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Predlog spremembe 1
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju posebnega poročila 
Medvladnega panela o podnebnih 
spremembah (IPCC) o globalnem 
segrevanju za 1,5 °C ter o oceanih in 
kriosferi v spreminjajočem se podnebju,

Or. en

Predlog spremembe 2
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila programa 
OZN za okolje o emisijski vrzeli za leto 
2019 z dne 26. novembra 2019,

Or. en

Predlog spremembe 3
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila programa 
OZN za okolje z naslovom Adaptation 
Gap Report (Poročilo o vrzelih pri 
prilagajanju) za leto 2020,

Or. en
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Predlog spremembe 4
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spiraki (Maria 
Spyraki), Riho Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş 
Bogdan, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, 
Christian Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven 
Schulze, Gheorghe Falcă

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju izjave OECD z dne 
23. februarja 2018 o krepitvi MSP in 
podjetništva za produktivnost in 
vključujočo rast,

Or. en

Predlog spremembe 5
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 14. oktobra 2020 z naslovom 
Strategija EU za zmanjšanje emisij 
metana (COM(2020)0663),

Or. fr

Predlog spremembe 6
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 19. novembra 2020 z naslovom 
Strategija EU za izkoriščanje možnosti 
energije iz obnovljivih virov na morju za 
podnebno nevtralno prihodnost 
(COM(2020)0741),

Or. en

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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 14. oktobra 2020 o strategiji EU za 
zmanjšanje emisij metana 
(COM(2020)0663),

Or. en

Predlog spremembe 8
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju mnenja 
Evropskega odbora regij z dne 
1. julija 2020 o Načrtu za čisti vodik – 
prispevek lokalnih in regionalnih oblasti k 
podnebno nevtralni Evropi,
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Predlog spremembe 9
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 28. novembra 2019 o izrednih 
podnebnih in okoljskih razmerah;

Or. en

Predlog spremembe 10
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 28. novembra 2019 o izrednih 
podnebnih in okoljskih razmerah1,

_________________
1 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0078.

Or. fr

Predlog spremembe 11
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 10. julija 2020 o spremembi smernic 
za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo2,
_________________
2 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0199.

Or. fr

Predlog spremembe 12
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 19 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 10. julija 2020 o celovitem evropskem 
pristopu k shranjevanju energije3,
_________________
3a Sprejeta besedila, P9_TA(2019)2198.

Or. fr

Predlog spremembe 13
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je EU sprejela Pariški 
sporazum, zeleni dogovor in cilj 
stroškovno učinkovitega in pravičnega 
prehoda, ki bo do leta 2050 privedel do 
podnebne nevtralnosti;

A. ker je EU sprejela Pariški 
sporazum, zeleni dogovor in cilj 
stroškovno učinkovitega in pravičnega 
prehoda, ki bo najpozneje do leta 2050 
privedel do podnebne nevtralnosti, 
Evropski parlament pa je podprl cilj 60-
odstotnega zmanjšanja emisij do leta 2030 
v primerjavi z letom 1990;
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Or. en

Predlog spremembe 14
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je EU sprejela Pariški 
sporazum, zeleni dogovor in cilj 
stroškovno učinkovitega in pravičnega 
prehoda, ki bo do leta 2050 privedel do 
podnebne nevtralnosti;

A. ker je EU sprejela Pariški 
sporazum, zeleni dogovor in cilj 
stroškovno učinkovitega in pravičnega 
prehoda, ki bo čim prej in najpozneje do 
leta 2050 privedel do podnebne 
nevtralnosti;

Or. en

Predlog spremembe 15
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je EU sprejela Pariški 
sporazum, zeleni dogovor in cilj 
stroškovno učinkovitega in pravičnega 
prehoda, ki bo do leta 2050 privedel do 
podnebne nevtralnosti;

A. ker EU trenutno podpira Pariški 
sporazum, zeleni dogovor in cilj 
stroškovno učinkovitega in pravičnega 
prehoda, ki bo do leta 2050 privedel do 
podnebne nevtralnosti;

Or. de

Predlog spremembe 16
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava A
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Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je EU sprejela Pariški 
sporazum, zeleni dogovor in cilj 
stroškovno učinkovitega in pravičnega 
prehoda, ki bo do leta 2050 privedel do 
podnebne nevtralnosti;

A. ker je EU sprejela Pariški 
sporazum, ki določa dolgoročni cilj 
omejitve dviga svetovne temperature na 
1,5 °C v primerjavi s predindustrijsko 
ravnjo;

Or. fr

Predlog spremembe 17
Thierry Mariani
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je EU sprejela Pariški 
sporazum, zeleni dogovor in cilj 
stroškovno učinkovitega in pravičnega 
prehoda, ki bo do leta 2050 privedel do 
podnebne nevtralnosti;

A. ker je EU sprejela cilj stroškovno 
učinkovitega in pravičnega energetskega 
prehoda, ki bo privedel do ambicioznih 
rezultatov na področju podnebne 
nevtralnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker fosilna goriva in njihova 
uporaba v veliki meri prispevajo h 
globalnemu segrevanju, cilj Pariškega 
sporazuma pa je omejiti dvig svetovne 
temperature precej pod 2 °C v primerjavi s 
predindustrijsko ravnjo in nadaljevati 
ukrepe za omejitev dviga temperature na 
1,5 °C;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je Evropski parlament podprl 
cilj 60-odstotnega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 20
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker se trenutno 95 % vodika 
proizvede s parnim reformingom 
ogljikovodikov, kar povzroča 2,5 % 
svetovnih emisij toplogrednih plinov, to pa 
je enako skupni količini emisij 
Združenega kraljestva in Indonezije;

Or. en

Predlog spremembe 21
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Uvodna izjava A c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ac. ker se tako imenovane tehnologije 
za zajemanje in shranjevanje ogljikovega 
dioksida niso izkazale za učinkovite in še 
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zdaleč niso izpopolnjene;

Or. en

Predlog spremembe 22
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Uvodna izjava A d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ad. ker se 43 % svetovne proizvodnje 
vodika uporablja za proizvodnjo 
amoniaka, ki se uporablja predvsem za 
proizvodnjo kmetijskih gnojil na 
amonijevi osnovi, 52 % za prečiščevanje 
in razžvepljevanje ogljikovodikov, 5 % pa 
za sintezo metanola in druge namene;

Or. en

Predlog spremembe 23
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Uvodna izjava A e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ae. ker pri proizvodnji in uporabi 
gnojil na amonijevi osnovi nastajajo 
emisije toplogrednih plinov in plinastih 
onesnaževal, povzročata pa tudi 
onesnaževanje voda, motnje v globalnem 
dušikovem ciklu in zmanjševanje količine 
kisika v oceanih, kar ima hude posledice 
za morsko biotsko raznovrstnost;

Or. en

Predlog spremembe 24
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego
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Predlog resolucije
Uvodna izjava A f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Af. ker se manj kot 1 % zdaj 
proizvedenega vodika uporablja kot 
nosilec energije;

Or. en

Predlog spremembe 25
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker prehod na gospodarstvo z 
ničelnimi neto emisijami toplogrednih 
plinov zahteva prehod na čisto energijo, ki 
zagotavlja trajnost, zanesljivost oskrbe in 
cenovno dostopnost energije;

B. ker prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo zahteva hiter in pravičen 
energetski prehod, ki zagotavlja trajnost, 
zdravje, sodelovanje in zanesljivost oskrbe 
in cenovno dostopnost energije; ker je 
treba ta hitri prehod na visoko učinkovit 
energetski sistem, ki temelji na energiji iz 
obnovljivih virov, izpeljati v naslednjih 
desetih letih, sicer obstaja tveganje, da 
cilj, ki so ga določili Unija in 
strokovnjaki, ne bo uresničen; 

Or. fr

Predlog spremembe 26
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker prehod na gospodarstvo z 
ničelnimi neto emisijami toplogrednih 

B. ker podnebno nevtralno 
gospodarstvo zahteva hiter prehod na z 
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plinov zahteva prehod na čisto energijo, ki 
zagotavlja trajnost, zanesljivost oskrbe in 
cenovno dostopnost energije;

viri zelo gospodaren in energetsko visoko 
učinkovit energetski sistem, ki zagotavlja 
trajnost, dostopnost in cenovno dostopnost 
energije ter navsezadnje varnost in 
geopolitično neodvisnost Unije pri oskrbi;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker prehod na gospodarstvo z 
ničelnimi neto emisijami toplogrednih 
plinov zahteva prehod na čisto energijo, ki 
zagotavlja trajnost, zanesljivost oskrbe in 
cenovno dostopnost energije;

B. ker prehod na gospodarstvo z 
ničelnimi neto emisijami toplogrednih 
plinov zahteva prehod na čisto energijo, ki 
zagotavlja trajnost, tehnološko nevtralnost, 
zanesljivost oskrbe, cenovno dostopnost 
energije in konkurenčnost cen energije;

Or. en

Predlog spremembe 28
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker prehod na gospodarstvo z 
ničelnimi neto emisijami toplogrednih 
plinov zahteva prehod na čisto energijo, ki 
zagotavlja trajnost, zanesljivost oskrbe in 
cenovno dostopnost energije;

B. ker prehod na gospodarstvo z 
ničelnimi neto emisijami toplogrednih 
plinov zahteva javno načrtovan prehod na 
100-odstotni sistem oskrbe z energijo iz 
obnovljivih virov, ki zagotavlja trajnost, 
zanesljivost oskrbe in cenovno dostopnost 
energije;

Or. en
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Predlog spremembe 29
Ivo Hristov

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker prehod na gospodarstvo z 
ničelnimi neto emisijami toplogrednih 
plinov zahteva prehod na čisto energijo, ki 
zagotavlja trajnost, zanesljivost oskrbe in 
cenovno dostopnost energije;

B. ker prehod na gospodarstvo z 
ničelnimi neto emisijami toplogrednih 
plinov zahteva pravičen prehod na čisto 
energijo, ki obravnava energijsko revščino 
po vsej EU, zagotavlja trajnost, 
zanesljivost oskrbe in cenovno dostopnost 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 30
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker prehod na gospodarstvo z 
ničelnimi neto emisijami toplogrednih 
plinov zahteva prehod na čisto energijo, ki 
zagotavlja trajnost, zanesljivost oskrbe in 
cenovno dostopnost energije;

B. ker cilji gospodarstva z ničelnimi 
neto emisijami toplogrednih plinov 
vključujejo prehod na t. i. energijo iz 
obnovljivih virov, ki je odvisna od visokih 
državnih subvencij in pri kateri ni 
zagotovljena niti stabilnost omrežja niti 
zanesljivost oskrbe;

Or. de

Predlog spremembe 31
Thierry Mariani
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Uvodna izjava B
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Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker prehod na gospodarstvo z 
ničelnimi neto emisijami toplogrednih 
plinov zahteva prehod na čisto energijo, ki 
zagotavlja trajnost, zanesljivost oskrbe in 
cenovno dostopnost energije;

B. ker uresničitev evropskega 
podnebnega cilja zahteva preudaren 
energetski prehod na energijo, ki 
zagotavlja trajnost, zanesljivost oskrbe in 
cenovno dostopnost energije;

Or. fr

Predlog spremembe 32
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker so potrebne čiste alternative 
fosilnim gorivom, da bi lahko fosilna 
goriva čim prej postopno odpravili, se 
borili proti energijski revščini in zagotovili 
konkurenčnost evropske industrije, čisti 
vodik pa je lahko takšna alternativa;

Or. en

Predlog spremembe 33
Thierry Mariani
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je terminologija iz strategije 
Komisije nepopolna, saj ne vključuje 
nekaterih virov energije, iz katerih se 
lahko proizvede čisti vodik;

Or. fr
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Predlog spremembe 34
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker se vodik lahko uporablja v 
industriji, prometu in za ogrevanje, kar 
omogoča razogljičenje sektorjev, v katerih 
neposredna elektrifikacija ni mogoča ali 
konkurenčna, pa tudi za shranjevanje 
energije za uravnoteženje energetskega 
sistema, s čimer ima pomembno vlogo pri 
povezovanju energetskih sistemov;

C. ker je proizvodnja vodika 
energetsko zelo intenzivna, saj pri njej 
nastajajo velike dodatne izgube energije v 
procesih transformacije, in za trenutno 
neobstoječe vodikovo omrežje obstajajo 
visoke tehnične zahteve, kar pomeni, da v 
bližnji prihodnosti glede na trenutno 
stanje tehnike ni mogoče pričakovati, da 
bo vodik energetsko donosen ali da bo 
njegova proizvodnja zagotovljena v 
zadostnem obsegu;

Or. de

Predlog spremembe 35
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker se vodik lahko uporablja v 
industriji, prometu in za ogrevanje, kar 
omogoča razogljičenje sektorjev, v katerih 
neposredna elektrifikacija ni mogoča ali 
konkurenčna, pa tudi za shranjevanje 
energije za uravnoteženje energetskega 
sistema, s čimer ima pomembno vlogo pri 
povezovanju energetskih sistemov;

C. ker se vodik lahko uporablja kot 
surovina in vir energije za 
visokotemperaturne procese v industriji, 
letalstvu in pomorskem prometu, torej 
sektorjih, v katerih neposredna 
elektrifikacija ni mogoča, pa tudi za 
shranjevanje energije za uravnoteženje 
energetskega sistema, s čimer ima 
pomembno vlogo pri povezovanju 
energetskih sistemov;

Or. fr

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker se vodik lahko uporablja v 
industriji, prometu in za ogrevanje, kar 
omogoča razogljičenje sektorjev, v katerih 
neposredna elektrifikacija ni mogoča ali 
konkurenčna, pa tudi za shranjevanje 
energije za uravnoteženje energetskega 
sistema, s čimer ima pomembno vlogo pri 
povezovanju energetskih sistemov;

C. ker se vodikova tehnologija, če jo 
je mogoče razviti in komercialno 
uporabljati v velikem obsegu, lahko 
uporablja v industriji, prometu in za 
ogrevanje, kar omogoča razogljičenje 
sektorjev, v katerih neposredna 
elektrifikacija ni mogoča ali konkurenčna, 
pa tudi za shranjevanje energije za 
uravnoteženje energetskega sistema, s 
čimer ima pomembno vlogo pri 
povezovanju energetskih sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 37
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker se vodik lahko uporablja v 
industriji, prometu in za ogrevanje, kar 
omogoča razogljičenje sektorjev, v katerih 
neposredna elektrifikacija ni mogoča ali 
konkurenčna, pa tudi za shranjevanje 
energije za uravnoteženje energetskega 
sistema, s čimer ima pomembno vlogo pri 
povezovanju energetskih sistemov;

C. ker se obnovljivi vodik lahko 
uporablja za razogljičenje tistih sektorjev, 
v katerih neposredna elektrifikacija iz 
obnovljivih virov ni mogoča, kot so 
ladijski in letalski promet ter ogljično 
intenzivni industrijski procesi, po potrebi 
pa tudi za sezonsko shranjevanje energije 
za uravnoteženje energetskega sistema, s 
čimer ima pomembno vlogo pri 
povezovanju energetskih sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 38
Patrizia Toia
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Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker se vodik lahko uporablja v 
industriji, prometu in za ogrevanje, kar 
omogoča razogljičenje sektorjev, v katerih 
neposredna elektrifikacija ni mogoča ali 
konkurenčna, pa tudi za shranjevanje 
energije za uravnoteženje energetskega 
sistema, s čimer ima pomembno vlogo pri 
povezovanju energetskih sistemov;

C. ker se vodik lahko uporablja v 
industriji, prometu in za ogrevanje, kar 
omogoča razogljičenje sektorjev, v katerih 
neposredna elektrifikacija tehnično ni 
mogoča ali konkurenčna, pa tudi za 
shranjevanje energije za uravnoteženje 
energetskega sistema, s čimer ima 
pomembno vlogo pri povezovanju 
energetskih sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 39
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker se vodik lahko uporablja v 
industriji, prometu in za ogrevanje, kar 
omogoča razogljičenje sektorjev, v katerih 
neposredna elektrifikacija ni mogoča ali 
konkurenčna, pa tudi za shranjevanje 
energije za uravnoteženje energetskega 
sistema, s čimer ima pomembno vlogo pri 
povezovanju energetskih sistemov;

C. ker se vodik lahko uporablja v 
industriji in prometu, kar omogoča 
razogljičenje sektorjev, v katerih 
neposredna elektrifikacija ni mogoča ali 
konkurenčna, pa tudi za shranjevanje 
energije za uravnoteženje energetskega 
sistema, s čimer ima pomembno vlogo pri 
povezovanju energetskih sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 40
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker se danes razpoložljivi modeli 
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razvoja trga različnih vrst vodika močno 
razlikujejo in so zaradi občutljivosti cen, 
povpraševanja in proizvodnje vodika 
napovedi zelo negotove; ker bi morali to 
upoštevati pri odločitvah o politikah in 
naložbah, zato bi se morali osredotočiti na 
politiko „brez obžalovanja“ in na 
naložbene možnosti; ker je v tem okviru 
proizvodnja obnovljivega vodika edina 
dolgoročna trajnostna in stroškovno 
učinkovita rešitev, ki lahko prispeva k 
doseganju podnebne nevtralnosti Unije 
ter preprečuje učinke vezanosti na ogljik 
in nasedle naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 41
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker bi moral biti energetski sistem 
EU ekonomsko konkurenčen in okoljsko 
trajnosten, tehnološke usmeritve pa bi 
morale temeljiti na preizkušenih 
poslovnih primerih, da njihovi stroški ne 
bi ogrozili konkurenčnosti evropske 
industrije ali blaginje državljanov;

Or. en

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



PE662.057v01-00 20/101 AM\1220452SL.docx

SL

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker sedanji zakonodajni okvir, ki 
ureja zemeljski plin, evropskim 
odjemalcem že desetletja zagotavlja 
trajnost, zanesljivost oskrbe in cenovno 
dostopnost energije, zato bi ga bilo treba 
nadalje razširiti, da bi spodbudili razvoj 
prihodnjega vseevropskega trga vodika;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker se bo zaradi razogljičenja 
sektorjev povečal delež obnovljivih virov 
energije, kar bo povzročilo večja nihanja v 
energetskem in električnem omrežju; ker 
se bo povpraševanje po shranjevanju 
energije močno povečalo, da bi zagotovili 
oskrbo z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 44
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker proizvodnja jekla povzroča 
približno 10 % neposrednih in posrednih 
emisij toplogrednih plinov po vsem svetu, 
pomorski promet oddaja približno 2,5 % 
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emisij toplogrednih plinov, razvoj 
obnovljivega vodika pa bi lahko prispeval 
k zmanjšanju emisij v teh sektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 45
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je izraz „čisti vodik“ v 
sporočilu Komisije z dne 8. julija 2020 z 
naslovom Strategija za vodik za podnebno 
nevtralno Evropo uporabljen z drugačnim 
pomenom kot v misiji evropskega 
zavezništva za čisti vodik;

Or. en

Predlog spremembe 46
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker bi lahko vodik do leta 2050 
zagotovil do 20 % evropskega 
povpraševanja po energiji, od 20 % do 
50 % povpraševanja po energiji v prometu 
ter od 5 % do 20 % celotne energije, 
porabljene v industriji1;
_________________
1 Evropski univerzitetni inštitut in 
Evropska komisija

Or. en
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Predlog spremembe 47
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker študije kažejo, da bi lahko 
energija iz obnovljivih virov leta 2050 
predstavljala do 100 %4 v evropski 
mešanici virov energije, pri čemer bi vodik 
predstavljal 13–14 %5;
_________________
4 Univerza LUT, 2020
5 Strategija za vodik za podnebno 
nevtralno Evropo (COM(2020)0301)

Or. fr

Predlog spremembe 48
François-Xavier Bellamy

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker bi morala opredelitev 
obnovljivega in nizkoogljičnega vodika 
temeljiti na jasnem merilu glede ravni 
emisij CO2 v njegovem proizvodnem 
procesu in celotnem življenjskem ciklu;

Or. en

Predlog spremembe 49
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra 
Mihaylova), Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina 
Dlabajová, Morten Petersen, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica
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Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker vodik danes zajema približno 
2 % mešanice virov energije v EU, od tega 
95 % proizvedejo fosilna goriva, pri čemer 
se letno sprosti 70–100 milijonov ton CO2;

Or. en

Predlog spremembe 50
Dominique Riquet

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker bi se morala cena in donos, ki 
sta medsebojno povezana, postopoma 
izboljševati zaradi razvoja industrijskih 
metod in vrednostnih verig;

Or. en

Predlog spremembe 51
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker svetovna proizvodnja vodika 
(120 milijonov ton) izhaja tako iz 
stranskih proizvodov v prečiščevalni in 
kemični industriji (70 milijonov ton) kot iz 
namenskih obratov (50 milijonov ton); ker 
se povpraševanje po vodiku skoraj v celoti 
zagotavlja s fosilnimi gorivi, pri čemer se 
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proizvodnji vodika nameni 6 % svetovne 
porabe zemeljskega plina in 2 % svetovne 
porabe premoga; ker danes manj kot 
0,1 % svetovne namenske proizvodnje 
vodika temelji na elektrolizi vode, v EU pa 
se s trenutno delujočo elektrolizo 
proizvedejo manj kot 4 % celotne 
proizvodnje vodika;

Or. en

Predlog spremembe 52
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker so trenutni stroški čistega 
vodika z nizkimi emisijami približno od 
2,5 do 5,5 EUR na kilogram, medtem ko 
so stroški proizvodnje vodika na osnovi 
fosilnih goriv približno 1,50 EUR na 
kilogram1; ker se 95 % proizvodnje vodika 
v EU trenutno izvaja s parnim 
reformingom metana2; ker bi se v trenutni 
mešanici električne energije v večini držav 
članic vodik na osnovi električne energije 
proizvajal z večjimi emisijami kot vodik na 
osnovi fosilnih goriv;
_________________
1a Evropska komisija (2020): Strategija za 
vodik za podnebno nevtralno Evropo.
1b Evropska komisija: Hydrogen 
generation in Europe: Overview of key 
costs and benefits (Proizvodnja vodika v 
Evropi: pregled glavnih stroškov in 
koristi), julij 2020.

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker bi države članice lahko 
različno obravnavale razvoj vodikovih 
sistemov, pri čemer bi se upoštevale 
razlike v topologiji njihove plinske 
infrastrukture, njihova sposobnost za 
razvoj tehnologij za proizvodnjo vodika na 
različne načine, različne možnosti za 
inovacije in različno povpraševanje po 
vodiku v različnih panogah v vsaki državi 
članici;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker lahko vodik, proizveden iz 
obnovljivih virov energije, shranjuje 
energijo v velikih količinah daljše časovno 
obdobje in se lahko prevaža na velike 
razdalje ter zaradi tega omogoča 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
tam, kjer je najučinkovitejša, in omogoča 
prevoz na dolge razdalje brez obremenitve 
električnega omrežja;

Or. en
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Predlog spremembe 55
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Uvodna izjava C c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cc. ker je konkurenčna in trajnostna 
ekonomija vodika priložnost, da EU 
okrepi svoje gospodarstvo, zlasti po upadu 
gospodarske rasti zaradi covida-19; ker 
lahko do leta 2030 neposredno ustvari do 
1 milijon, do leta 2050 pa do 5,4 milijona 
visokokakovostnih delovnih mest1; ker je 
to lahko priložnost zlasti za regije, ki so 
trenutno zelo odvisne od tradicionalnih 
virov energije in ki tvegajo revščino zaradi 
postopne odprave fosilnih goriv;
_________________
1 Evropska komisija (Skupno raziskovalno 
središče), Uporaba vodika v scenarijih 
razogljičenja EU.

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava C c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cc. ker je za vzpostavitev 
konkurenčnega trga vodika, ki bi časovno 
in stroškovno učinkovito prispeval k cilju 
podnebne nevtralnosti Unije do leta 2050, 
potrebna dobro razvita infrastruktura za 
prenos, namenjena učinkoviti distribuciji 
vodika od proizvodnih obratov do območij 
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porabe po vsej Uniji, kar je mogoče doseči 
z uporabo obstoječih plinovodnih omrežij 
in izgradnjo namenske infrastrukture za 
prenos vodika;

Or. en

Predlog spremembe 57
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava C c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cc. ker so bile skupne zmogljivosti za 
proizvodnjo vodika v Evropi konec leta 
2018 ocenjene na 11,5 milijona ton na 
leto: Nemčija: 2,44 milijona ton, 
Nizozemska: 1,5 milijona ton, Poljska 
1,25 milijona ton, skupna nameščena 
zmogljivost elektrolizatorjev v Evropi pa je 
približno 1 GW, kar bi znašalo približno 
1,4 % celotnih zmogljivosti za proizvodnjo 
vodika;

Or. en

Predlog spremembe 58
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Uvodna izjava C c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cc. ker bodo potrebne velike naložbe v 
vodikovo omrežje in je zato dodajanje 
vodika v plinsko omrežje prvi korak za 
uvedbo vodikovega omrežja; ker so za to 
potrebni enaki evropski standardi glede 
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dodajanja;

Or. en

Predlog spremembe 59
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Uvodna izjava C d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cd. ker je večina plinovodov v zasebni 
lasti in bodo zdaj potrebna jasna pravila 
glede lastništva omrežja, da se zagotovi 
varnost pri načrtovanju, in ker je treba 
ves čas spoštovati načelo ločevanja 
lastništva;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava C d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cd. ker načelo dodatnosti, kot je 
določeno v členu 27 direktive o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, pomeni veliko tveganje 
za naložbe v vodik in uvedbo vodika;

Or. en

Predlog spremembe 61
Zdzisław Krasnodębski
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v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava C d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cd. ker je skupni delež proizvodnje 
vodika iz fosilnih goriv z zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika (modri vodik) v 
evropskih zmogljivostih za proizvodnjo 
vodika približno 0,7-odstoten;

Or. en

Predlog spremembe 62
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba s konkurenčno 
in vzdržno ekonomijo in povezanim trgom 
vodika ohraniti in še povečati evropsko 
vodilno vlogo na področju t. i. čistega 
vodika13; poudarja, da potrebujemo 
evropsko strategijo za vodik, ki bo 
zajemala celotno vrednostno verigo vodika, 
vključno s sektorji povpraševanja in 
oskrbe, in bo usklajena z nacionalnimi 
prizadevanji za znižanje stroškov uvajanja 
čistega vodika; zato pozdravlja strategijo 
za vodik za podnebno nevtralno Evropo, ki 
jo je predlagala Komisija;

1. poudarja, da proizvodnja vodika ni 
cilj sama po sebi, temveč mora služiti 
skupnemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov; ugotavlja, da je 
obnovljivi vodik7a lahko sredstvo za 
shranjevanje energije iz obnovljivih virov 
in da lahko ponudi rešitve za nekatere 
industrijske sektorje, kot je jeklarstvo, ali 
nekatere veje prometnega sektorja, kot je 
letalstvo, kjer elektrifikacija ni mogoča; 
poudarja, da je treba s konkurenčno in 
vzdržno ekonomijo in povezanim trgom 
vodika ohraniti in še povečati evropsko 
vodilno vlogo na področju obnovljivega 
vodika; je seznanjen z dodano vrednostjo 
domače proizvodnje obnovljivega vodika 
za razvoj in trženje inovativnih tehnologij 
za elektrolizo; zato poudarja, da 
potrebujemo evropsko strategijo za vodik, 
ki bo zajemala celotno vrednostno verigo 
vodika, vključno s sektorji povpraševanja 
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in oskrbe, in bo usklajena z nacionalnimi 
prizadevanji, da bo obnovljivi vodik 
proizveden v novih obratih za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov ali da se 
absorbira presežek, proizveden v 
obstoječih obratih, na podlagi načela 
dodatnosti in znižanja stroškov uvajanja 
čistega vodika; zato pozdravlja strategijo 
za vodik za podnebno nevtralno Evropo in 
prihodnjo revizijo direktive o energiji iz 
obnovljivih virov6a, ki ju je predlagala 
Komisija;

_________________ _________________
6a Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov.
7a Predlog spremembe, ki nadomešča 
„čisti“ z „obnovljivi“, velja za celotno 
besedilo.

13 Komisija je „čisti“ vodik opredelila kot 
vodik, pridobljen z elektrolizo vode z 
uporabo električne energije iz obnovljivih 
virov. Pridobi se lahko tudi z reformingom 
zemeljskega plina ali biokemijsko 
pretvorbo biomase, če je to v skladu z 
zahtevami glede trajnostnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 63
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba s konkurenčno 
in vzdržno ekonomijo in povezanim trgom 
vodika ohraniti in še povečati evropsko 
vodilno vlogo na področju t. i. čistega 
vodika13; poudarja, da potrebujemo 
evropsko strategijo za vodik, ki bo 

1. poudarja, da je treba s konkurenčno 
in vzdržno ekonomijo in povezanim trgom 
vodika ohraniti in še povečati evropsko 
vodilno vlogo na področju t. i. čistega 
vodika13; poudarja, da potrebujemo 
evropsko strategijo za vodik, ki bo 
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zajemala celotno vrednostno verigo vodika, 
vključno s sektorji povpraševanja in 
oskrbe, in bo usklajena z nacionalnimi 
prizadevanji za znižanje stroškov uvajanja 
čistega vodika; zato pozdravlja strategijo 
za vodik za podnebno nevtralno Evropo, ki 
jo je predlagala Komisija;

zajemala celotno vrednostno verigo vodika, 
vključno s sektorji povpraševanja in 
oskrbe, in bo usklajena z nacionalnimi 
prizadevanji za znižanje stroškov uvajanja 
čistega vodika; poudarja, da mora biti 
ekonomija vodika usklajena s Pariškim 
sporazumom, evropskimi podnebnimi in 
energetskimi cilji za leti 2030 in 2050, 
krožnim gospodarstvom, akcijskim 
načrtom za ključne surovine in cilji 
trajnostnega razvoja OZN; zato pozdravlja 
strategijo za vodik za podnebno nevtralno 
Evropo, ki jo je predlagala Komisija, ter 
vse večje število nacionalnih strategij za 
vodik in regionalnih pobud; poudarja, da 
je treba te strategije uskladiti z 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 
načrti; poziva k hitremu in ambicioznemu 
izvajanju takšnih strategij;

_________________ _________________
13 Komisija je „čisti“ vodik opredelila kot 
vodik, pridobljen z elektrolizo vode z 
uporabo električne energije iz obnovljivih 
virov. Pridobi se lahko tudi z reformingom 
zemeljskega plina ali biokemijsko 
pretvorbo biomase, če je to v skladu z 
zahtevami glede trajnostnosti.

13 Komisija je „čisti“ vodik opredelila kot 
vodik, pridobljen z elektrolizo vode z 
uporabo električne energije iz obnovljivih 
virov. Pridobi se lahko tudi z reformingom 
zemeljskega plina ali biokemijsko 
pretvorbo biomase, če je to v skladu z 
zahtevami glede trajnostnosti.

Or. en

Predlog spremembe 64
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba s 
konkurenčno in vzdržno ekonomijo in 
povezanim trgom vodika ohraniti in še 
povečati evropsko vodilno vlogo na 
področju t. i. čistega vodika13; poudarja, da 
potrebujemo evropsko strategijo za vodik, 
ki bo zajemala celotno vrednostno verigo 
vodika, vključno s sektorji povpraševanja 

1. poudarja, da je v bližnji prihodnosti 
energijo, ki je potrebna za pridobivanje 
vodika za uporabo v industriji, ogrevanju 
ali prometnem sektorju, mogoče pridobiti 
le z dosledno uporabo fosilnih goriv;
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in oskrbe, in bo usklajena z nacionalnimi 
prizadevanji za znižanje stroškov uvajanja 
čistega vodika; zato pozdravlja strategijo 
za vodik za podnebno nevtralno Evropo, 
ki jo je predlagala Komisija;
_________________
13 Komisija je „čisti“ vodik opredelila kot 
vodik, pridobljen z elektrolizo vode z 
uporabo električne energije iz obnovljivih 
virov. Pridobi se lahko tudi z reformingom 
zemeljskega plina ali biokemijsko 
pretvorbo biomase, če je to v skladu z 
zahtevami glede trajnostnosti.

Or. de

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

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba s konkurenčno 
in vzdržno ekonomijo in povezanim trgom 
vodika ohraniti in še povečati evropsko 
vodilno vlogo na področju t. i. čistega 
vodika13; poudarja, da potrebujemo 
evropsko strategijo za vodik, ki bo 
zajemala celotno vrednostno verigo vodika, 
vključno s sektorji povpraševanja in 
oskrbe, in bo usklajena z nacionalnimi 
prizadevanji za znižanje stroškov uvajanja 
čistega vodika; zato pozdravlja strategijo 
za vodik za podnebno nevtralno Evropo, ki 
jo je predlagala Komisija;

1. poudarja, da je treba s konkurenčno 
in vzdržno ekonomijo in povezanim trgom 
vodika ohraniti in še povečati evropsko 
vodilno vlogo na področju obnovljivega in 
nizkoogljičnega vodika13; poudarja, da 
potrebujemo evropsko strategijo za vodik, 
ki bo zajemala celotno vrednostno verigo 
vodika, vključno s sektorji povpraševanja 
in oskrbe, in bo usklajena z nacionalnimi 
prizadevanji za znižanje stroškov uvajanja 
obnovljivega in nizkoogljičnega vodika; 
zato pozdravlja strategijo za vodik za 
podnebno nevtralno Evropo, ki jo je 
predlagala Komisija, ter nacionalne 
strategije in naložbene načrte za vodik v 
več državah članicah; poziva Komisijo, 
naj svoj pristop k vodiku racionalizira z 
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industrijsko strategijo in ga vključi v 
skladno industrijsko politiko;

_________________ _________________
13 Komisija je „čisti“ vodik opredelila kot 
vodik, pridobljen z elektrolizo vode z 
uporabo električne energije iz obnovljivih 
virov. Pridobi se lahko tudi z reformingom 
zemeljskega plina ali biokemijsko 
pretvorbo biomase, če je to v skladu z 
zahtevami glede trajnostnosti.

13 Komisija je „čisti“ vodik opredelila kot 
vodik, pridobljen z elektrolizo vode z 
uporabo električne energije iz obnovljivih 
virov. Pridobi se lahko tudi z reformingom 
zemeljskega plina ali biokemijsko 
pretvorbo biomase, če je to v skladu z 
zahtevami glede trajnostnosti.

Or. en

Predlog spremembe 66
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba s konkurenčno 
in vzdržno ekonomijo in povezanim trgom 
vodika ohraniti in še povečati evropsko 
vodilno vlogo na področju t. i. čistega 
vodika13; poudarja, da potrebujemo 
evropsko strategijo za vodik, ki bo 
zajemala celotno vrednostno verigo vodika, 
vključno s sektorji povpraševanja in 
oskrbe, in bo usklajena z nacionalnimi 
prizadevanji za znižanje stroškov uvajanja 
čistega vodika; zato pozdravlja strategijo 
za vodik za podnebno nevtralno Evropo, ki 
jo je predlagala Komisija;

1. poudarja, da je treba s 
konkurenčno, z viri gospodarno in 
energetsko učinkovito ter vzdržno 
ekonomijo in povezanim trgom vodika 
ohraniti in še povečati evropsko vodilno 
vlogo ter strateško avtonomijo na področju 
obnovljivega vodika; poudarja, da 
potrebujemo evropsko strategijo za vodik, 
ki bo zajemala celotno vrednostno verigo 
vodika, vključno s sektorji povpraševanja 
in oskrbe, in bo usklajena z nacionalnimi 
prizadevanji za zagotovitev namestitve 
dodatnih zmogljivosti za proizvodnjo 
električne energije iz obnovljivih virov za 
proizvodnjo obnovljivega vodika in 
znižanje stroškov uvajanja obnovljivega 
vodika; zato pozdravlja strategijo za vodik 
za podnebno nevtralno Evropo, ki jo je 
predlagala Komisija;

_________________
13 Komisija je „čisti“ vodik opredelila kot 
vodik, pridobljen z elektrolizo vode z 
uporabo električne energije iz obnovljivih 
virov. Pridobi se lahko tudi z reformingom 
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zemeljskega plina ali biokemijsko 
pretvorbo biomase, če je to v skladu z 
zahtevami glede trajnostnosti.

Or. en

Predlog spremembe 67
Thierry Mariani
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba s konkurenčno 
in vzdržno ekonomijo in povezanim trgom 
vodika ohraniti in še povečati evropsko 
vodilno vlogo na področju t. i. čistega 
vodika13; poudarja, da potrebujemo 
evropsko strategijo za vodik, ki bo 
zajemala celotno vrednostno verigo vodika, 
vključno s sektorji povpraševanja in 
oskrbe, in bo usklajena z nacionalnimi 
prizadevanji za znižanje stroškov uvajanja 
čistega vodika; zato pozdravlja strategijo 
za vodik za podnebno nevtralno Evropo, 
ki jo je predlagala Komisija;

1. poudarja, da je treba s konkurenčno 
in vzdržno ekonomijo in povezanim trgom 
vodika ohraniti in še povečati evropsko 
vodilno vlogo na področju obnovljivega in 
nizkoogljičnega vodika13; poudarja, da 
potrebujemo evropsko strategijo za vodik, 
ki bo zajemala celotno vrednostno verigo 
vodika, vključno s sektorji povpraševanja 
in oskrbe, in bo usklajena z nacionalnimi 
prizadevanji za znižanje stroškov uvajanja 
obnovljivega in nizkoogljičnega vodika; 
poziva, naj Komisija v naslednjih 
zakonodajnih predlogih za ta sektor 
upošteva različne nacionalne strategije za 
vodik in naložbene načrte, ki so jih 
sprejele države članice;

_________________ _________________
13 Komisija je „čisti“ vodik opredelila kot 
vodik, pridobljen z elektrolizo vode z 
uporabo električne energije iz obnovljivih 
virov. Pridobi se lahko tudi z reformingom 
zemeljskega plina ali biokemijsko 
pretvorbo biomase, če je to v skladu z 
zahtevami glede trajnostnosti.

13 Opredelitve Komisije – „Obnovljivi 
vodik“ je vodik, pridobljen z elektrolizo 
vode z uporabo električne energije iz 
obnovljivih virov. Pridobi se lahko tudi z 
reformingom zemeljskega plina ali 
biokemijsko pretvorbo biomase, če je to v 
skladu z zahtevami glede trajnostnosti. 
„Nizkoogljični vodik“ zajema: vodik, 
proizveden z elektrolizo vode (v 
elektrolizatorju, ki ga poganja elektrika), 
ne glede na izvor elektrike, in vodik na 
osnovi fosilnih goriv z zajemom ogljika. 
To pomeni znatno zmanjšanje količine 
emisij toplogrednih plinov v celotnem 
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življenjskem ciklu v primerjavi s sedanjo 
proizvodnjo vodika.

Or. fr

Predlog spremembe 68
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba s konkurenčno 
in vzdržno ekonomijo in povezanim trgom 
vodika ohraniti in še povečati evropsko 
vodilno vlogo na področju t. i. čistega 
vodika13; poudarja, da potrebujemo 
evropsko strategijo za vodik, ki bo 
zajemala celotno vrednostno verigo vodika, 
vključno s sektorji povpraševanja in 
oskrbe, in bo usklajena z nacionalnimi 
prizadevanji za znižanje stroškov uvajanja 
čistega vodika; zato pozdravlja strategijo 
za vodik za podnebno nevtralno Evropo, ki 
jo je predlagala Komisija;

1. poudarja, da je treba s konkurenčno 
in vzdržno ekonomijo in povezanim trgom 
vodika ohraniti in še povečati evropsko 
vodilno vlogo na področju čistega vodika 
in nizkoogljičnega vodika13, pri tem pa 
upoštevati načelo tehnološke nevtralnosti; 
poudarja, da potrebujemo evropsko 
strategijo za vodik, ki bo zajemala celotno 
vrednostno verigo vodika, vključno s 
sektorji povpraševanja in oskrbe, in bo 
usklajena z nacionalnimi prizadevanji za 
znižanje stroškov uvajanja čistega in 
nizkoogljičnega vodika; zato pozdravlja 
strategijo za vodik za podnebno nevtralno 
Evropo, ki jo je predlagala Komisija;

_________________ _________________
13 Komisija je „čisti“ vodik opredelila kot 
vodik, pridobljen z elektrolizo vode z 
uporabo električne energije iz obnovljivih 
virov. Pridobi se lahko tudi z reformingom 
zemeljskega plina ali biokemijsko 
pretvorbo biomase, če je to v skladu z 
zahtevami glede trajnostnosti.

13 Komisija je „čisti“ vodik opredelila kot 
vodik, pridobljen z elektrolizo vode z 
uporabo električne energije iz obnovljivih 
virov. Pridobi se lahko tudi z reformingom 
zemeljskega plina ali biokemijsko 
pretvorbo biomase, če je to v skladu z 
zahtevami glede trajnostnosti. Pojem 
„nizkoogljični vodik“ vključuje vodik iz 
fosilnih goriv z zajemom ogljika in vodik 
na osnovi električne energije, kjer so 
emisije toplogrednih plinov v celotnem 
življenjskem ciklu bistveno manjše od 
tistih iz sedanje proizvodnje vodika.
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Or. en

Predlog spremembe 69
Dominique Riquet

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba s konkurenčno 
in vzdržno ekonomijo in povezanim trgom 
vodika ohraniti in še povečati evropsko 
vodilno vlogo na področju t. i. čistega 
vodika13; poudarja, da potrebujemo 
evropsko strategijo za vodik, ki bo 
zajemala celotno vrednostno verigo vodika, 
vključno s sektorji povpraševanja in 
oskrbe, in bo usklajena z nacionalnimi 
prizadevanji za znižanje stroškov uvajanja 
čistega vodika; zato pozdravlja strategijo 
za vodik za podnebno nevtralno Evropo, ki 
jo je predlagala Komisija;

1. poudarja, da je treba s konkurenčno 
in vzdržno ekonomijo in povezanim trgom 
vodika ohraniti in še povečati evropsko 
vodilno vlogo na področju t. i. čistega 
vodika13 in nizkoogljičnega vodika; 
poudarja, da potrebujemo evropsko 
strategijo za vodik, ki bo zajemala celotno 
vrednostno verigo vodika, vključno s 
sektorji povpraševanja in oskrbe, in bo 
usklajena z nacionalnimi prizadevanji za 
znižanje stroškov uvajanja čistega vodika; 
zato pozdravlja strategijo za vodik za 
podnebno nevtralno Evropo, ki jo je 
predlagala Komisija;

_________________ _________________
13 Komisija je „čisti“ vodik opredelila kot 
vodik, pridobljen z elektrolizo vode z 
uporabo električne energije iz obnovljivih 
virov. Pridobi se lahko tudi z reformingom 
zemeljskega plina ali biokemijsko 
pretvorbo biomase, če je to v skladu z 
zahtevami glede trajnostnosti.

13 Komisija je „čisti“ vodik opredelila kot 
vodik, pridobljen z elektrolizo vode z 
uporabo električne energije iz obnovljivih 
virov. Pridobi se lahko tudi z reformingom 
zemeljskega plina ali biokemijsko 
pretvorbo biomase, če je to v skladu z 
zahtevami glede trajnostnosti.

Or. en

Predlog spremembe 70
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra 
Mihaylova), Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba s konkurenčno 
in vzdržno ekonomijo in povezanim trgom 
vodika ohraniti in še povečati evropsko 
vodilno vlogo na področju t. i. čistega 
vodika13; poudarja, da potrebujemo 
evropsko strategijo za vodik, ki bo 
zajemala celotno vrednostno verigo vodika, 
vključno s sektorji povpraševanja in 
oskrbe, in bo usklajena z nacionalnimi 
prizadevanji za znižanje stroškov uvajanja 
čistega vodika; zato pozdravlja strategijo 
za vodik za podnebno nevtralno Evropo, ki 
jo je predlagala Komisija;

1. poudarja, da je treba s konkurenčno 
in vzdržno ekonomijo in povezanim trgom 
vodika ohraniti in še povečati evropsko 
vodilno vlogo na področju obnovljivega 
vodika; poudarja, da potrebujemo evropsko 
strategijo za vodik, ki bo zajemala celotno 
vrednostno verigo vodika, vključno s 
sektorji povpraševanja in oskrbe, in bo 
usklajena z nacionalnimi prizadevanji za 
znižanje stroškov uvajanja obnovljivega in 
nizkoogljičnega vodika; zato pozdravlja 
strategijo za vodik za podnebno nevtralno 
Evropo, ki jo je predlagala Komisija;

_________________
13 Komisija je „čisti“ vodik opredelila kot 
vodik, pridobljen z elektrolizo vode z 
uporabo električne energije iz obnovljivih 
virov. Pridobi se lahko tudi z reformingom 
zemeljskega plina ali biokemijsko 
pretvorbo biomase, če je to v skladu z 
zahtevami glede trajnostnosti.

Or. en

Predlog spremembe 71
Carlo Calenda, Jens Geier

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da so proizvodi, 
pridobljeni iz vodika, kot so sintetična 
goriva, proizvedena z uporabo energije iz 
obnovljivih virov, ogljično nevtralna 
alternativa fosilnim gorivom, zato lahko 
poleg drugih rešitev za zmanjšanje emisij, 
kot je elektrifikacija, bistveno prispevajo k 
odpravi fosilnih goriv v najrazličnejših 
sektorjih; poudarja, da je medsektorska 
uporaba, vključno s cestnim prometom, 
bistvena za znatno znižanje cen teh 
nosilcev energije zaradi ekonomije obsega 
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in za zagotovitev zadostne velikosti trga;

Or. en

Predlog spremembe 72
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. priznava prizadevanja vodikovih 
dolin v različnih regijah po vsej EU pri 
razvoju povezanih medsektorskih 
vrednostnih verig čistega vodika; 
poudarja, da imajo pomembno vlogo pri 
začetku proizvodnje in uporabe čistega 
vodika na poti do evropske ekonomije 
čistega vodika; poziva Komisijo, naj te 
pobude nadgradi ter podpre njihov razvoj 
in sodelovanje za združevanje znanja in 
izkušenj ter naložb;

Or. en

Predlog spremembe 73
Thierry Mariani
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. pojasnjuje, da mora čisti vodik 
vključevati tako obnovljivi vodik kot 
nizkoogljični vodik, ter poudarja, da je 
treba nujno predlagati bolj vključujoče in 
tehnološko nevtralne opredelitve, da bi 
ustrezale okoljskim ciljem zmanjšanja 
emisij CO2;

Or. fr
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Predlog spremembe 74
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. poudarja, da je za proizvodnjo 
vodika potrebna znatna količina naravnih 
virov, na primer vode, in da bi to lahko 
povzročilo težave v evropskih regijah, kjer 
vode primanjkuje; zato poudarja, da je pri 
proizvodnji čistega vodika pomembno 
povečati učinkovitost virov in jih skrbno 
upravljati;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba predvsem 
upoštevati načelo „energijska učinkovitost 
na prvem mestu“ in da je neposredna 
elektrifikacija, kjer je mogoča, najboljša 
možnost za razogljičenje, saj je stroškovno 
in energijsko učinkovitejša kot uporaba 
čistega vodika;

2. poudarja pomen odpornega in 
podnebno nevtralnega energetskega 
sistema, ki bi temeljil na načelih 
energijske učinkovitosti, stroškovne 
učinkovitosti in zanesljivosti oskrbe; 
poudarja, da je neposredna elektrifikacija 
pomembna pot do razogljičenja, vendar bi 
morala biti izbrana kot najboljša možnost 
le, kjer je tehnološko, socialno in 
ekonomsko izvedljivejša ter stroškovno in 
energijsko učinkovitejša kot uporaba 
obnovljivega ali nizkoogljičnega vodika 
ali drugih alternativ; vendar ugotavlja, da 
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načelo „energijska učinkovitost na prvem 
mestu“ ne bi smelo preprečevati razvoja 
inovativnih pilotnih in predstavitvenih 
projektov, da bi čisti vodik postal 
konkurenčen;

Or. en

Predlog spremembe 76
Sven Schulze

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba predvsem 
upoštevati načelo „energijska učinkovitost 
na prvem mestu“ in da je neposredna 
elektrifikacija, kjer je mogoča, najboljša 
možnost za razogljičenje, saj je stroškovno 
in energijsko učinkovitejša kot uporaba 
čistega vodika;

2. poudarja, da je treba predvsem 
upoštevati načelo „energijska učinkovitost 
na prvem mestu“ in da je neposredna 
elektrifikacija, kjer je mogoča, najboljša 
možnost za razogljičenje, saj je stroškovno 
in energijsko učinkovitejša kot uporaba 
čistega vodika; hkrati opozarja, da je 
neposredna elektrifikacija v mnogih 
primerih povezana z višjimi stroški in je 
zato manj socialno sprejemljiva; opozarja, 
da je najboljši način razogljičenja odvisen 
tudi od vidikov, kot so zanesljivost oskrbe, 
tehnična izvedljivost in razlogi v zvezi z 
energetskim sistemom;

Or. de

Predlog spremembe 77
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba predvsem 
upoštevati načelo „energijska učinkovitost 
na prvem mestu“ in da je neposredna 

2. poudarja, da je treba predvsem 
upoštevati načelo „energijska učinkovitost 
in zmernost na prvem mestu“ ter da so 
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elektrifikacija, kjer je mogoča, najboljša 
možnost za razogljičenje, saj je stroškovno 
in energijsko učinkovitejša kot uporaba 
čistega vodika;

ukrepi za varčevanje z energijo, 
neposredna uporaba energije iz 
obnovljivih virov in neposredna 
elektrifikacija iz obnovljivih virov 
najboljša možnost za bistven napredek k 
podnebni nevtralnosti v vseh zadevnih 
sektorjih, saj so stroškovno in energijsko 
učinkovitejši ter gospodarnejši z viri kot 
uporaba čistega vodika;

Or. fr

Predlog spremembe 78
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba predvsem 
upoštevati načelo „energijska učinkovitost 
na prvem mestu“ in da je neposredna 
elektrifikacija, kjer je mogoča, najboljša 
možnost za razogljičenje, saj je stroškovno 
in energijsko učinkovitejša kot uporaba 
čistega vodika;

2. poudarja, je treba predvsem 
upoštevati načelo „energijska učinkovitost 
na prvem mestu“ in čeprav je neposredna 
elektrifikacija, kjer je tehnično mogoča in 
stroškovno ter energetsko učinkovitejša, 
možnost za zmanjšanje emisij, ne bi smela 
zasenčiti koristi, ki jih zagotavljajo 
možnosti za zmanjšanje emisij ogljika na 
podlagi dopolnilnih goriv; poudarja, da je 
treba pri oceni stroškov elektrifikacije 
upoštevati potrebne naložbe v omrežja in 
prožna sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 79
Thierry Mariani
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba predvsem 
upoštevati načelo „energijska učinkovitost 
na prvem mestu“ in da je neposredna 
elektrifikacija, kjer je mogoča, najboljša 
možnost za razogljičenje, saj je stroškovno 
in energijsko učinkovitejša kot uporaba 
čistega vodika;

2. poudarja pomen energijske 
učinkovitosti in da je neposredna 
elektrifikacija, kjer je mogoča, pomembna 
možnost za razogljičenje, če je stroškovno 
in energijsko učinkovitejša kot uporaba 
vodika; vseeno meni, da bo tehnološko 
nevtralen pristop ključen za uresničevanje 
ciljev razogljičenja z donosnimi in 
energetsko učinkovitimi možnostmi;

Or. fr

Predlog spremembe 80
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba predvsem 
upoštevati načelo „energijska učinkovitost 
na prvem mestu“ in da je neposredna 
elektrifikacija, kjer je mogoča, najboljša 
možnost za razogljičenje, saj je stroškovno 
in energijsko učinkovitejša kot uporaba 
čistega vodika;

2. poudarja, da je treba pri ukrepih za 
doseganje podnebne nevtralnosti v 
gospodarskih sektorjih vedno dati 
prednost načelu „energijska učinkovitost 
na prvem mestu“, temu pa bi morala za 
zadovoljevanje večjih energetskih potreb 
slediti decentralizirana neposredna 
elektrifikacija iz obnovljivih virov, saj je 
stroškovno in energijsko učinkovitejša ter z 
viri gospodarnejša kot uporaba 
obnovljivega vodika kot prve izbire;

Or. en

Predlog spremembe 81
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra 
Mihaylova), Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina 
Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba predvsem 
upoštevati načelo „energijska učinkovitost 
na prvem mestu“ in da je neposredna 
elektrifikacija, kjer je mogoča, najboljša 
možnost za razogljičenje, saj je stroškovno 
in energijsko učinkovitejša kot uporaba 
čistega vodika;

2. poudarja, da je pomembno tako 
načelo „energijska učinkovitost na prvem 
mestu“ kot načelo „tehnološke 
nevtralnosti“; priznava, da sta tako vodik 
kot neposredna elektrifikacija pomembna 
za razogljičenje in da sta oba potrebna za 
doseganje podnebne nevtralnosti;

Or. en

Predlog spremembe 82
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba predvsem 
upoštevati načelo „energijska učinkovitost 
na prvem mestu“ in da je neposredna 
elektrifikacija, kjer je mogoča, najboljša 
možnost za razogljičenje, saj je stroškovno 
in energijsko učinkovitejša kot uporaba 
čistega vodika;

2. poudarja, da je treba predvsem 
upoštevati načelo „energijska učinkovitost 
na prvem mestu“ in da je neposredna 
elektrifikacija, kjer je mogoča, seveda 
najboljša možnost, saj je stroškovno in 
energijsko učinkovitejša kot uporaba 
vodika;

Or. de

Predlog spremembe 83
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je prepričan, da le vodik na osnovi 
čiste tehnologije trajnostno prispeva k 
doseganju podnebne nevtralnosti na dolgi 
rok;

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 84
Dominique Riquet

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je prepričan, da le vodik na osnovi 
čiste tehnologije trajnostno prispeva k 
doseganju podnebne nevtralnosti na dolgi 
rok;

Črtano

Or. en

Predlog spremembe 85
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je prepričan, da le vodik na osnovi 
čiste tehnologije trajnostno prispeva k 
doseganju podnebne nevtralnosti na dolgi 
rok;

3. je prepričan, da čisti in 
nizkoogljični vodik trajnostno prispevata k 
doseganju podnebne nevtralnosti na dolgi 
rok; poudarja, da v zvezi z njuno 
proizvodnjo ne bi smeli vnaprej 
izpostavljati nobenih posebnih tehnologij, 
razen če lahko prispevajo k zmanjšanju 
emisij pri končni uporabi; je zaskrbljen, 
ker v sporočilu ni obravnavano vprašanja 
tehnologij za proizvodnjo vodika na 
osnovi jedrske energije, in poziva, naj se v 
zasnovo in usmeritev strategije za vodik 
vključijo sedanji in predvideni stroški 
vodika, proizvedenega na osnovi jedrske 
energije;

Or. en
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Predlog spremembe 86
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je prepričan, da le vodik na osnovi 
čiste tehnologije trajnostno prispeva k 
doseganju podnebne nevtralnosti na dolgi 
rok;

3. poudarja, da po podatkih Evropske 
komisije delež vodika v mešanici 
energetskih virov v EU trenutno znaša 
manj kot 2 %8a ter da je v 96 % proizveden 
iz fosilnih goriv9a, kar v EU povzroči od 
70 do 100 milijonov ton izpustov CO2 
letno10a; je prepričan, da le vodik, 
proizveden iz obnovljivih virov, trajnostno 
prispeva k doseganju podnebne 
nevtralnosti;

_________________
8a Skupno podjetje za GCV (2019): 
Evropski časovni načrt za vodik. Ta 
odstotek vključuje uporabo vodika kot 
surovine.
9a Trenutno 300 elektrolizatorjev, ki se 
uporabljajo v EU, proizvede manj kot 4 % 
celotne proizvodnje vodika — Skupno 
podjetje za gorivne celice in vodik, 2019, 
Evropski časovni načrt za vodik.
10a COM(2020)0301

Or. fr

Predlog spremembe 87
Thierry Mariani
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je prepričan, da le vodik na osnovi 
čiste tehnologije trajnostno prispeva k 
doseganju podnebne nevtralnosti na dolgi 

3. je prepričan, da lahko obnovljivi 
vodik in nizkoogljični vodik trajnostno 
prispevata k doseganju podnebne 
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rok; nevtralnosti na dolgi rok; poziva Komisijo, 
naj določi konkreten količinski in 
gospodarsko vzdržen cilj za obnovljivi in 
nizkoogljični vodik, da se oceni vzdržnost 
za evropske akterje iz panoge vodika in 
končne uporabnike;

Or. fr

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

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je prepričan, da le vodik na osnovi 
čiste tehnologije trajnostno prispeva k 
doseganju podnebne nevtralnosti na dolgi 
rok;

3. je prepričan, da obnovljivi in 
nizkoogljični vodik trajnostno prispevata k 
doseganju podnebne nevtralnosti na dolgi 
rok; poudarja, da bo imel nizkoogljični 
vodik pomembno vlogo, saj bo s 
povečanjem trga bistveno prispeval h 
kratkoročnemu in srednjeročnemu 
zmanjšanju emisij ter k razvoju ekonomije 
vodika v EU;

Or. en

Predlog spremembe 89
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je prepričan, da le vodik na osnovi 
čiste tehnologije trajnostno prispeva k 

3. je prepričan, da le vodik na osnovi 
čiste tehnologije trajnostno prispeva k 
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doseganju podnebne nevtralnosti na dolgi 
rok;

doseganju podnebne nevtralnosti na dolgi 
rok; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da čisti 
vodik še ni konkurenčen vodiku iz fosilnih 
goriv ali nizkoogljičnemu vodiku; zato 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo spodbude za vrednostno verigo 
in tržno uvajanje čistega vodika;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je prepričan, da le vodik na osnovi 
čiste tehnologije trajnostno prispeva k 
doseganju podnebne nevtralnosti na dolgi 
rok;

3. je prepričan, da je obnovljivi vodik 
ključnega pomena za evropski energetski 
prehod, saj bo trajnostno prispeval k 
doseganju podnebne nevtralnosti; priznava 
prehodno vlogo nizkoogljičnega vodika 
pri izpolnjevanju podnebnih ciljev EU v 
letih 2030 in 2050;

Or. en

Predlog spremembe 91
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je prepričan, da le vodik na osnovi 
čiste tehnologije trajnostno prispeva k 
doseganju podnebne nevtralnosti na dolgi 
rok;

3. je prepričan, da je obnovljivi vodik 
edina trajnostna in stroškovno učinkovita 
rešitev, ki prispeva k doseganju podnebne 
nevtralnosti ter preprečuje učinke 
vezanosti in nasedle naložbe, zato bi se 
morala strategija Unije osredotočati 
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izključno na obnovljivi vodik;

Or. en

Predlog spremembe 92
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je prepričan, da le vodik na osnovi 
čiste tehnologije trajnostno prispeva k 
doseganju podnebne nevtralnosti na dolgi 
rok;

3. je prepričan, da le obnovljivi vodik 
trajnostno prispeva k doseganju podnebne 
nevtralnosti;

Or. en

Predlog spremembe 93
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. je seznanjen z ambicioznimi 
predpostavkami Komisije glede prihodnje 
stroškovne združljivosti čistega vodika; 
vendar poudarja, da se ocene različnih 
študij o stroških tehnologij za proizvodnjo 
električne energije iz obnovljivih virov 
močno razlikujejo in da obstajajo velika 
odstopanja v napovedih o prihodnjih 
izravnanih stroških vodika;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. priznava, da je potreben 
regulativni okvir ob polnem spoštovanju 
načel sorazmernosti, subsidiarnosti in 
boljšega pravnega urejanja, s poudarkom 
na preizkusu za MSP;

Or. en

Predlog spremembe 95
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. poudarja, da evropska politika za 
razvoj ekonomije vodika držav članic ne 
sme postaviti pred izbiro, ali bodo v 
omrežjih imele več energije iz obnovljivih 
virov ali pa bodo to energijo uporabljale 
za proizvodnjo čistega vodika; v zvezi s 
tem zavrača zamisel o uvedbi minimalnih 
deležev ali kvot za čisti vodik, saj bi bile 
posledice v nasprotju z zastavljenimi 
podnebnimi cilji;

Or. en

Predlog spremembe 96
Zdzisław Krasnodębski
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v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 3 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3c. priznava izjavo iz sporočila, da je 
treba prehod na podnebno nevtralno 
povezovanje energetskega sistema skrbno 
načrtovati ob upoštevanju sedanjih 
izhodišč in infrastrukture, ki se lahko med 
državami članicami razlikujejo, in da so 
za vodikov ekosistem potrebne različne 
politične rešitve v posameznih sektorjih in 
regijah; obžaluje pa, da v sporočilu te 
predpostavke niso nadalje razvite, in 
poziva Komisijo, naj zagotovi več 
informacij o načrtovanem razlikovanju in 
prilagodljivosti podpornih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 97
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 3 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3d. poziva Komisijo, naj pred 
morebitnim zakonodajnim predlogom na 
tem področju pripravi oceno učinka na 
posamezno državo članico, vključno z 
energetsko varnostjo nacionalnih 
sistemov, stroški energije ter socialnimi in 
industrijskimi stroški preoblikovanja trga 
vodika;

Or. en
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Predlog spremembe 98
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je skupna pravna 
razvrstitev različnih vrst vodika nadvse 
pomembna; pozdravlja razvrstitev, ki jo 
predlaga Komisija; dodaja, da bi bila ta 
razvrstitev še jasnejša, če za isto kategorijo 
ne bi uporabljali dveh poimenovanj, kot sta 
„obnovljivi“ in „čisti“ vodik;

4. meni, da je skupna pravna 
razvrstitev različnih vrst vodika nadvse 
pomembna; pozdravlja razvrstitev, ki jo 
predlaga Komisija; dodaja, da bi bila ta 
razvrstitev še jasnejša, če za isto kategorijo 
ne bi uporabljali dveh poimenovanj; 
vztraja, naj razvrstitev različnih vrst 
vodika ne zajema le emisij CO2, temveč 
tudi druga okoljska merila, zlasti merila, 
navedena v okviru taksonomije18a; 
predlaga, naj se obnovljivi vodik opredeli 
v obstoječem zakonodajnem okviru za 
tekoča in plinasta goriva iz obnovljivih 
virov nebiološkega izvora, ki se 
uporabljajo v prevozu, določenem v 
direktivi o spodbujanju uporabe energije 
iz obnovljivih virov11a;
_________________
11a Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov.
18a Uredba (EU) 2020/852 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 
o vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe 
(EU) 2019/2088.

Or. fr

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

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je skupna pravna 
razvrstitev različnih vrst vodika nadvse 
pomembna; pozdravlja razvrstitev, ki jo 
predlaga Komisija; dodaja, da bi bila ta 
razvrstitev še jasnejša, če za isto kategorijo 
ne bi uporabljali dveh poimenovanj, kot sta 
„obnovljivi“ in „čisti“ vodik;

4. meni, da je skupna pravna 
razvrstitev različnih vrst vodika nadvse 
pomembna; poudarja, da je za prilagoditev 
nacionalnih pravnih opredelitev in jasno 
razvrstitev, ki zagotavlja pravno varnost, 
potreben hiter dogovor o celoviti in 
znanstveno utemeljeni ter enotni 
vseevropski terminologiji za obnovljivi in 
nizkoogljični vodik; poudarja, da mora ta 
razvrstitev temeljiti na vsebnosti ogljika v 
postopku pridobivanja vodika in se 
oddaljiti od splošno uporabljenega 
pristopa na podlagi barv; dodaja, da bi bila 
ta razvrstitev še jasnejša, če za isto 
kategorijo ne bi uporabljali dveh 
poimenovanj, kot sta „obnovljivi“ in „čisti“ 
vodik;

Or. en

Predlog spremembe 100
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je skupna pravna 
razvrstitev različnih vrst vodika nadvse 
pomembna; pozdravlja razvrstitev, ki jo 
predlaga Komisija; dodaja, da bi bila ta 
razvrstitev še jasnejša, če za isto 
kategorijo ne bi uporabljali dveh 
poimenovanj, kot sta „obnovljivi“ in 
„čisti“ vodik;

4. meni, da je skupna pravna 
razvrstitev različnih vrst vodika nadvse 
pomembna; Komisiji predlaga naslednjo 
kategorizacijo vodika za razlikovanje med 
postopki proizvodnje:

– pridobivanje iz energije iz obnovljivih 
virov;
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– pridobivanje iz fosilnih goriv;
– pridobivanje iz jedrske energije;
poudarja, da je želja po hitri 
razpoložljivosti velikih količin vodika v 
nasprotju s stroški, povezanimi s tem, in 
okoljskimi vprašanji ter dogmo o 
neuporabi fosilnih surovin;

Or. de

Predlog spremembe 101
François-Xavier Bellamy

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je skupna pravna 
razvrstitev različnih vrst vodika nadvse 
pomembna; pozdravlja razvrstitev, ki jo 
predlaga Komisija; dodaja, da bi bila ta 
razvrstitev še jasnejša, če za isto kategorijo 
ne bi uporabljali dveh poimenovanj, kot sta 
„obnovljivi“ in „čisti“ vodik;

4. meni, da je skupna pravna 
razvrstitev različnih vrst vodika nadvse 
pomembna; pozdravlja razvrstitev, ki jo 
predlaga Komisija; dodaja, da bi bila ta 
razvrstitev še jasnejša, če za isto kategorijo 
ne bi uporabljali dveh poimenovanj, kot sta 
„obnovljivi“ in „čisti“ vodik; meni, da bi 
morala ustrezna razvrstitev vodika 
temeljiti le na vsebnosti ogljika v celotnem 
življenjskem ciklu in njegovem prispevku 
k doseganju cilja podnebne nevtralnosti, 
določenega v evropskem zelenem 
dogovoru;

Or. en

Predlog spremembe 102
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je skupna pravna 
razvrstitev različnih vrst vodika nadvse 

4. meni, da je skupna pravna 
razvrstitev različnih vrst vodika nadvse 
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pomembna; pozdravlja razvrstitev, ki jo 
predlaga Komisija; dodaja, da bi bila ta 
razvrstitev še jasnejša, če za isto 
kategorijo ne bi uporabljali dveh 
poimenovanj, kot sta „obnovljivi“ in 
„čisti“ vodik;

pomembna; poudarja, da sta izraza „čisti 
vodik“ in „nizkoogljični vodik“ 
zavajajoča; poudarja, da je treba 
popolnoma jasno in absolutno razlikovati 
med vodikom iz obnovljivih virov (tj. prek 
elektrolize z uporabo električne energije 
izključno iz obnovljivih virov) na eni 
strani in vsemi drugimi vrstami 
proizvodnje vodika na drugi strani, ki bi 
jih bilo treba opredeliti kot neobnovljive;

Or. en

Predlog spremembe 103
Dominique Riquet

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je skupna pravna 
razvrstitev različnih vrst vodika nadvse 
pomembna; pozdravlja razvrstitev, ki jo 
predlaga Komisija; dodaja, da bi bila ta 
razvrstitev še jasnejša, če za isto kategorijo 
ne bi uporabljali dveh poimenovanj, kot sta 
„obnovljivi“ in „čisti“ vodik;

4. meni, da je skupna pravna 
razvrstitev različnih vrst vodika nadvse 
pomembna; obžaluje, da razvrstitev, ki jo 
predlaga Komisija, ni natančnejša in ne 
vključuje nekaterih virov energije; dodaja, 
da bi bila ta razvrstitev še jasnejša, če za 
isto kategorijo ne bi uporabljali dveh 
poimenovanj, kot sta „obnovljivi“ in „čisti“ 
vodik; poudarja, da je „obnovljiv“ bolj 
objektivna in znanstveno utemeljena 
možnost;

Or. en

Predlog spremembe 104
Sven Schulze

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je skupna pravna 
razvrstitev različnih vrst vodika nadvse 

4. meni, da je skupna pravna 
razvrstitev različnih vrst vodika nadvse 
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pomembna; pozdravlja razvrstitev, ki jo 
predlaga Komisija; dodaja, da bi bila ta 
razvrstitev še jasnejša, če za isto kategorijo 
ne bi uporabljali dveh poimenovanj, kot sta 
„obnovljivi“ in „čisti“ vodik;

pomembna; pozdravlja razvrstitev, ki jo 
predlaga Komisija; poziva Komisijo, naj 
hitro dokonča svoje delo v zvezi z 
določitvijo terminologije; dodaja, da bi 
bila ta razvrstitev še jasnejša, če za isto 
kategorijo ne bi uporabljali dveh 
poimenovanj, kot sta „obnovljivi“ in „čisti“ 
vodik;

Or. de

Predlog spremembe 105
Thierry Mariani
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je skupna pravna 
razvrstitev različnih vrst vodika nadvse 
pomembna; pozdravlja razvrstitev, ki jo 
predlaga Komisija; dodaja, da bi bila ta 
razvrstitev še jasnejša, če za isto kategorijo 
ne bi uporabljali dveh poimenovanj, kot 
sta „obnovljivi“ in „čisti“ vodik;

4. meni, da je natančna in 
nesamovoljna pravna razvrstitev različnih 
vrst vodika nadvse pomembna; delno 
pozdravlja razvrstitev, ki jo predlaga 
Komisija; dodaja, da bi bila ta razvrstitev 
še jasnejša, če bi v kategorijo „čistega“ 
vodika vključili obnovljivi vodik in 
nizkoogljični vodik;

Or. fr

Predlog spremembe 106
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je skupna pravna 
razvrstitev različnih vrst vodika nadvse 
pomembna; pozdravlja razvrstitev, ki jo 
predlaga Komisija; dodaja, da bi bila ta 
razvrstitev še jasnejša, če za isto 
kategorijo ne bi uporabljali dveh 

4. meni, da je skupna pravna 
razvrstitev različnih vrst vodika nadvse 
pomembna; pozdravlja razvrstitev, ki jo 
predlaga Komisija; ugotavlja, da se je 
treba izogniti neskladju med to 
razvrstitvijo in razvrstitvijo zavezništva za 
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poimenovanj, kot sta „obnovljivi“ in 
„čisti“ vodik;

čisti vodik;

Or. en

Predlog spremembe 107
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je skupna pravna 
razvrstitev različnih vrst vodika nadvse 
pomembna; pozdravlja razvrstitev, ki jo 
predlaga Komisija; dodaja, da bi bila ta 
razvrstitev še jasnejša, če za isto kategorijo 
ne bi uporabljali dveh poimenovanj, kot 
sta „obnovljivi“ in „čisti“ vodik;

4. meni, da je skupna pravna 
razvrstitev različnih vrst vodika nadvse 
pomembna; pozdravlja prvotno 
nomenklaturo, ki jo predlaga Komisija; 
ugotavlja, da bi bila ta razvrstitev še 
jasnejša, če bi za sorodno kategorijo 
uporabljali enoznačno ime „obnovljivi“ 
vodik;

Or. en

Predlog spremembe 108
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da za čisti vodik nujno 
potrebujemo evropske standarde in sisteme 
potrjevanja in označevanja ter jamstva o 
izvoru električne energije iz obnovljivih 
virov; meni, da bi bilo treba čisti vodik 
določati na podlagi neodvisnega 
znanstveno utemeljenega pregleda emisij v 
njegovem življenjskem ciklu; poziva 
Komisijo, naj čim prej leta 2012 zagotovi 
regulativni okvir;

5. poudarja, da za vse vrste vodika 
nujno potrebujemo evropske standarde in 
sisteme potrjevanja in označevanja; meni, 
da bi bilo treba različne vrste vodika 
določati na podlagi neodvisnega 
znanstveno utemeljenega pregleda, ne le 
na podlagi emisij toplogrednih plinov v 
njihovem življenjskem ciklu, temveč tudi 
na podlagi preglednih in zanesljivih meril 
trajnostnosti, katerih cilji so trajnostna 
uporaba ter zaščita vode in morskih virov, 
prehod na krožno gospodarstvo, zlasti 
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preprečevanje nastajanja odpadkov in 
povečanje uporabe sekundarnih surovin, 
preprečevanje in nadzorovanje 
onesnaževanja ter varstvo in obnova 
biotske raznovrstnosti in ekosistemov; 
poziva Komisijo, naj čim prej leta 2021 
zagotovi regulativni okvir;

Or. fr

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

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da za čisti vodik nujno 
potrebujemo evropske standarde in sisteme 
potrjevanja in označevanja ter jamstva o 
izvoru električne energije iz obnovljivih 
virov; meni, da bi bilo treba čisti vodik 
določati na podlagi neodvisnega 
znanstveno utemeljenega pregleda emisij 
v njegovem življenjskem ciklu; poziva 
Komisijo, naj čim prej leta 2012 zagotovi 
regulativni okvir;

5. poudarja, da za vodik nujno 
potrebujemo evropske standarde in sisteme 
potrjevanja in označevanja ter sistem 
jamstev o izvoru vodika in električne 
energije; meni, da bi bilo treba proizvodnjo 
vodika razvrstiti na podlagi neodvisne 
znanstveno utemeljene ocene „od izvora 
do vozila“ emisij v njegovem življenjskem 
ciklu; poziva Komisijo, naj čim prej leta 
2021 zagotovi tehnološko nevtralen 
standard emisijskih vrednosti za vodik in 
regulativni okvir, ki bo zagotavljal jamstva 
o izvoru in možnost trženja med državami 
članicami ter bo skladen s sistemom za 
trgovanje z emisijami; poudarja, da bi bilo 
treba za spoštovanje tehnološke 
nevtralnosti kot eno temeljnih meril za 
standarde ter sisteme potrjevanja in 
označevanja določiti vsebnost ogljika in 
ne proizvodno metodo;

Or. en
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Predlog spremembe 110
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da za čisti vodik nujno 
potrebujemo evropske standarde in sisteme 
potrjevanja in označevanja ter jamstva o 
izvoru električne energije iz obnovljivih 
virov; meni, da bi bilo treba čisti vodik 
določati na podlagi neodvisnega 
znanstveno utemeljenega pregleda emisij 
v njegovem življenjskem ciklu; poziva 
Komisijo, naj čim prej leta 2012 zagotovi 
regulativni okvir;

5. poudarja, da za različne vrste 
vodika nujno potrebujemo evropske 
standarde in sisteme potrjevanja in 
označevanja; meni, da bi bilo treba takšno 
razvrstitev vodika določati na podlagi 
neodvisne in znanstveno utemeljene ocene 
emisij toplogrednih plinov v življenjskem 
ciklu in učinkov na trajnostno uporabo 
virov (kot so voda in surovine) za različne 
vrste vodika; poziva Komisijo, naj v okviru 
revizije direktive o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov zagotovi 
regulativni okvir, tako da razvije 
zanesljiva in pregledna trajnostna merila 
za potrjevanje in sledenje obnovljivemu 
vodiku v EU, tudi za spodbujanje naložb v 
proizvodnjo dodatne električne energije iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 111
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da za čisti vodik nujno 
potrebujemo evropske standarde in sisteme 
potrjevanja in označevanja ter jamstva o 
izvoru električne energije iz obnovljivih 
virov; meni, da bi bilo treba čisti vodik 
določati na podlagi neodvisnega 
znanstveno utemeljenega pregleda emisij v 
njegovem življenjskem ciklu; poziva 
Komisijo, naj čim prej leta 2012 zagotovi 

5. poudarja, da za čisti vodik nujno 
potrebujemo evropske standarde in sisteme 
potrjevanja in označevanja ter jamstva o 
izvoru vodika in električne energije iz 
obnovljivih virov, ki bodo usklajeni z 
nacionalnimi registri, da se potrošnikom 
omogoči zavestna izbira čistih rešitev in 
tako zmanjša tveganje nasedlih naložb; 
meni, da bi bilo treba čisti vodik določati 
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regulativni okvir; na podlagi neodvisnega znanstveno 
utemeljenega pregleda emisij toplogrednih 
plinov v njegovem življenjskem ciklu; 
poziva Komisijo, naj čim prej leta 2021 
zagotovi regulativni okvir;

Or. en

Predlog spremembe 112
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da za čisti vodik nujno 
potrebujemo evropske standarde in sisteme 
potrjevanja in označevanja ter jamstva o 
izvoru električne energije iz obnovljivih 
virov; meni, da bi bilo treba čisti vodik 
določati na podlagi neodvisnega 
znanstveno utemeljenega pregleda emisij v 
njegovem življenjskem ciklu; poziva 
Komisijo, naj čim prej leta 2012 zagotovi 
regulativni okvir;

5. poudarja, da za čisti in 
nizkoogljični vodik potrebujemo evropske 
standarde in sisteme potrjevanja in 
označevanja ter jamstva o izvoru; meni, da 
bi bilo treba čisti in nizkoogljični vodik 
razvrstiti na podlagi neodvisnega 
znanstveno utemeljenega pregleda emisij v 
njegovem življenjskem ciklu; poziva 
Komisijo, naj čim prej leta 2021 zagotovi 
regulativni okvir, in poudarja, da mora 
zgoraj naveden sistem standardizacije 
temeljiti na celostnem pristopu in nujno 
zajemati uvoženi vodik;

Or. en

Predlog spremembe 113
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da za čisti vodik nujno 
potrebujemo evropske standarde in sisteme 

5. poudarja, da za vodik nujno 
potrebujemo evropske standarde in sisteme 
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potrjevanja in označevanja ter jamstva o 
izvoru električne energije iz obnovljivih 
virov; meni, da bi bilo treba čisti vodik 
določati na podlagi neodvisnega 
znanstveno utemeljenega pregleda emisij 
v njegovem življenjskem ciklu; poziva 
Komisijo, naj čim prej leta 2012 zagotovi 
regulativni okvir;

potrjevanja in označevanja; meni, da je 
treba določiti evropske varnostne in 
tehnične standarde za vodik; poziva 
Komisijo, naj čim prej leta 2021 zagotovi 
regulativni okvir;

Or. de

Predlog spremembe 114
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da za čisti vodik nujno 
potrebujemo evropske standarde in sisteme 
potrjevanja in označevanja ter jamstva o 
izvoru električne energije iz obnovljivih 
virov; meni, da bi bilo treba čisti vodik 
določati na podlagi neodvisnega 
znanstveno utemeljenega pregleda emisij v 
njegovem življenjskem ciklu; poziva 
Komisijo, naj čim prej leta 2012 zagotovi 
regulativni okvir;

5. poudarja, da za čisti vodik nujno 
potrebujemo evropske in mednarodne 
standarde, metodologijo in sisteme 
potrjevanja in označevanja, kot so 
trajnostna merila, ter jamstva o izvoru 
električne energije iz obnovljivih virov; 
meni, da bi bilo treba čisti vodik določati 
na podlagi neodvisnega znanstveno 
utemeljenega pregleda emisij v njegovem 
življenjskem ciklu; poziva Komisijo, naj 
čim prej leta 2021 zagotovi regulativni 
okvir;

Or. en

Predlog spremembe 115
Thierry Mariani
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da za čisti vodik nujno 
potrebujemo evropske standarde in 

5. poudarja, da za obnovljivi in 
nizkoogljični vodik potrebujemo evropsko 
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sisteme potrjevanja in označevanja ter 
jamstva o izvoru električne energije iz 
obnovljivih virov; meni, da bi bilo treba 
čisti vodik določati na podlagi neodvisnega 
znanstveno utemeljenega pregleda emisij v 
njegovem življenjskem ciklu; poziva 
Komisijo, naj čim prej leta 2012 zagotovi 
regulativni okvir;

terminologijo in sisteme potrjevanja ter 
jamstva o izvoru; meni, da bi bilo treba 
obnovljivi in nizkoogljični vodik določati 
na podlagi neodvisnega znanstveno 
utemeljenega pregleda emisij toplogrednih 
plinov v njunem življenjskem ciklu; 
poziva Komisijo, naj zagotovi regulativni 
okvir;

Or. fr

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

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da za čisti vodik nujno 
potrebujemo evropske standarde in 
sisteme potrjevanja in označevanja ter 
jamstva o izvoru električne energije iz 
obnovljivih virov; meni, da bi bilo treba 
čisti vodik določati na podlagi neodvisnega 
znanstveno utemeljenega pregleda emisij v 
njegovem življenjskem ciklu; poziva 
Komisijo, naj čim prej leta 2012 zagotovi 
regulativni okvir;

5. poudarja, da za obnovljivi in 
nizkoogljični vodik nujno potrebujemo 
evropsko, in po možnosti svetovno 
terminologijo, označevanje in potrjevanje; 
meni, da bi bilo treba jamstva o izvoru 
določati na podlagi neodvisnega 
znanstveno utemeljenega pregleda emisij 
toplogrednih plinov v njunem 
življenjskem ciklu; poziva Komisijo, naj 
čim prej leta 2021 zagotovi regulativni 
okvir;

Or. en

Predlog spremembe 117
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da za čisti vodik nujno 
potrebujemo evropske standarde in sisteme 

5. poudarja, da za obnovljivi vodik 
nujno potrebujemo evropske standarde in 
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potrjevanja in označevanja ter jamstva o 
izvoru električne energije iz obnovljivih 
virov; meni, da bi bilo treba čisti vodik 
določati na podlagi neodvisnega 
znanstveno utemeljenega pregleda emisij v 
njegovem življenjskem ciklu; poziva 
Komisijo, naj čim prej leta 2012 zagotovi 
regulativni okvir;

sisteme potrjevanja in označevanja ter 
jamstva o izvoru električne energije iz 
obnovljivih virov; meni, da bi bilo treba 
obnovljivi vodik določati na podlagi 
neodvisnega znanstveno utemeljenega 
pregleda emisij v njegovem življenjskem 
ciklu; poziva Komisijo, naj čim prej leta 
2021 zagotovi regulativni okvir;

Or. en

Predlog spremembe 118
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da sistem jamstev o 
izvoru električne energije iz obnovljivih 
virov ni spodbudil ustreznih naložb v 
dodatne zmogljivosti; zato predlaga, naj se 
uvede metodologija za opredelitev 
pogojenosti in obveznih meril za 
zagotavljanje resnične dodatnosti 
proizvodnje obnovljivega vodika, zlasti:
(i) neposredna povezava med novimi 
obrati za proizvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov in elektrolizatorji ali
(ii) pogodbe o nakupu električne energije 
ali
(iii) kadar je električna energija v omrežju 
v celoti iz obnovljivih virov ali kadar 
proizvodnja električne energije iz 
obnovljivih virov presega povpraševanje, 
če bi ostala neizkoriščena ali bi se 
zmanjšala in bi se lahko pretvorila v vodik 
za shranjevanje ali zagotavljanje 
učinkovitosti sistema;

Or. fr
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Predlog spremembe 119
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da bi moral biti do 
jamstva o izvoru upravičen samo 
obnovljivi vodik in da bi moralo biti 
potrjevanje vezano na obnovljivi vir 
vodika, pri čemer bi morala biti potrjena 
zelena energija še naprej povezana z 
jamstvom o izvoru; ugotavlja, da bi bilo 
treba v primeru, da se nizkoogljični vodik 
kljub temu vključi v sistem potrjevanja, to 
storiti v ločenem okviru, ki bo odražal 
prehodno naravo takega potrjevanja, ne 
pa v skladu z direktivo o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov II;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj pojasni vlogo 
zajemanja in uporabe ali shranjevanja 
ogljika, tako da zagotovi izboljšan okvir za 
to tehnologijo in obravnava ovire;

Or. en

Predlog spremembe 121
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Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da se lahko zgodi, da bi 
za shranjevanje vodika veljale 
nasprotujoče si regulativne ureditve, in 
sicer za skladiščenje plina in za 
shranjevanje električne energije, zato 
poudarja, da je treba ta vidik pojasniti v 
ustrezni zakonodaji;

Or. en

Predlog spremembe 122
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. je prepričan, da je za uspešno 
vzpostavitev ekonomije vodika nadvse 
pomembno, da je ta tehnologija 
sprejemljiva za javnost; zato poudarja, 
kako pomembni so sodelovanje javnosti in 
deležnikov ter evropski varnostni in 
tehnični standardi za vodik ter da morajo 
visokakovostne rešitve na osnovi vodika 
upoštevati te standarde;

6. je prepričan, da so gospodarnost, 
učinkovitost in zmožnost osnovne 
obremenitve ključne za vsak energetski 
sistem;

Or. de

Predlog spremembe 123
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. je prepričan, da je za uspešno 
vzpostavitev ekonomije vodika nadvse 
pomembno, da je ta tehnologija 
sprejemljiva za javnost; zato poudarja, 
kako pomembni so sodelovanje javnosti in 
deležnikov ter evropski varnostni in 
tehnični standardi za vodik ter da morajo 
visokakovostne rešitve na osnovi vodika 
upoštevati te standarde;

6. je prepričan, da so evropski 
varnostni in tehnični standardi za vodik 
pomembni ter da morajo visokokakovostne 
rešitve na osnovi vodika upoštevati te 
standarde;

Or. fr

Predlog spremembe 124
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. je prepričan, da je za uspešno 
vzpostavitev ekonomije vodika nadvse 
pomembno, da je ta tehnologija 
sprejemljiva za javnost; zato poudarja, 
kako pomembni so sodelovanje javnosti in 
deležnikov ter evropski varnostni in 
tehnični standardi za vodik ter da morajo 
visokakovostne rešitve na osnovi vodika 
upoštevati te standarde;

6. je prepričan, da je za uspešno 
vzpostavitev ekonomije vodika nadvse 
pomembno, da je ta tehnologija 
sprejemljiva za javnost; zato poudarja, 
kako pomembni so sodelovanje javnosti in 
deležnikov ter evropski varnostni in 
tehnični standardi za vodik ter da morajo 
visokokakovostne rešitve na osnovi vodika 
upoštevati te standarde; nadalje poudarja, 
da je treba varnostne protokole glede 
uporabe vodika v odjemnih sektorjih 
nenehno posodabljati;

Or. en

Predlog spremembe 125
Dominique Riquet

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da bi morala biti ocena 
koristi vodika v smislu emisij toplogrednih 
plinov povezana z natančno analizo 
njegovega življenjskega cikla od 
proizvodnje do uporabe; poziva Komisijo, 
naj te podatke zagotovi za različne vrste 
vodika iz obnovljivih virov, 
nizkoogljičnega vodika in vodika na 
osnovi fosilnih goriv;

Or. en

Predlog spremembe 126
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. Državljanska udeležba12a

_________________
12a To besedilo je naslov novega poglavja, 
ki zajema 4 naslednje odstavke.

Or. fr

Predlog spremembe 127
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. poudarja, da je udeležba 
državljanov ključna za izvajanje 
pravičnega, uspešnega, participativnega 
in vključujočega energetskega prehoda; 
zato poudarja, da je pomembno, da so vsi 
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akterji udeleženi pri stroških in koristih v 
integriranem sistemu namesto v sistemu 
oprostitev;

Or. fr

Predlog spremembe 128
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6c. pozdravlja skupnosti na področju 
energije iz obnovljivih virov, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo vodika; opozarja 
na obveznost zagotovitve ustreznega 
okvira v skladu z direktivo o skupnih 
pravilih notranjega trga električne 
energije13a in poziva, naj bodo upravičene 
do istih koristi kot drugi sektorji;
_________________
13a Direktiva (EU) 2019/944 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o 
skupnih pravilih notranjega trga 
električne energije in spremembi 
Direktive 2012/27/EU. 

Or. fr

Predlog spremembe 129
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6d. ugotavlja, da potencial ustvarjanja 
delovnih mest na področju obnovljivega 
vodika znaša 10.300 delovnih mest za 
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vsako milijardo EUR naložb14a, h katerim 
se bodo pridružila še delovna mesta v 
sektorju električne energije iz obnovljivih 
virov in potrošnje; 
_________________
14a Evropska komisija: Pridobivanje 
vodika v Evropi: pregled stroškov in 
ključnih koristi.

Or. fr

Predlog spremembe 130
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6e. ugotavlja, da je treba enake 
možnosti v sektorju vodika bolj 
spodbujati, in poziva k pripravi evropske 
pobude za ženske, da se opredelijo in 
odpravijo ovire ter oblikujejo mreže in 
modeli;

Or. fr

Predlog spremembe 131
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Podnaslov 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

Povečanje proizvodnje vodika Povečanje proizvodnje obnovljivega 
vodika in ustreznih zmogljivosti za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov

Or. en
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Predlog spremembe 132
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja ambiciozne cilje 
Komisije v zvezi s povečanjem zmogljivosti 
elektrolizatorjev na podlagi obnovljivih 
virov za proizvodnjo vodika; poziva 
Komisijo in države članice, naj spodbudijo 
vrednostno verigo in tržno uvajanje 
čistega vodika, da bo ta tehnologija zrela 
in konkurenčna s tisto za vodik na osnovi 
fosilnih goriv in nizkoogljične energije14;

črtano

_________________
14 Pojem „nizkoogljični vodik“ po 
opredelitvi Komisije vključuje vodik iz 
fosilnih goriv z zajemom ogljika in vodik 
na osnovi električne energije, kjer so 
emisije toplogrednih plinov v celotnem 
življenjskem ciklu bistveno manjše od 
tistih iz sedanje proizvodnje vodika.

Or. de

Predlog spremembe 133
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja ambiciozne cilje 
Komisije v zvezi s povečanjem 
zmogljivosti elektrolizatorjev na podlagi 
obnovljivih virov za proizvodnjo vodika; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbudijo vrednostno verigo in tržno 
uvajanje čistega vodika, da bo ta 
tehnologija zrela in konkurenčna s tisto za 
vodik na osnovi fosilnih goriv in 
nizkoogljične energije14;

7. pozdravlja ambiciozne cilje 
Komisije v zvezi s povečanjem 
zmogljivosti elektrolizatorjev na podlagi 
obnovljivih virov za proizvodnjo vodika; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbudijo vrednostno verigo in tržno 
uvajanje čistega vodika, da bo ta 
tehnologija zrela in konkurenčna s tisto za 
vodik na osnovi fosilnih goriv in 
nizkoogljične energije14; določiti je treba 
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okvirne pogoje, ki bodo omogočali 
dolgoročno vzdržne poslovne modele za 
proizvodnjo in uporabo čistega vodika ter 
s tem enake konkurenčne pogoje med 
nosilci energije;
regionalna vozlišča za vodik, v katerih so 
skoncentrirani proizvodnja, začasno 
skladiščenje, distribucija in uporaba, tako 
da zajemajo čim več segmentov 
vrednostne verige vodika, bi lahko imela 
osrednjo vlogo kot izhodišče za 
vzpostavitev konkurenčne ekonomije 
čistega vodika; ta vozlišča in njihovo 
postopno vključitev v celovitejše omrežje 
je treba ustrezno spodbujati; s 
prepoznavnostjo takih vozlišč za vodik bi 
se lahko povečala tudi sprejemljivost za 
javnost;

_________________ _________________
14 Pojem „nizkoogljični vodik“ po 
opredelitvi Komisije vključuje vodik iz 
fosilnih goriv z zajemom ogljika in vodik 
na osnovi električne energije, kjer so 
emisije toplogrednih plinov v celotnem 
življenjskem ciklu bistveno manjše od 
tistih iz sedanje proizvodnje vodika.

14 Pojem „nizkoogljični vodik“ po 
opredelitvi Komisije vključuje vodik iz 
fosilnih goriv z zajemom ogljika in vodik 
na osnovi električne energije, kjer so 
emisije toplogrednih plinov v celotnem 
življenjskem ciklu bistveno manjše od 
tistih iz sedanje proizvodnje vodika.

Or. de

Predlog spremembe 134
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja ambiciozne cilje 
Komisije v zvezi s povečanjem 
zmogljivosti elektrolizatorjev na podlagi 
obnovljivih virov za proizvodnjo vodika; 
poziva Komisijo in države članice, naj 

7. pozdravlja ambiciozne cilje 
Komisije v zvezi s povečanjem 
zmogljivosti elektrolizatorjev na podlagi 
obnovljivih virov za proizvodnjo vodika 
ter zagotavljanjem njihove tehnološke 



AM\1220452SL.docx 71/101 PE662.057v01-00

SL

spodbudijo vrednostno verigo in tržno 
uvajanje čistega vodika, da bo ta 
tehnologija zrela in konkurenčna s tisto 
za vodik na osnovi fosilnih goriv in 
nizkoogljične energije14;

zrelosti in konkurenčnosti vodiku na 
osnovi fosilnih goriv in nizkoogljičnemu 
vodiku; poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbudijo vrednostno verigo in tržno 
uvajanje čistega in nizkoogljičnega 
vodika; poudarja, da bo nizkoogljični 
vodik imel srednjeročno pomembno vlogo 
pri zamenjavi nosilcev energije in 
omogočil učinkovito povečanje 
proizvodnje čistega vodika; poudarja, da 
bi morale države članice ohraniti prožnost 
pri oblikovanju podpornih ukrepov, 
vključno z ukrepi državne pomoči, za 
razvoj svojih nacionalnih ekonomij 
vodika na tehnološko nevtralen način, ki 
bo odražal sektorsko sestavo njihovih 
gospodarstev, mešanico virov energije in 
geografske razmere;

_________________
14 Pojem „nizkoogljični vodik“ po 
opredelitvi Komisije vključuje vodik iz 
fosilnih goriv z zajemom ogljika in vodik 
na osnovi električne energije, kjer so 
emisije toplogrednih plinov v celotnem 
življenjskem ciklu bistveno manjše od 
tistih iz sedanje proizvodnje vodika.

Or. en

Predlog spremembe 135
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja ambiciozne cilje 
Komisije v zvezi s povečanjem 
zmogljivosti elektrolizatorjev na podlagi 
obnovljivih virov za proizvodnjo vodika; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbudijo vrednostno verigo in tržno 
uvajanje čistega vodika, da bo ta 
tehnologija zrela in konkurenčna s tisto za 

7. meni, da bodo ambiciozni cilji 
Komisije v zvezi s povečanjem 
zmogljivosti elektrolizatorjev na podlagi 
obnovljivih virov za proizvodnjo vodika in 
elektrifikacije zahtevali znatno zvišanje 
cilja za energijo iz obnovljivih virov15a do 
leta 2030; poziva Komisijo in države 
članice, naj spodbudijo vrednostno verigo 
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vodik na osnovi fosilnih goriv in 
nizkoogljične energije14;

in tržno uvajanje čistega vodika, da bo ta 
tehnologija zrela, in naj temeljito preučijo 
naše sisteme in strukture za oblikovanje 
cen in obdavčitev virov in energije za 
internalizacijo zunanjih stroškov, kot so 
emisije, da se dokaže, da je obnovljivi 
vodik resnično konkurenčen z vodikom na 
osnovi fosilnih goriv in nizkoogljične 
energije;

_________________ _________________
14 Pojem „nizkoogljični vodik“ po 
opredelitvi Komisije vključuje vodik iz 
fosilnih goriv z zajemom ogljika in vodik 
na osnovi električne energije, kjer so 
emisije toplogrednih plinov v celotnem 
življenjskem ciklu bistveno manjše od 
tistih iz sedanje proizvodnje vodika.

15a Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov.

Or. fr

Predlog spremembe 136
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja ambiciozne cilje 
Komisije v zvezi s povečanjem 
zmogljivosti elektrolizatorjev na podlagi 
obnovljivih virov za proizvodnjo vodika; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbudijo vrednostno verigo in tržno 
uvajanje čistega vodika, da bo ta 
tehnologija zrela in konkurenčna s tisto za 
vodik na osnovi fosilnih goriv in 
nizkoogljične energije14;

7. pozdravlja ambiciozne cilje 
Komisije v zvezi s povečanjem 
zmogljivosti elektrolizatorjev na podlagi 
obnovljivih virov za proizvodnjo vodika v 
skladu z opredeljenim prednostnim 
povpraševanjem; poziva Komisijo in 
države članice, naj spodbudijo vrednostno 
verigo in tržno uvajanje čistega vodika, da 
bo ta tehnologija zrela in konkurenčna s 
tisto za vodik na osnovi fosilnih goriv in 
nizkoogljične energije14, hkrati pa 
zagotavljajo obvladovanje učinkov 
proizvodnje obnovljivega vodika na 
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trajnostnost, na primer na uporabo vode 
in zemljišč;

_________________ _________________
14 Pojem „nizkoogljični vodik“ po 
opredelitvi Komisije vključuje vodik iz 
fosilnih goriv z zajemom ogljika in vodik 
na osnovi električne energije, kjer so 
emisije toplogrednih plinov v celotnem 
življenjskem ciklu bistveno manjše od 
tistih iz sedanje proizvodnje vodika.

14 Pojem „nizkoogljični vodik“ po 
opredelitvi Komisije vključuje vodik iz 
fosilnih goriv z zajemom ogljika in vodik 
na osnovi električne energije, kjer so 
emisije toplogrednih plinov v celotnem 
življenjskem ciklu bistveno manjše od 
tistih iz sedanje proizvodnje vodika.

Or. en

Predlog spremembe 137
Ivo Hristov

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja ambiciozne cilje 
Komisije v zvezi s povečanjem 
zmogljivosti elektrolizatorjev na podlagi 
obnovljivih virov za proizvodnjo vodika; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbudijo vrednostno verigo in tržno 
uvajanje čistega vodika, da bo ta 
tehnologija zrela in konkurenčna s tisto za 
vodik na osnovi fosilnih goriv in 
nizkoogljične energije14;

7. pozdravlja ambiciozne cilje 
Komisije v zvezi s povečanjem 
zmogljivosti elektrolizatorjev na podlagi 
obnovljivih virov za proizvodnjo vodika; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
odpravijo obstoječe upravno breme in 
spodbudijo vrednostno verigo in tržno 
uvajanje čistega vodika z zagotavljanjem 
finančnih spodbud in namenskih shem 
financiranja na nacionalni ravni, da bo ta 
tehnologija zrela in konkurenčna s tisto za 
vodik na osnovi fosilnih goriv in 
nizkoogljične energije14;

_________________ _________________
14 Pojem „nizkoogljični vodik“ po 
opredelitvi Komisije vključuje vodik iz 
fosilnih goriv z zajemom ogljika in vodik 
na osnovi električne energije, kjer so 
emisije toplogrednih plinov v celotnem 
življenjskem ciklu bistveno manjše od 
tistih iz sedanje proizvodnje vodika.

14 Pojem „nizkoogljični vodik“ po 
opredelitvi Komisije vključuje vodik iz 
fosilnih goriv z zajemom ogljika in vodik 
na osnovi električne energije, kjer so 
emisije toplogrednih plinov v celotnem 
življenjskem ciklu bistveno manjše od 
tistih iz sedanje proizvodnje vodika.

Or. en
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Predlog spremembe 138
Thierry Mariani
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja ambiciozne cilje 
Komisije v zvezi s povečanjem 
zmogljivosti elektrolizatorjev na podlagi 
obnovljivih virov za proizvodnjo vodika; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbudijo vrednostno verigo in tržno 
uvajanje čistega vodika, da bo ta 
tehnologija zrela in konkurenčna s tisto za 
vodik na osnovi fosilnih goriv in 
nizkoogljične energije14;

7. pozdravlja ambiciozne cilje 
Komisije v zvezi s povečanjem 
zmogljivosti elektrolizatorjev na podlagi 
obnovljivih in nizkoogljičnih virov za 
proizvodnjo vodika; poziva Komisijo in 
države članice, naj spodbudijo vrednostno 
verigo in tržno uvajanje čistega vodika, da 
bo ta tehnologija zrela in konkurenčna s 
tisto za vodik na osnovi nizkoogljične 
energije; poudarja, da zajem, uporaba in 
shranjevanje ogljika predstavljajo 
trajnostno in učinkovito rešitev v procesu 
razogljičenja;

_________________
14 Pojem „nizkoogljični vodik“ po 
opredelitvi Komisije vključuje vodik iz 
fosilnih goriv z zajemom ogljika in vodik 
na osnovi električne energije, kjer so 
emisije toplogrednih plinov v celotnem 
življenjskem ciklu bistveno manjše od 
tistih iz sedanje proizvodnje vodika.

Or. fr

Predlog spremembe 139
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja ambiciozne cilje 
Komisije v zvezi s povečanjem 
zmogljivosti elektrolizatorjev na podlagi 

7. pozdravlja ambiciozne cilje 
Komisije v zvezi s povečanjem 
zmogljivosti elektrolizatorjev na podlagi 
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obnovljivih virov za proizvodnjo vodika; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbudijo vrednostno verigo in tržno 
uvajanje čistega vodika, da bo ta 
tehnologija zrela in konkurenčna s tisto za 
vodik na osnovi fosilnih goriv in 
nizkoogljične energije14;

obnovljivih virov za proizvodnjo 
obnovljivega vodika v skladu z 
opredeljenim prednostnim 
povpraševanjem za tiste vrste uporabe, 
kjer ni drugih možnosti razogljičenja; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbudijo vrednostno verigo in tržno 
uvajanje obnovljivega vodika, da bo ta 
tehnologija zrela;

_________________
14 Pojem „nizkoogljični vodik“ po 
opredelitvi Komisije vključuje vodik iz 
fosilnih goriv z zajemom ogljika in vodik 
na osnovi električne energije, kjer so 
emisije toplogrednih plinov v celotnem 
življenjskem ciklu bistveno manjše od 
tistih iz sedanje proizvodnje vodika.

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja ambiciozne cilje 
Komisije v zvezi s povečanjem 
zmogljivosti elektrolizatorjev na podlagi 
obnovljivih virov za proizvodnjo vodika; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbudijo vrednostno verigo in tržno 
uvajanje čistega vodika, da bo ta 
tehnologija zrela in konkurenčna s tisto za 
vodik na osnovi fosilnih goriv in 
nizkoogljične energije14;

7. pozdravlja ambiciozne cilje 
Komisije v zvezi s povečanjem 
zmogljivosti elektrolizatorjev za 
proizvodnjo vodika; poziva Komisijo in 
države članice, naj spodbudijo vrednostno 
verigo in tržno uvajanje obnovljivega in 
nizkoogljičnega vodika, da bo ta 
tehnologija zrela in konkurenčna;

_________________
14 Pojem „nizkoogljični vodik“ po 
opredelitvi Komisije vključuje vodik iz 
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fosilnih goriv z zajemom ogljika in vodik 
na osnovi električne energije, kjer so 
emisije toplogrednih plinov v celotnem 
življenjskem ciklu bistveno manjše od 
tistih iz sedanje proizvodnje vodika.

Or. en

Predlog spremembe 141
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra 
Mihaylova), Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina 
Dlabajová, Morten Petersen, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja ambiciozne cilje 
Komisije v zvezi s povečanjem 
zmogljivosti elektrolizatorjev na podlagi 
obnovljivih virov za proizvodnjo vodika; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbudijo vrednostno verigo in tržno 
uvajanje čistega vodika, da bo ta 
tehnologija zrela in konkurenčna s tisto za 
vodik na osnovi fosilnih goriv in 
nizkoogljične energije14;

7. pozdravlja ambiciozne cilje 
Komisije v zvezi s povečanjem 
zmogljivosti elektrolizatorjev na podlagi 
obnovljivih virov za proizvodnjo vodika; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbudijo vrednostno verigo in tržno 
uvajanje obnovljivega vodika, da bo ta 
tehnologija zrela in konkurenčna s tisto za 
vodik na osnovi fosilnih goriv in 
nizkoogljične energije14;

_________________ _________________
14 Pojem „nizkoogljični vodik“ po 
opredelitvi Komisije vključuje vodik iz 
fosilnih goriv z zajemom ogljika in vodik 
na osnovi električne energije, kjer so 
emisije toplogrednih plinov v celotnem 
življenjskem ciklu bistveno manjše od 
tistih iz sedanje proizvodnje vodika.

14 Pojem „nizkoogljični vodik“ po 
opredelitvi Komisije vključuje vodik iz 
fosilnih goriv z zajemom ogljika in vodik 
na osnovi električne energije, kjer so 
emisije toplogrednih plinov v celotnem 
življenjskem ciklu bistveno manjše od 
tistih iz sedanje proizvodnje vodika.

Or. en

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

Predlog resolucije
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Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. meni, da bi bil za ustvarjanje 
trajnostne ekonomije vodika in doseganje 
podnebnih ciljev EU potreben 
nizkoogljični vodik v kombinaciji z 
zajemanjem in shranjevanjem/uporabo 
ogljika; zato poziva Komisijo, naj 
natančno oceni, kakšne so potrebe EU po 
vodiku v prihodnjih letih in kateri viri 
energije, vključno z jedrskim, lahko 
prispevajo k izpolnitvi teh potreb, da bi 
izpolnili cilje podnebne nevtralnosti do 
leta 2050, pri tem pa naj upošteva vidike 
energetske varnosti EU;

Or. en

Predlog spremembe 143
François-Xavier Bellamy

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da konkurenčnost 
vodika, proizvedenega z elektrolizatorjem, 
zahteva velike faktorje obremenitve 
elektrolizatorjev in dostop do 
nizkoogljične električne energije po 
konkurenčni ceni; v zvezi s tem poudarja, 
da je treba za izpolnitev ciljev, ki jih je 
določila Evropska komisija, upoštevati vse 
nizkoogljične vire električne energije;

Or. en

Predlog spremembe 144
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
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Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da bi bil obnovljivi vodik 
lahko konkurenčen pred letom 203016a in 
da je zato vse naložbe treba usmeriti vanj;
_________________
16a Strategija za vodik za podnebno 
nevtralno Evropo (COM(2020)0301), 
DNV GL (2020): European Carbon 
Neutrality: „The Importance of Gas - A 
study for Eurogas“ (Evropska ogljična 
nevtralnost: Pomen plina – študija za 
Eurogas)

Or. fr

Predlog spremembe 145
François-Xavier Bellamy

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. poudarja, da vodikova tehnologija 
v industrijski in kemični uporabi ter 
zdravstvu obstaja že več kot štirideset let;

Or. en

Predlog spremembe 146
François-Xavier Bellamy

Predlog resolucije
Odstavek 7 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7c. ugotavlja, da vodik v postopku 
razogljičenja ponuja rešitve zaradi dveh 
poglavitnih lastnosti, in sicer kot orodje za 
shranjevanje in kot gorivo; poudarja, da 
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se ti uporabi razlikujeta glede kakovosti, 
prostornine, tlaka, prevoza itd., zato so 
potrebni posebni predpisi glede na končno 
uporabo; poudarja, da je ambiciozna 
strategija za shranjevanje energije z 
vodikom v inovativnih industrijskih 
rešitvah in rešitvah za mobilnost 
prednostna naloga;

Or. en

Predlog spremembe 147
François-Xavier Bellamy

Predlog resolucije
Odstavek 7 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7d. opozarja, da je jedrska energija 
stalen vir električne energije, ki ponuja 
najnižje ogljične rešitve za dolgoročno 
industrijsko proizvodnjo vodika;

Or. en

Predlog spremembe 148
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je treba za delujoč in 
predvidljiv notranji trg z vodikom odpraviti 
regulativne ovire ter oblikovati skladen in 
celovit regulativni okvir; meni, da bi lahko 
regulativni okvir za trg s plinom in sveženj 
o čisti energiji služila kot podlaga za to;

8. poudarja, da je treba za delujoč in 
predvidljiv notranji trg z vodikom odpraviti 
regulativne ovire ter oblikovati skladen, 
povezan in celovit regulativni okvir; meni, 
da je regulativni okvir za vodik 
najprimernejši glede na posebne namene 
uporabe v čisti obliki, vključno s 
shranjevanjem; ugotavlja, da je za 
resnično povezovanje sektorjev treba 
zagotoviti ustrezne povezave z drugimi 
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regulativnimi okviri, zlasti z direktivo o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov v zvezi s certificiranjem 
in dodatnostjo, direktivo o energetski 
učinkovitosti za opredelitev dejanskih 
potreb in zmanjšanje stroškov 
razogljičenja, uredbo o infrastrukturi in 
regulativnimi okviri za trge električne 
energije in plina v zvezi s shranjevanjem, 
kot tudi okvirom prometnega sektorja;

Or. fr

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

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je treba za delujoč in 
predvidljiv notranji trg z vodikom odpraviti 
regulativne ovire ter oblikovati skladen in 
celovit regulativni okvir; meni, da bi lahko 
regulativni okvir za trg s plinom in sveženj 
o čisti energiji služila kot podlaga za to;

8. poudarja, da mora Komisija za 
delujoč in predvidljiv notranji trg z 
vodikom odpraviti regulativne ovire ter 
oblikovati in predlagati skladen in celovit 
regulativni okvir za oblikovanje trga 
vodika; v zvezi s tem poudarja potrebo po 
prilagodljivem trgu vodika, da se 
inovativnim prvim vlagateljem omogoči, 
da v celoti izkoristijo prednosti in znižajo 
stroške proizvodnje vodika; meni, da bi 
lahko regulativni okvir za trg s plinom in 
sveženj o čisti energiji služila kot podlaga 
za to;

Or. en

Predlog spremembe 150
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog resolucije
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Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je treba za delujoč in 
predvidljiv notranji trg z vodikom 
odpraviti regulativne ovire ter oblikovati 
skladen in celovit regulativni okvir; meni, 
da bi lahko regulativni okvir za trg s 
plinom in sveženj o čisti energiji služila 
kot podlaga za to;

8. poudarja, da proizvodnja energije, 
ki vzdrži osnovno obremenitev ter je 
učinkovita, ekonomsko smiselna in 
trajnostna, ne potrebuje dodatnih tržnih 
spodbud v obliki subvencij, financiranih z 
davki;

Or. de

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

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je treba za delujoč in 
predvidljiv notranji trg z vodikom odpraviti 
regulativne ovire ter oblikovati skladen in 
celovit regulativni okvir; meni, da bi lahko 
regulativni okvir za trg s plinom in sveženj 
o čisti energiji služila kot podlaga za to;

8. poudarja, da je treba za delujoč in 
predvidljiv notranji trg z vodikom odpraviti 
regulativne ovire ter hitro oblikovati 
skladen in celovit regulativni okvir; meni, 
da bi lahko regulativni okvir za trg s 
plinom in sveženj o čisti energiji služila kot 
podlaga za to, ob upoštevanju, da trg 
vodika še ni zrel in ga je treba okrepiti;

Or. en

Predlog spremembe 152
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je treba za delujoč in 
predvidljiv notranji trg z vodikom 

8. poudarja, da hiter in predvidljiv 
razvoj proizvodnje in distribucije vodika iz 
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odpraviti regulativne ovire ter oblikovati 
skladen in celovit regulativni okvir; meni, 
da bi lahko regulativni okvir za trg s 
plinom in sveženj o čisti energiji služila 
kot podlaga za to;

obnovljivih virov zahteva demokratično 
javno načrtovanje, ki bo združevalo 
proizvajalce, delavce in njihove sindikate, 
znanstvenike in nevladne organizacije; 
meni, da so v tem pogledu 
najpomembnejše močne javne službe in 
zlasti močan in demokratično voden 
energetski sistem v javni lasti;

Or. en

Predlog spremembe 153
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja tudi, da bo vodik, zlasti 
vodik iz obnovljivih virov, ostal vsaj še 
naslednje desetletje redek in drag vir; 
opozarja, da bo za razvoj vodika iz 
obnovljivih virov potrebna strateška in 
hitra nadgradnja proizvodnje in 
distribucije električne energije iz 
obnovljivih virov; zato poudarja, da ga je 
treba uporabljati usmerjeno in 
prednostno; pri tem ponovno opozarja na 
nujnost javnega načrtovanja, zlasti pri 
oblikovanju načrtov za postavljanje 
obratov za vodik in zmogljivosti za 
spremenljive obnovljive vire ter pri 
prilagajanju ciljnih odjemnih sektorjev;

Or. en

Predlog spremembe 154
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)



AM\1220452SL.docx 83/101 PE662.057v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj v svojo oceno 
učinka glede revizije ustrezne zakonodaje 
vključi pravne zahteve za evropsko 
trajnostno ekonomijo vodika, da se 
dosežejo večje podnebne ambicije in 
poveča gospodarska privlačnost čistega 
vodika; spodbuja Komisijo, naj še posebej 
prouči direktivo o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov, direktivo o 
obdavčitvi energije in direktivo o sistemu 
trgovanja z emisijami;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. priznava, da sta dodajanje in 
dovajanje vodika v omrežje zemeljskega 
plina pomembno gonilo za začetno 
povečanje trga vodika, da se uporabi 
obstoječa infrastruktura, ker niso na voljo 
namenski vodikovi cevovodi; ugotavlja, da 
dodajanje proizvajalcem obnovljivih virov 
energije omogoča dostop do sedanjega 
trga s plinom in prispeva k razogljičenju 
plinskega sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 156
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra 
Mihaylova), Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet
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Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj v prihodnji 
reviziji Direktive (EU) 2018/2001 
[direktiva o spodbujanju uporabe energije 
iz obnovljivih virov II] zagotovi enake 
konkurenčne pogoje in regulativni okvir 
za vodik, primeren za prihodnost; je 
seznanjen z vključitvijo proizvodnje, 
prevoza in skladiščenja obnovljivega in 
nizkoogljičnega vodika ter zajemanja in 
shranjevanja ogljika v osnutek 
delegiranega akta o uredbi o taksonomiji;

Or. en

Predlog spremembe 157
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. poudarja, kako pomembno je 
spodbujati proizvodnjo čistega vodika, 
tudi finančno, z inovativnimi rešitvami, 
kot so odkupne premije za čisti vodik;

Or. en

Predlog spremembe 158
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da si lahko v prehodnem črtano
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obdobju pomagamo z „nizkoogljičnim“ 
vodikom, da bomo pravočasno vzpostavili 
trajnostno ekonomijo vodika za doseganje 
naših podnebnih ciljev; poziva Komisijo, 
naj približno oceni, kako dolgo in koliko 
tega vodika bi potrebovali za razogličenje, 
dokler teh potreb povsem ne zadostimo z 
vodikom na osnovi čiste tehnologije;

Or. de

Predlog spremembe 159
Aldo Patriciello

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da si lahko v prehodnem 
obdobju pomagamo z „nizkoogljičnim“ 
vodikom, da bomo pravočasno vzpostavili 
trajnostno ekonomijo vodika za doseganje 
naših podnebnih ciljev; poziva Komisijo, 
naj približno oceni, kako dolgo in koliko 
tega vodika bi potrebovali za razogličenje, 
dokler teh potreb povsem ne zadostimo z 
vodikom na osnovi čiste tehnologije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 160
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da si lahko v prehodnem 
obdobju pomagamo z „nizkoogljičnim“ 
vodikom, da bomo pravočasno vzpostavili 
trajnostno ekonomijo vodika za doseganje 
naših podnebnih ciljev; poziva Komisijo, 
naj približno oceni, kako dolgo in koliko 

črtano
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tega vodika bi potrebovali za razogličenje, 
dokler teh potreb povsem ne zadostimo z 
vodikom na osnovi čiste tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 161
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra 
Mihaylova), Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun Bilbao 
Barandica

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da si lahko v prehodnem 
obdobju pomagamo z „nizkoogljičnim“ 
vodikom, da bomo pravočasno vzpostavili 
trajnostno ekonomijo vodika za doseganje 
naših podnebnih ciljev; poziva Komisijo, 
naj približno oceni, kako dolgo in koliko 
tega vodika bi potrebovali za razogličenje, 
dokler teh potreb povsem ne zadostimo z 
vodikom na osnovi čiste tehnologije;

9. ugotavlja, da bo imel v prehodnem 
obdobju pomembno vlogo „nizkoogljični“ 
vodik, proizveden iz zemeljskega plina, da 
bomo pravočasno vzpostavili trajnostno 
ekonomijo vodika za doseganje podnebnih 
in okoljskih ciljev EU; poziva Komisijo, 
naj približno oceni, kdaj in kako dolgo bo 
nizkoogljični vodik stroškovno 
konkurenčen ter koliko tega vodika je 
potrebnega za razogličenje, dokler teh 
potreb povsem ne zadostimo z vodikom iz 
obnovljivih virov; poudarja, da bi morale 
biti Komisija in države članice sposobne 
podpirati zajemanje, uporabo in 
shranjevanje ogljika ter druge 
nizkoogljične tehnologije za hitro 
povečanje proizvodnje vodika in 
razogljičenje gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 162
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da si lahko v prehodnem 
obdobju pomagamo z „nizkoogljičnim“ 
vodikom, da bomo pravočasno vzpostavili 
trajnostno ekonomijo vodika za doseganje 
naših podnebnih ciljev; poziva Komisijo, 
naj približno oceni, kako dolgo in koliko 
tega vodika bi potrebovali za razogličenje, 
dokler teh potreb povsem ne zadostimo z 
vodikom na osnovi čiste tehnologije;

9. ugotavlja, da si lahko v prehodnem 
obdobju pomagamo z „nizkoogljičnim“ 
vodikom, zlasti v regijah, ki so močno 
odvisne od fosilnih goriv, da bomo 
pravočasno vzpostavili trajnostno 
ekonomijo vodika za doseganje naših 
podnebnih ciljev in pravočasno razogljičili 
vodik na osnovi fosilnih goriv; poziva 
Komisijo, naj približno oceni, v katerih 
primerih, kako dolgo in koliko tega vodika 
bi potrebovali za razogličenje, dokler teh 
potreb povsem ne zadostimo z vodikom na 
osnovi čiste tehnologije; poudarja, da 
mora uporaba nizkoogljičnega vodika 
prispevati k evropskim podnebnim ciljem 
ter ne sme ovirati razvoja in uporabe 
čistega vodika ali voditi v odvisnost od 
nizkoogljičnega vodika in nasedlih 
naložb;

Or. en

Predlog spremembe 163
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da si lahko v prehodnem 
obdobju pomagamo z „nizkoogljičnim“ 
vodikom, da bomo pravočasno vzpostavili 
trajnostno ekonomijo vodika za doseganje 
naših podnebnih ciljev; poziva Komisijo, 
naj približno oceni, kako dolgo in koliko 
tega vodika bi potrebovali za razogličenje, 
dokler teh potreb povsem ne zadostimo z 
vodikom na osnovi čiste tehnologije;

9. ugotavlja, da so za proizvodnjo 
nizkoogljičnega in obnovljivega vodika 
potrebne različna infrastruktura in 
različne naložbe; poudarja, da tehnologije 
za proizvodnjo nizkoogljičnega vodika na 
osnovi fosilnih goriv prav tako niso dovolj 
uveljavljene in bi zahtevale obsežne 
raziskave in inovacije ter dolgotrajen 
razvoj; poudarja, da proizvodnja 
nizkoogljičnega vodika ne bo prispevala k 
zmanjšanju emisij metana v življenjskem 
ciklu plina, uporabljenega v proizvodnem 
procesu, in bo zahtevala naložbe, ki bodo 
povzročile učinek vezanosti na plinsko 
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infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 164
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da si lahko v prehodnem 
obdobju pomagamo z „nizkoogljičnim“ 
vodikom, da bomo pravočasno vzpostavili 
trajnostno ekonomijo vodika za doseganje 
naših podnebnih ciljev; poziva Komisijo, 
naj približno oceni, kako dolgo in koliko 
tega vodika bi potrebovali za razogličenje, 
dokler teh potreb povsem ne zadostimo z 
vodikom na osnovi čiste tehnologije;

9. ugotavlja, da si lahko v bistvenem 
prehodnem obdobju pomagamo z 
„nizkoogljičnim“ vodikom, da bomo 
pravočasno vzpostavili trajnostno 
ekonomijo vodika za doseganje naših 
podnebnih ciljev;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da si lahko v prehodnem 
obdobju pomagamo z „nizkoogljičnim“ 
vodikom, da bomo pravočasno vzpostavili 
trajnostno ekonomijo vodika za doseganje 
naših podnebnih ciljev; poziva Komisijo, 

9. ugotavlja, da mora imeti 
„nizkoogljični“ vodik ključno in 
dopolnilno vlogo pri povečevanju trga, da 
bomo pravočasno vzpostavili trajnostno 
ekonomijo vodika za doseganje naših 
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naj približno oceni, kako dolgo in koliko 
tega vodika bi potrebovali za razogličenje, 
dokler teh potreb povsem ne zadostimo z 
vodikom na osnovi čiste tehnologije;

podnebnih ciljev; v zvezi s tem poudarja 
pomembno vlogo tehnologij za zajemanje 
in shranjevanje ogljika; poziva Komisijo, 
naj vzpostavi tehnološko nevtralen 
regulativni okvir in zmanjša regulativne 
in gospodarske ovire, da bo pospešila 
hitro tržno uvajanje nizkoogljičnega 
vodika;

Or. en

Predlog spremembe 166
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da si lahko v prehodnem 
obdobju pomagamo z „nizkoogljičnim“ 
vodikom, da bomo pravočasno vzpostavili 
trajnostno ekonomijo vodika za doseganje 
naših podnebnih ciljev; poziva Komisijo, 
naj približno oceni, kako dolgo in koliko 
tega vodika bi potrebovali za razogličenje, 
dokler teh potreb povsem ne zadostimo z 
vodikom na osnovi čiste tehnologije;

9. ugotavlja, da ne smemo uporabiti 
prehodnih rešitev, za katere bi se črpala 
finančna sredstva in zaradi katerih bi se 
upočasnil sistemski in tehnološki 
napredek, da bomo pravočasno vzpostavili 
trajnostne ekonomije vodika za doseganje 
naših podnebnih ciljev; meni, da lahko za 
doseganje podnebne nevtralnosti v 
sektorjih, kjer ni druge možnosti, to 
omogoči samo vodik na osnovi čiste 
tehnologije;

Or. fr

Predlog spremembe 167
Thierry Mariani
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da si lahko v prehodnem 
obdobju pomagamo z „nizkoogljičnim“ 

9. ugotavlja, da si lahko pomagamo z 
„nizkoogljičnim“ vodikom kot ključnim 



PE662.057v01-00 90/101 AM\1220452SL.docx

SL

vodikom, da bomo pravočasno vzpostavili 
trajnostno ekonomijo vodika za doseganje 
naših podnebnih ciljev; poziva Komisijo, 
naj približno oceni, kako dolgo in koliko 
tega vodika bi potrebovali za razogličenje, 
dokler teh potreb povsem ne zadostimo z 
vodikom na osnovi čiste tehnologije;

elementom za diverzifikacijo in širšo 
uporabo vodika ter znižanje proizvodnih 
stroškov, da bomo pravočasno vzpostavili 
trajnostno ekonomijo vodika za doseganje 
naših podnebnih ciljev; poziva Komisijo, 
naj upošteva evropske energetske modele z 
mešanicami virov električne energije, ki 
so že močno razogljičene;

Or. fr

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

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da si lahko v prehodnem 
obdobju pomagamo z „nizkoogljičnim“ 
vodikom, da bomo pravočasno vzpostavili 
trajnostno ekonomijo vodika za doseganje 
naših podnebnih ciljev; poziva Komisijo, 
naj približno oceni, kako dolgo in koliko 
tega vodika bi potrebovali za razogličenje, 
dokler teh potreb povsem ne zadostimo z 
vodikom na osnovi čiste tehnologije;

9. ugotavlja, da si lahko v 
pomembnem prehodnem obdobju 
pomagamo z „nizkoogljičnim“ vodikom, 
da bomo pravočasno vzpostavili trajnostno 
ekonomijo vodika za doseganje podnebnih 
ciljev; poziva Komisijo, naj približno 
oceni, kako dolgo in koliko tega vodika bi 
potrebovali za razogličenje, dokler teh 
potreb povsem ne zadostimo z vodikom na 
osnovi čiste tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 169
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da si lahko v prehodnem 
obdobju pomagamo z „nizkoogljičnim“ 
vodikom, da bomo pravočasno vzpostavili 
trajnostno ekonomijo vodika za doseganje 

9. ugotavlja, da bo imel v prehodnem 
obdobju „nizkoogljični“ vodik pomembno 
vlogo, da bomo pravočasno vzpostavili 
trajnostno ekonomijo vodika za doseganje 
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naših podnebnih ciljev; poziva Komisijo, 
naj približno oceni, kako dolgo in koliko 
tega vodika bi potrebovali za razogličenje, 
dokler teh potreb povsem ne zadostimo z 
vodikom na osnovi čiste tehnologije;

naših podnebnih ciljev; poziva Komisijo, 
naj približno oceni, kako dolgo in koliko 
tega vodika bi potrebovali za razogličenje, 
dokler teh potreb povsem ne zadostimo z 
vodikom na osnovi čiste tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 170
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. opozarja, da so za proizvodnjo 
nizkoogljičnega in obnovljivega vodika 
potrebne različna infrastruktura in 
različne naložbe, medtem ko tehnologije 
za proizvodnjo nizkoogljičnega vodika na 
osnovi fosilnih goriv še niso pripravljene 
za trg; prav tako opozarja, da je do leta 
2050 le še en naložbeni cikel, zato hitro in 
učinkovito doseganje podnebne 
nevtralnosti najpozneje do tega leta ne 
dopušča naložb v prehodne rešitve; poleg 
tega opozarja, da s proizvodnjo 
nizkoogljičnega vodika sploh ne bomo 
obravnavali emisij metana v življenjskem 
ciklu zemeljskega plina, uporabljenega pri 
proizvodnji, in da bodo zanjo potrebne 
naložbe, ki bodo povzročile učinek 
vezanosti na plinsko infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 171
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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9a. poudarja, da je vodik, pridobljen iz 
zemeljskega plina s parnim reformingom 
metana, ne glede na to, ali vključuje 
tehnologije zajemanja in shranjevanja 
ogljika ali zajemanja in uporabe ogljika 
ali ne, netrajnosten in nezdružljiv s 
prehodom v družbo z neto ničelnimi 
emisijami toplogrednih plinov; poudarja, 
da se obstoječe tehnologije zajemanja in 
shranjevanja ogljika ter zajemanja in 
uporabe ogljika niso izkazale niti za 
prilagodljive niti za stoodstotno 
učinkovite; poudarja, da se bo Unija 
zaradi zanašanja na zemeljski plin 
zagotovo znašla v položaju odvisnosti od 
zunanjega uvoza, netrajnostnega 
izkoriščanja virov in nadaljevanja emisij 
toplogrednih plinov zaradi emisij metana 
v celotni vrednostni verigi, kot je puščanje 
ali sežiganje plina;

Or. en

Predlog spremembe 172
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, kako pomembno je 
postopno odpraviti in nadomestiti vodik 
na osnovi fosilnih goriv z nizkoogljičnim 
vodikom, pri čemer se je treba osredotočiti 
na najčistejše tehnologije v smislu emisij 
toplogrednih plinov, in nato s čistim 
vodikom; spodbuja Komisijo, naj poskrbi, 
da bo tržna cena vodika na osnovi fosilnih 
goriv vključevala stroške njegovih emisij 
toplogrednih plinov med proizvodnjo, in v 
skladu s tem pregleda sistem za trgovanje 
z emisijami;

Or. en
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Predlog spremembe 173
Miapetra Kumpula-Natri, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Robert Hajšel

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da se bo zaradi 
povečanja proizvodnje vodika in prehoda 
na brezogljično gospodarstvo znatno 
povečalo povpraševanje po električni 
energiji; ugotavlja, da ima razogljičena 
električna energija pomembno vlogo pri 
proizvodnji vodika, zato je treba na 
tehnološko nevtralen način upoštevati vso 
obstoječo brezogljično električno energijo, 
da se emisije dovolj hitro zmanjšajo;

Or. en

Predlog spremembe 174
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. ugotavlja, da bodo za proizvodnjo 
nizkoogljičnega vodika potrebne naložbe v 
sisteme za zajemanje in shranjevanje ter 
infrastrukturo za transport CO2, kar bo 
povzročilo učinek vezanosti, ki ni skladen 
s ciljem podnebne nevtralnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 175
Josianne Cutajar, Jens Geier
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Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. spodbuja Komisijo in države 
članice, naj ocenijo posebne rešitve za 
povečanje proizvodnje vodika v manj 
povezanih ali izoliranih regijah, kot so 
otoki, hkrati pa zagotovijo razvoj s tem 
povezane infrastrukture;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. ugotavlja, da je vodik mogoče 
uporabiti za povečanje deleža energije 
vetra in sonca, medtem ko je zemeljski 
plin mogoče pretvoriti v nizkoogljični 
vodik z bistveno nižjimi stroški kot v 
električno energijo;

Or. en

Predlog spremembe 177
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. poziva Komisijo in države članice, 
naj takoj začnejo načrtovati postopno 
opuščanje proizvodnje vodika iz fosilnih 
goriv; poudarja, da se mora ta 
proizvodnja nepovratno, predvidljivo in 



AM\1220452SL.docx 95/101 PE662.057v01-00

SL

hitro zmanjšati ter popolnoma odpraviti 
najpozneje do leta 2040; poudarja, da 
vodik, proizveden iz fosilnih goriv, tudi s 
tehnologijami zajemanja in shranjevanja 
ogljika ter zajemanja in uporabe ogljika, 
ne sme biti upravičen do javnega 
financiranja;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. ugotavlja, da lahko evropski trg 
vodika težko zadovolji potrebe po 
proizvodnji vodika samo na osnovi 
obnovljivega vodika; spodbuja Komisijo, 
naj poveča prizadevanja za zmogljivosti 
EU na področju obnovljivih virov energije 
in močno spodbuja raziskave tehnologij v 
zvezi z elektrolizo, skladiščenjem in 
transportom;

Or. en

Predlog spremembe 179
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 9 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9c. meni, da je vodik, ki ga je mogoče 
pridobiti z elektrolizo iz jedrske električne 
energije ali s pirolizo, začasna in omejena 
alternativa, ki morda ni posebej 
relevantna za kratkoročno razogljičenje 
industrijskega vodika; poudarja, da se bo 
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uporaba teh vrst vodika sčasoma in 
najpozneje do leta 2030 zmanjšala, nato 
pa jih bo povsem nadomestil vodik iz 
obnovljivih virov; poudarja, da te vrste 
vodika ne bi smele biti upravičene do 
financiranja iz javnih sredstev;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da za ekonomijo čistega 
vodika potrebujemo dodatno količino 
cenovno dostopne energije iz obnovljivih 
virov in ustrezno infrastrukturo; poziva 
Komisijo in države članice, naj si bolj 
prizadevajo v tej smeri in naj odpravijo 
davke in dajatve na energijo iz obnovljivih 
virov;

10. poudarja, da za ekonomijo vodika 
potrebujemo dodatno količino cenovno 
dostopne energije iz obnovljivih virov in 
ustrezno infrastrukturo; poziva Komisijo, 
naj pripravi jasen načrt za naložbe v 
ustrezno infrastrukturo za proizvodnjo, 
prenos in distribucijo obnovljivega in 
nizkoogljičnega vodika; poziva Komisijo 
in države članice, naj si bolj prizadevajo v 
tej smeri in naj smiselno uporabijo davke 
in dajatve na energijo iz obnovljivih virov, 
ki se uporablja za proizvodnjo 
obnovljivega vodika, in tako spodbujajo 
tehnologije, ki prispevajo k razogljičenju 
gospodarstva, hkrati pa naj se izogibajo 
neupravičenemu izkrivljanju trga v škodo 
drugim virom energije;

Or. en

Predlog spremembe 181
Jens Geier
v imenu skupine S&D
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da za ekonomijo čistega 
vodika potrebujemo dodatno količino 
cenovno dostopne energije iz obnovljivih 
virov in ustrezno infrastrukturo; poziva 
Komisijo in države članice, naj si bolj 
prizadevajo v tej smeri in naj odpravijo 
davke in dajatve na energijo iz obnovljivih 
virov;

10. poudarja, da za ekonomijo čistega 
vodika potrebujemo dodatno količino 
cenovno dostopne energije iz obnovljivih 
virov in ustrezno infrastrukturo; poziva 
Komisijo in države članice, naj si bolj 
prizadevajo v tej smeri in naj odpravijo 
davke in dajatve na energijo iz obnovljivih 
virov ter se izognejo dvojnemu 
zaračunavanju davkov na električno 
energijo, proizvedeno v obratih za 
proizvodnjo vodika na ravni EU, hkrati pa 
odpravijo oprostitve davkov in dajatev na 
fosilna goriva; pozdravlja načrte Komisije 
za povečanje cilja za energijo iz 
obnovljivih virov do leta 2030 in strategijo 
za energijo iz obnovljivih virov na morju;

Or. en

Predlog spremembe 182
Ivo Hristov

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da za ekonomijo čistega 
vodika potrebujemo dodatno količino 
cenovno dostopne energije iz obnovljivih 
virov in ustrezno infrastrukturo; poziva 
Komisijo in države članice, naj si bolj 
prizadevajo v tej smeri in naj odpravijo 
davke in dajatve na energijo iz obnovljivih 
virov;

10. poudarja, da za ekonomijo čistega 
vodika potrebujemo dodatno količino 
cenovno dostopne energije iz obnovljivih 
virov in ustrezno infrastrukturo, potrebno 
za prenos obnovljive energije do obratov 
za proizvodnjo vodika ali proizvedenega 
vodika do končnih uporabnikov, odvisno 
od analize stroškov; poziva Komisijo in 
države članice, naj si bolj prizadevajo v tej 
smeri, da bodo razvile čezmejno 
partnerstvo, ki bo temeljilo na možnostih 
različnih regij, da proizvajajo energijo iz 
obnovljivih virov in čisti vodik, ter naj 
odpravijo davke in dajatve na energijo iz 
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obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 183
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da za ekonomijo čistega 
vodika potrebujemo dodatno količino 
cenovno dostopne energije iz obnovljivih 
virov in ustrezno infrastrukturo; poziva 
Komisijo in države članice, naj si bolj 
prizadevajo v tej smeri in naj odpravijo 
davke in dajatve na energijo iz obnovljivih 
virov;

10. poudarja, da za ekonomijo čistega 
vodika potrebujemo dodatno količino 
cenovno dostopne energije iz obnovljivih 
virov in ustrezno infrastrukturo, zaradi 
česar se ne bi smela podaljšati življenjska 
doba elektrarn na fosilna goriva ali 
jedrsko energijo drugje v omrežju; poziva 
Komisijo in države članice, naj si bolj 
prizadevajo v tej smeri in naj odpravijo 
davke in dajatve na energijo iz obnovljivih 
virov, obenem pa ukinejo subvencije in 
oprostitve davkov za fosilna goriva;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da za ekonomijo čistega 
vodika potrebujemo dodatno količino 
cenovno dostopne energije iz obnovljivih 
virov in ustrezno infrastrukturo; poziva 
Komisijo in države članice, naj si bolj 
prizadevajo v tej smeri in naj odpravijo 
davke in dajatve na energijo iz obnovljivih 

10. poudarja, da za uresničitev 
ekonomije vodika potrebujemo dodatno 
količino cenovno dostopne energije iz 
obnovljivih virov in ustrezno 
infrastrukturo; poziva Komisijo in države 
članice, naj si bolj prizadevajo v tej smeri 
in povečajo finančne spodbude za energijo 
iz obnovljivih virov, na primer z 
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virov; oblikovanjem cen ogljika in revizijo 
direktive o obdavčitvi energije;

Or. en

Predlog spremembe 185
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da za ekonomijo čistega 
vodika potrebujemo dodatno količino 
cenovno dostopne energije iz obnovljivih 
virov in ustrezno infrastrukturo; poziva 
Komisijo in države članice, naj si bolj 
prizadevajo v tej smeri in naj odpravijo 
davke in dajatve na energijo iz obnovljivih 
virov;

10. poudarja, da za ekonomijo čistega 
vodika potrebujemo dodatno količino 
cenovno dostopne energije iz obnovljivih 
virov in ustrezno infrastrukturo; poziva 
Komisijo in države članice, naj si bolj 
prizadevajo v tej smeri, zlasti s 
poenostavitvijo postopkov za izdajo 
dovoljenj, in naj odpravijo davke in 
dajatve, ki ovirajo nadaljnje uvajanje 
energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 186
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da za ekonomijo čistega 
vodika potrebujemo dodatno količino 
cenovno dostopne energije iz obnovljivih 
virov in ustrezno infrastrukturo; poziva 
Komisijo in države članice, naj si bolj 
prizadevajo v tej smeri in naj odpravijo 
davke in dajatve na energijo iz obnovljivih 
virov;

10. poudarja, da za učinkovito uporabo 
vodika potrebujemo dodatno količino 
cenovno dostopne energije, ki logično 
izvira zlasti iz proizvodnje fosilnih 
nosilcev energije in potrebuje ustrezno 
infrastrukturo;

Or. de
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Predlog spremembe 187
Thierry Mariani
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da za ekonomijo čistega 
vodika potrebujemo dodatno količino 
cenovno dostopne energije iz obnovljivih 
virov in ustrezno infrastrukturo; poziva 
Komisijo in države članice, naj si bolj 
prizadevajo v tej smeri in naj odpravijo 
davke in dajatve na energijo iz obnovljivih 
virov;

10. poudarja, da za ekonomijo čistega 
vodika potrebujemo dodatno količino 
cenovno dostopne energije iz obnovljivih 
in nizkoogljičnih virov in ustrezno 
infrastrukturo za transport in skladiščenje; 
poziva Komisijo in države članice, naj si 
bolj prizadevajo v tej smeri in naj 
zmanjšajo davke in dajatve na energijo iz 
obnovljivih in nizkoogljičnih virov;

Or. fr

Predlog spremembe 188
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da za ekonomijo čistega 
vodika potrebujemo dodatno količino 
cenovno dostopne energije iz obnovljivih 
virov in ustrezno infrastrukturo; poziva 
Komisijo in države članice, naj si bolj 
prizadevajo v tej smeri in naj odpravijo 
davke in dajatve na energijo iz obnovljivih 
virov;

10. poudarja, da za ekonomijo čistega 
vodika potrebujemo dodatno količino 
cenovno dostopne energije iz obnovljivih 
virov in ustrezno infrastrukturo; poziva 
Komisijo in države članice, naj spodbudijo 
dodatno in ustrezno uporabo zmogljivosti 
za proizvodnjo energije iz obnovljivih 
virov za elektrifikacijo in proizvodnjo 
obnovljivega vodika;

Or. fr

Predlog spremembe 189
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Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da za ekonomijo čistega 
vodika potrebujemo dodatno količino 
cenovno dostopne energije iz obnovljivih 
virov in ustrezno infrastrukturo; poziva 
Komisijo in države članice, naj si bolj 
prizadevajo v tej smeri in naj odpravijo 
davke in dajatve na energijo iz obnovljivih 
virov;

10. poudarja, da za ekonomijo čistega 
vodika potrebujemo dodatno količino 
cenovno dostopne energije iz obnovljivih 
virov in ustrezno infrastrukturo; poziva 
Komisijo in države članice, naj si bolj 
prizadevajo v tej smeri;

Or. en

Predlog spremembe 190
Dominique Riquet

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da za ekonomijo čistega 
vodika potrebujemo dodatno količino 
cenovno dostopne energije iz obnovljivih 
virov in ustrezno infrastrukturo; poziva 
Komisijo in države članice, naj si bolj 
prizadevajo v tej smeri in naj odpravijo 
davke in dajatve na energijo iz obnovljivih 
virov;

10. poudarja, da za ekonomijo čistega 
vodika potrebujemo dodatno količino 
cenovno dostopne energije iz obnovljivih 
virov in ustrezno infrastrukturo; poziva 
Komisijo in države članice, naj si bolj 
prizadevajo v tej smeri;

Or. en


