează Comisia să 
intensifice eforturile în ceea ce privește 
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capacitățile UE de energie din surse 
regenerabile și să încurajeze masiv 
cercetarea în domeniul tehnologiilor de 
electroliză, stocare și transport;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. consideră că hidrogenul, care 
poate fi produs prin electroliză din 
energie electrică nucleară sau prin 
piroliză, reprezintă o alternativă 
temporară și limitată care poate avea un 
interes limitat pentru decarbonizarea pe 
termen scurt a hidrogenului industrial; 
subliniază că, în cele din urmă și până cel 
târziu în 2030, aceste tipuri de hidrogen 
vor scădea până la înlocuirea lor în final 
cu hidrogenul din surse regenerabile; 
subliniază că aceste tipuri de hidrogen nu 
ar trebui să fie eligibile pentru finanțare 
publică;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că o economie curată 10. subliniază că o economie bazată pe 
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bazată pe hidrogen necesită cantități 
suplimentare semnificative de energie din 
surse regenerabile la prețuri accesibile și 
infrastructura aferentă; invită Comisia și 
statele membre să își intensifice eforturile 
în acest sens și să elimine impozitele și 
taxele pe energia electrică din surse 
regenerabile;

hidrogen necesită cantități suplimentare 
semnificative de energie din surse 
regenerabile la prețuri accesibile și 
infrastructura aferentă; îndeamnă Comisia 
să elaboreze o foaie de parcurs clară 
pentru investițiile în infrastructura 
relevantă pentru producția, transportul și 
distribuția hidrogenului din surse 
regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon; invită Comisia și statele 
membre să își intensifice eforturile în acest 
sens și să utilizeze rapid impozitele și 
taxele pe energia electrică din surse 
regenerabile utilizată pentru a produce 
hidrogen din surse regenerabile, 
promovând tehnologii care contribuie la 
decarbonizarea economiei și evitând în 
același timp denaturările nejustificate ale 
pieței în detrimentul altor surse de 
energie;

Or. en

Amendamentul 181
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că o economie curată 
bazată pe hidrogen necesită cantități 
suplimentare semnificative de energie din 
surse regenerabile la prețuri accesibile și 
infrastructura aferentă; invită Comisia și 
statele membre să își intensifice eforturile 
în acest sens și să elimine impozitele și 
taxele pe energia electrică din surse 
regenerabile;

10. subliniază că o economie curată 
bazată pe hidrogen necesită cantități 
suplimentare semnificative de energie din 
surse regenerabile la prețuri accesibile și 
infrastructura aferentă; invită Comisia și 
statele membre să își intensifice eforturile 
în acest sens, să elimine impozitele și 
taxele pe energia electrică din surse 
regenerabile și să evite dubla impozitare a 
energiei electrice generate de instalațiile 
de hidrogen la nivelul UE, eliminând 
simultan scutirile de impozite și taxe 
aferente combustibililor fosili; salută 
planurile Comisiei de a crește obiectivul 
de energie din surse regenerabile pentru 
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2030 și strategia privind energia din surse 
regenerabile offshore;

Or. en

Amendamentul 182
Ivo Hristov

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că o economie curată 
bazată pe hidrogen necesită cantități 
suplimentare semnificative de energie din 
surse regenerabile la prețuri accesibile și 
infrastructura aferentă; invită Comisia și 
statele membre să își intensifice eforturile 
în acest sens și să elimine impozitele și 
taxele pe energia electrică din surse 
regenerabile;

10. subliniază că o economie curată 
bazată pe hidrogen necesită cantități 
suplimentare semnificative de energie din 
surse regenerabile la prețuri accesibile și 
infrastructura aferentă necesară pentru 
transportul energiei din surse 
regenerabile către locurile de producție a 
hidrogenului sau a hidrogenului produs 
către utilizatorii finali, în funcție de 
analiza costurilor; invită Comisia și statele 
membre să își intensifice eforturile în acest 
sens cu scopul de a dezvolta un 
parteneriat transfrontalier bazat pe 
oportunitățile diferitelor regiuni de a 
produce energie din surse regenerabile și 
hidrogen curat, precum și să elimine 
impozitele și taxele pe energia electrică din 
surse regenerabile;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că o economie curată 
bazată pe hidrogen necesită cantități 
suplimentare semnificative de energie din 

10. subliniază că o economie curată 
bazată pe hidrogen necesită cantități 
suplimentare semnificative de energie din 
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surse regenerabile la prețuri accesibile și 
infrastructura aferentă; invită Comisia și 
statele membre să își intensifice eforturile 
în acest sens și să elimine impozitele și 
taxele pe energia electrică din surse 
regenerabile;

surse regenerabile la prețuri accesibile și 
infrastructura aferentă, ceea ce nu ar 
trebui să prelungească durata de viață a 
instalațiilor de generare a energiei 
electrice pe bază de energie nucleară și 
combustibili fosili în altă parte a rețelei; 
invită Comisia și statele membre să își 
intensifice eforturile în acest sens și să 
elimine impozitele și taxele pe energia 
electrică din surse regenerabile, în același 
timp punând capăt subvențiilor și 
scutirilor de impozite pentru combustibilii 
fosili;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că o economie curată 
bazată pe hidrogen necesită cantități 
suplimentare semnificative de energie din 
surse regenerabile la prețuri accesibile și 
infrastructura aferentă; invită Comisia și 
statele membre să își intensifice eforturile 
în acest sens și să elimine impozitele și 
taxele pe energia electrică din surse 
regenerabile;

10. subliniază că realizarea unei 
economii curate bazate pe hidrogen 
necesită cantități suplimentare 
semnificative de energie din surse 
regenerabile la prețuri accesibile și 
infrastructura aferentă; invită Comisia și 
statele membre să își intensifice eforturile 
în acest sens și să consolideze stimulentele 
financiare pentru energia din surse 
regenerabile prin, de exemplu, stabilirea 
de tarife pentru emisiile de carbon și 
revizuirea Directivei privind impozitarea 
energiei;

Or. en

Amendamentul 185
Patrizia Toia
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că o economie curată 
bazată pe hidrogen necesită cantități 
suplimentare semnificative de energie din 
surse regenerabile la prețuri accesibile și 
infrastructura aferentă; invită Comisia și 
statele membre să își intensifice eforturile 
în acest sens și să elimine impozitele și 
taxele pe energia electrică din surse 
regenerabile;

10. subliniază că o economie curată 
bazată pe hidrogen necesită cantități 
suplimentare semnificative de energie din 
surse regenerabile la prețuri accesibile și 
infrastructura aferentă; invită Comisia și 
statele membre să își intensifice eforturile 
în acest sens, în special prin simplificarea 
procedurilor de autorizare, și să elimine 
impozitele și taxele care reprezintă o 
barieră în calea implementării în 
continuare a energiei electrice din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 186
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că o economie curată 
bazată pe hidrogen necesită cantități 
suplimentare semnificative de energie din 
surse regenerabile la prețuri accesibile și 
infrastructura aferentă; invită Comisia și 
statele membre să își intensifice eforturile 
în acest sens și să elimine impozitele și 
taxele pe energia electrică din surse 
regenerabile;

10. subliniază că o utilizare eficientă a 
hidrogenului necesită cantități 
suplimentare semnificative de energie din 
surse preponderent fosile și o 
infrastructură aferentă;

Or. de

Amendamentul 187
Thierry Mariani
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
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Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că o economie curată 
bazată pe hidrogen necesită cantități 
suplimentare semnificative de energie din 
surse regenerabile la prețuri accesibile și 
infrastructura aferentă; invită Comisia și 
statele membre să își intensifice eforturile 
în acest sens și să elimine impozitele și 
taxele pe energia electrică din surse 
regenerabile;

10. subliniază că o economie curată 
bazată pe hidrogen necesită cantități 
suplimentare semnificative de energie din 
surse regenerabile și cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon la prețuri accesibile și 
infrastructura aferentă de transport și de 
stocare; invită Comisia și statele membre 
să își intensifice eforturile în acest sens și 
să reducă impozitele și taxele pe energia 
electrică din surse regenerabile și cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon;

Or. fr

Amendamentul 188
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că o economie curată 
bazată pe hidrogen necesită cantități 
suplimentare semnificative de energie din 
surse regenerabile la prețuri accesibile și 
infrastructura aferentă; invită Comisia și 
statele membre să își intensifice eforturile 
în acest sens și să elimine impozitele și 
taxele pe energia electrică din surse 
regenerabile;

10. subliniază că o economie curată 
bazată pe hidrogen necesită cantități 
suplimentare semnificative de energie din 
surse regenerabile la prețuri accesibile și 
infrastructura aferentă; invită Comisia și 
statele membre să inițieze implementarea 
suplimentară și adecvată a capacităților 
de energie din surse regenerabile pentru 
alimentarea electrificării și a producției 
de hidrogen din surse regenerabile;

Or. fr

Amendamentul 189
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că o economie curată 
bazată pe hidrogen necesită cantități 
suplimentare semnificative de energie din 
surse regenerabile la prețuri accesibile și 
infrastructura aferentă; invită Comisia și 
statele membre să își intensifice eforturile 
în acest sens și să elimine impozitele și 
taxele pe energia electrică din surse 
regenerabile;

10. subliniază că o economie curată 
bazată pe hidrogen necesită cantități 
suplimentare semnificative de energie din 
surse regenerabile la prețuri accesibile și 
infrastructura aferentă; invită Comisia și 
statele membre să își intensifice eforturile 
în acest sens;

Or. en

Amendamentul 190
Dominique Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că o economie curată 
bazată pe hidrogen necesită cantități 
suplimentare semnificative de energie din 
surse regenerabile la prețuri accesibile și 
infrastructura aferentă; invită Comisia și 
statele membre să își intensifice eforturile 
în acest sens și să elimine impozitele și 
taxele pe energia electrică din surse 
regenerabile;

10. subliniază că o economie curată 
bazată pe hidrogen necesită cantități 
suplimentare semnificative de energie din 
surse regenerabile la prețuri accesibile și 
infrastructura aferentă; invită Comisia și 
statele membre să își intensifice eforturile 
în acest sens;

Or. en


