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Τροπολογία 191
Bart Groothuis, Claudia Gamon, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Klemen 
Grošelj, Morten Petersen, Nicola Danti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει ότι το ανανεώσιμο 
υδρογόνο μπορεί να παραχθεί από κάθε 
είδους ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της αιολικής 
ενέργειας, των ηλιακών φωτοβολταϊκών, 
των υφιστάμενων μονάδων 
υδροηλεκτρικής ενέργειας και της 
συσσώρευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας 
με άντληση· καλεί την Επιτροπή, 
δεδομένης της υπεράκτιας στρατηγικής 
που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο οι 
υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για 
την ευρύτερη ανάπτυξη και υιοθέτηση 
του ανανεώσιμου υδρογόνου·

Or. en

Τροπολογία 192
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Eva Maydell, François-
Xavier Bellamy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. αναγνωρίζει ότι η πυρηνική 
ενέργεια συνιστά τη μεγαλύτερη μη 
εξαρτώμενη από καιρικές συνθήκες πηγή 
ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, η οποία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 
μεγάλης ποσότητας υδρογόνου χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών μέσω 
ηλεκτρόλυσης· αναγνωρίζει ότι ένας και 
μόνο πυρηνικός αντιδραστήρας 



PE662.101v01-00 4/124 AM\1220643EL.docx

EL

1.000 μεγαβάτ θα μπορούσε να παράγει 
ετησίως περισσότερους από 
200.000 τόνους υδρογόνου χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών κατά τον πιο 
οικονομικό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 193
Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει ότι ο παράγοντας κόστους 
για την παραγωγή καθαρού υδρογόνου 
είναι η δαπάνη για την παρεχόμενη 
ηλεκτρική ενέργεια· στο πλαίσιο αυτό, 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξαιρέσουν την ηλεκτρική ενέργεια, η 
οποία χρησιμοποιείται στην ηλεκτρόλυση, 
από φόρους και δασμούς στον βαθμό που 
αυτό είναι οικονομικά εφικτό·

Or. de

Τροπολογία 194
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. θεωρεί ότι η ανάπτυξη πρόσθετων 
ικανοτήτων όσον αφορά τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας κατ’ αναλογία προς τις 
ανάγκες σε υδρογόνο από ανανεώσιμες 
πηγές είναι επίσης αναγκαία για την 
αποφυγή ανταγωνισμού μεταξύ των 
ικανοτήτων που απαιτούνται για την 
ηλεκτροδότηση, τις ηλεκτρολυτικές 
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κυψέλες ή ακόμη και για άλλους σκοπούς·

Or. fr

Τροπολογία 195
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει ότι, κατά τον 
σχεδιασμό συστημάτων στήριξης για την 
ανάπτυξη του υδρογόνου, είναι αναγκαίο 
να αντληθούν διδάγματα από 
προηγούμενα συστήματα στήριξης ΑΠΕ, 
τα οποία, λόγω του ελλιπούς σχεδιασμού 
τους, οδήγησαν σε στρεβλώσεις της 
αγοράς οι οποίες προκλήθηκαν από την 
υπεραντιστάθμιση των τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 196
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπενθυμίζει τις δυνατότητες των 
εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων όσον 
αφορά την παροχή χώρου για την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, ιδίως για τα ηλιακά 
φωτοβολταϊκά, γεγονός που τις καθιστά 
περιοχές όπου αναπτύσσονται ευκαιρίες 
οι οποίες θα παρέχουν χρήσιμες 
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υπηρεσίες για την κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 197
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ενθαρρύνει τον καθορισμό 
υψηλότερων στόχων για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να 
στηριχθεί η ανάπτυξη παραγωγής 
υδρογόνου από πρόσθετη ηλεκτρική 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 198
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. επισημαίνει ότι αποτελεσματικά 
μέτρα στήριξης θα πρέπει να στοχεύουν 
στην απαλλαγή από ανθρακούχες 
εκπομπές της υφιστάμενης γκρίζας 
παραγωγής υδρογόνου ορυκτών 
καυσίμων· σημειώνει ότι διάφορες 
εγκαταστάσεις παραγωγής βρίσκονται σε 
περιοχές δίκαιης μετάβασης και ότι το 
υδρογόνο ορυκτών καυσίμων παράγεται 
επίσης ως υποπροϊόν της παραγωγής 
άνθρακα οπτανθρακοποίησης (μία 
κρίσιμη πρώτη ύλη για την ΕΕ)· ζητεί 
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επιτακτικά τα μέτρα στήριξης που 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής 
οικονομίας υδρογόνου να μην οδηγήσουν 
στο κλείσιμο των εν λόγω εγκαταστάσεων 
παραγωγής, αλλά στον εκσυγχρονισμό 
τους και στην περαιτέρω ανάπτυξή τους, 
γεγονός που συνεπώς θα αποφέρει οφέλη 
στις περιφέρειες μέσω της διασφάλισης 
ενός φορέα ανανεώσιμης ενέργειας 
τοπικής παραγωγής, θα διευκολύνει τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και θα συμβάλει στην 
ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και στην 
περαιτέρω ικανότητα επαγγελματικής 
ένταξης του τοπικού εργατικού 
δυναμικού·

Or. en

Τροπολογία 199
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. υπογραμμίζει επιπλέον ότι μόνο η 
ανάπτυξη υδρογόνου από ανανεώσιμες 
πηγές είναι συμβατή με τον στόχο της 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας· 
απαιτεί συνεπώς το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές, και μόνο το υδρογόνο 
από ανανεώσιμες πηγές, να είναι 
επιλέξιμο για δημόσια χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 200
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. ζητεί να καταργηθούν άμεσα οι 
δωρεάν κατανομές που λαμβάνονται στο 
πλαίσιο του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου της ΕΕ (ΣΕΔΕ-ΕΕ) για την 
παραγωγή υδρογόνου ορυκτών καυσίμων·

Or. fr

Τροπολογία 201
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. τονίζει τις δυνατότητες που 
προσφέρει η αναμετατροπή ορισμένων 
υφιστάμενων βιομηχανικών χώρων σε 
χώρους παραγωγής ανανεώσιμου 
υδρογόνου· υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαίος ο δημόσιος σχεδιασμός των εν 
λόγω αναμετατροπών στις βιομηχανικές 
ικανότητες μαζί με τους εργαζομένους 
και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις τους· 
καλεί τα κράτη μέλη, σε περίπτωση που 
οι εν λόγω εγκαταστάσεις έχουν κλείσει, 
να διευκολύνουν την επαναλειτουργία των 
εν λόγω εγκαταστάσεων από τους 
εργαζομένους με τη μορφή 
συνεταιρισμών·

Or. en

Τροπολογία 202
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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10δ. υπογραμμίζει ότι η κατανάλωση 
νερού που σχετίζεται με την παραγωγή 
υδρογόνου αναμένεται να αυξηθεί με την 
ανάπτυξη ανανεώσιμου υδρογόνου· 
υπενθυμίζει ότι το γλυκό νερό συνιστά 
κρίσιμη πηγή τόσο για τις ανθρώπινες 
ανάγκες όσο και για τις ανάγκες του 
οικοσυστήματος· τονίζει ότι η κλιματική 
αλλαγή επιδεινώνει τη λειψυδρία· 
υπενθυμίζει ότι η απλή άθροιση της 
κατανάλωσης γλυκού νερού που 
ενσωματώνεται στην παραγωγή 
υδρογόνου ενδέχεται να αποδειχθεί 
παραπλανητική, καθώς η διαθεσιμότητα 
γλυκού νερού και η αντίστοιχη 
κατανάλωση γλυκού νερού μπορεί να 
ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με την 
περιοχή και την περίοδο του έτους· 
τονίζει συνεπώς την ανάγκη προσεκτικού 
χωροταξικού σχεδιασμού κατά τη 
δημιουργία εγκαταστάσεων παραγωγής 
υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές, 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος που θα έχει στην ύδρευση της 
περιοχής η κατανάλωση γλυκού νερού 
της περιοχής για την εν λόγω παραγωγή·

Or. en

Τροπολογία 203
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για υποδομές παραγωγής και μεταφοράς 
υδρογόνου και την παράλληλη ανάπτυξη 
της ζήτησης και της προσφοράς· επικροτεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τον κανονισμό 
αριθ. 347/2013, της 17ης Απριλίου 2013, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για υποδομές παραγωγής και μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας· υπογραμμίζει ότι οι 
υποδομές για τη μεταφορά υδρογόνου 
πρέπει να αποτελούν σύστημα κλειστού 
κυκλώματος μεταξύ των εγκαταστάσεων 
παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες 
πηγές και των βιομηχανικών 
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(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)15· σημειώνει ότι, 
παρά τη συγκέντρωση σε βιομηχανικούς 
συνεργατικούς σχηματισμούς κατά την 
πρώτη φάση, θα έπρεπε να έχουν ήδη 
αναληφθεί ο σχεδιασμός των υποδομών 
μεταφοράς σε μεγαλύτερες αποστάσεις και 
η ρύθμισή τους·

εγκαταστάσεων και κέντρων 
πολυτροπικών μεταφορών προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η παράλληλη ανάπτυξη 
της ζήτησης και της προσφοράς, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι η 
μεταφορά μπορεί να πραγματοποιείται 
επίσης από βυτιοφόρα· επικροτεί, στο 
πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι προέχει η 
αρχή «προτεραιότητα στην ενεργειακή 
απόδοση» στη στρατηγική για την 
ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος· 
σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να 
αναθεωρήσει τον κανονισμό 
αριθ. 347/2013, της 17ης Απριλίου 2013, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε) στον οποίο πρέπει να 
προβλέπεται ένα νέο σύστημα 
διακυβέρνησης για τον σχεδιασμό των 
υποδομών· σημειώνει ότι, παρά τη 
συγκέντρωση σε βιομηχανικούς 
συνεργατικούς σχηματισμούς, ο 
σχεδιασμός των υποδομών μεταφοράς 
πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις 
μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ ενός 
τόπου παραγωγής στη θάλασσα και μιας 
περιοχής κατανάλωσης, και ότι η ρύθμισή 
τους θα έπρεπε να έχει ήδη αναληφθεί·

_________________
15 ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39.

Or. fr

Τροπολογία 204
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για υποδομές παραγωγής και μεταφοράς 
υδρογόνου και την παράλληλη ανάπτυξη 
της ζήτησης και της προσφοράς· επικροτεί, 

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για υποδομές παραγωγής, αποθήκευσης 
και μεταφοράς υδρογόνου και την 
παράλληλη ανάπτυξη της ζήτησης και της 
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στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τον κανονισμό 
αριθ. 347/2013, της 17ης Απριλίου 2013, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)15 · σημειώνει ότι, 
παρά τη συγκέντρωση σε βιομηχανικούς 
συνεργατικούς σχηματισμούς κατά την 
πρώτη φάση, θα έπρεπε να έχουν ήδη 
αναληφθεί ο σχεδιασμός των υποδομών 
μεταφοράς σε μεγαλύτερες αποστάσεις και 
η ρύθμισή τους·

προσφοράς· τονίζει τη σημασία 
ανάπτυξης δικτύων υδρογόνου με 
πρόσβαση χωρίς διακρίσεις· επικροτεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τον κανονισμό 
αριθ. 347/2013, της 17ης Απριλίου 2013, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)15 και ζητεί την 
καθιέρωση δικτύων υδρογόνου και την 
αναπροσαρμογή χρήσης της υποδομής 
φυσικού αερίου στον κανονισμό ΔΕΔ-Ε· 
σημειώνει ότι, παρά τη συγκέντρωση σε 
βιομηχανικούς συνεργατικούς 
σχηματισμούς κατά την πρώτη φάση, θα 
έπρεπε να έχουν ήδη αναληφθεί ο 
σχεδιασμός των υποδομών μεταφοράς σε 
μεγαλύτερες αποστάσεις, οι υποδομές 
διανομής και η ρύθμισή τους προς 
αποφυγή λανθάνοντος κόστους· 
σημειώνει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
π.χ. με την ενσωμάτωση του σχεδιασμού 
για τις υποδομές υδρογόνου στον 
μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό σχεδιασμό 
όπως τα δεκαετή προγράμματα 
ανάπτυξης· τονίζει ότι θα πρέπει να 
συλλεχθούν περισσότερα δεδομένα με τη 
στήριξη των ενδιαφερόμενων μερών και 
των αρμόδιων αρχών, όπως ο 
Οργανισμός Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), 
προκειμένου να προσδιοριστεί ποια 
υποδομή θα ήταν αναγκαία και σε ποιο 
μέρος·

_________________ _________________
15 ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39. 15 ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39.

Or. en

Τροπολογία 205
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για υποδομές παραγωγής και μεταφοράς 
υδρογόνου και την παράλληλη ανάπτυξη 
της ζήτησης και της προσφοράς· 
επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση 
της Επιτροπής να αναθεωρήσει τον 
κανονισμό αριθ. 347/2013, της 17ης 
Απριλίου 2013, σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)15· σημειώνει ότι, 
παρά τη συγκέντρωση σε βιομηχανικούς 
συνεργατικούς σχηματισμούς κατά την 
πρώτη φάση, θα έπρεπε να έχουν ήδη 
αναληφθεί ο σχεδιασμός των υποδομών 
μεταφοράς σε μεγαλύτερες αποστάσεις 
και η ρύθμισή τους·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρέχουν συμβουλευτική 
υποστήριξη όσον αφορά τη δημιουργία 
υποδομής για έργα υδρογόνου στη 
βιομηχανία·

_________________
15 EE L 115 της 25.4.2013, σ. 39.

Or. de

Τροπολογία 206
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για υποδομές παραγωγής και μεταφοράς 
υδρογόνου και την παράλληλη ανάπτυξη 
της ζήτησης και της προσφοράς· 
επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση 
της Επιτροπής να αναθεωρήσει τον 
κανονισμό αριθ. 347/2013, της 17ης 
Απριλίου 2013, σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)15· σημειώνει ότι, 
παρά τη συγκέντρωση σε βιομηχανικούς 
συνεργατικούς σχηματισμούς κατά την 
πρώτη φάση, θα έπρεπε να έχουν ήδη 

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για υποδομές παραγωγής και μεταφοράς 
ανανεώσιμου υδρογόνου για πρόσθετη 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές· πιστεύει ότι οι υποδομές 
μεταφοράς υδρογόνου θα πρέπει να 
αναπτυχθούν σταδιακά και να 
αντικατοπτρίζουν την πραγματική 
εξέλιξη της αγοράς για τις βασικές 
εφαρμογές που έχουν προσδιοριστεί, π.χ. 
οι ανάγκες για μεταφορά θα είναι 
περιορισμένες αρχικά καθώς η ζήτηση θα 
καλυφθεί από την παραγωγή επί τόπου ή 
κοντά στον τόπο ζήτησης και στο μέλλον 
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αναληφθεί ο σχεδιασμός των υποδομών 
μεταφοράς σε μεγαλύτερες αποστάσεις 
και η ρύθμισή τους·

η ανάπτυξη της μεταφοράς θα ευνοήσει 
τα συστήματα κλειστού βρόχου κοντά σε 
βιομηχανικούς συνεργατικούς 
σχηματισμούς (τα οποία απαιτούν 
υδρογόνο στην καθαρή του μορφή), τα 
οποία συνδυάζουν την επιπλέον 
παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και τη διανομή υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές σε περιφερειακό 
επίπεδο· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
πρόθεση της Επιτροπής να αναθεωρήσει 
τον κανονισμό αριθ. 347/2013, της 17ης 
Απριλίου 2013, σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)15·

_________________ _________________
15 ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39. 15 ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39.

Or. en

Τροπολογία 207
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard 
Bentele, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, 
Christian Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven 
Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για υποδομές παραγωγής και μεταφοράς 
υδρογόνου και την παράλληλη ανάπτυξη 
της ζήτησης και της προσφοράς· επικροτεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τον κανονισμό 
αριθ. 347/2013, της 17ης Απριλίου 2013, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)15 · σημειώνει ότι, 
παρά τη συγκέντρωση σε βιομηχανικούς 
συνεργατικούς σχηματισμούς κατά την 
πρώτη φάση, θα έπρεπε να έχουν ήδη 

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για υποδομές παραγωγής, αποθήκευσης, 
μεταφοράς και διανομής υδρογόνου και 
την παράλληλη ανάπτυξη της ζήτησης και 
της προσφοράς· επικροτεί, στο πλαίσιο 
αυτό, την πρόθεση της Επιτροπής να 
αναθεωρήσει τον κανονισμό αριθ. 
347/2013, της 17ης Απριλίου 2013, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)15· σημειώνει ότι, 
παρά τη συγκέντρωση σε βιομηχανικούς 
συνεργατικούς σχηματισμούς κατά την 
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αναληφθεί ο σχεδιασμός των υποδομών 
μεταφοράς σε μεγαλύτερες αποστάσεις και 
η ρύθμισή τους·

πρώτη φάση, θα έπρεπε να έχουν ήδη 
αναληφθεί η σταδιακή αναμετατροπή των 
δικτύων διανομής και ο σχεδιασμός των 
υποδομών μεταφοράς σε μεγαλύτερες 
αποστάσεις και η ρύθμισή τους· σημειώνει 
τα συνδυαστικά οφέλη μίας συνέργειας 
που θα ενσωματώνει την παραγωγή και 
τις υποδομές υδρογόνου με άλλα 
ευέλικτα, πολυ-ενεργειακά συστήματα, 
όπως η ανάκτηση θερμότητας για τα 
δίκτυα περιφερειακής θέρμανσης·

_________________ _________________
15 ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39. 15 ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39.

Or. en

Τροπολογία 208
François-Xavier Bellamy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για υποδομές παραγωγής και μεταφοράς 
υδρογόνου και την παράλληλη ανάπτυξη 
της ζήτησης και της προσφοράς· επικροτεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τον κανονισμό 
αριθ. 347/2013, της 17ης Απριλίου 2013, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)15· σημειώνει ότι, 
παρά τη συγκέντρωση σε βιομηχανικούς 
συνεργατικούς σχηματισμούς κατά την 
πρώτη φάση, θα έπρεπε να έχουν ήδη 
αναληφθεί ο σχεδιασμός των υποδομών 
μεταφοράς σε μεγαλύτερες αποστάσεις και 
η ρύθμισή τους·

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για υποδομές παραγωγής και μεταφοράς 
υδρογόνου και την παράλληλη ανάπτυξη 
της ζήτησης και της προσφοράς· επικροτεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τον κανονισμό 
αριθ. 347/2013, της 17ης Απριλίου 2013, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)15 · σημειώνει ότι, 
παρά τη συγκέντρωση σε βιομηχανικούς 
συνεργατικούς σχηματισμούς κατά την 
πρώτη φάση, θα έπρεπε να έχουν ήδη 
αναληφθεί ο σχεδιασμός των υποδομών 
μεταφοράς σε μεγαλύτερες αποστάσεις και 
η ρύθμισή τους· καλεί την Επιτροπή να 
διενεργήσει μια επιστημονικά 
τεκμηριωμένη και ουδέτερη αξιολόγηση 
για τις ανάγκες ανάπτυξης και 
μετατροπής υποδομών, λαμβάνοντας 
υπόψη τη συνολική ενοποίηση του 
συστήματος και τη μακροπρόθεσμη 
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οικονομική αποδοτικότητα με μία 
σταδιακή προσέγγιση·

_________________ _________________
15 ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39. 15 ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39.

Or. en

Τροπολογία 209
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Claudia Gamon, 
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun 
Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για υποδομές παραγωγής και μεταφοράς 
υδρογόνου και την παράλληλη ανάπτυξη 
της ζήτησης και της προσφοράς· επικροτεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τον κανονισμό 
αριθ. 347/2013, της 17ης Απριλίου 2013, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)15· σημειώνει ότι, 
παρά τη συγκέντρωση σε βιομηχανικούς 
συνεργατικούς σχηματισμούς κατά την 
πρώτη φάση, θα έπρεπε να έχουν ήδη 
αναληφθεί ο σχεδιασμός των υποδομών 
μεταφοράς σε μεγαλύτερες αποστάσεις 
και η ρύθμισή τους·

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για υποδομές παραγωγής, μεταφοράς και 
αποθήκευσης υδρογόνου και την 
παράλληλη ανάπτυξη της ζήτησης και της 
προσφοράς· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, 
την πρόθεση της Επιτροπής να 
αναθεωρήσει τον κανονισμό αριθ. 
347/2013, της 17ης Απριλίου 2013, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)15·

_________________ _________________
15 ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39. 15 ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39.

Or. en

Τροπολογία 210
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για υποδομές παραγωγής και μεταφοράς 
υδρογόνου και την παράλληλη ανάπτυξη 
της ζήτησης και της προσφοράς· επικροτεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τον κανονισμό 
αριθ. 347/2013, της 17ης Απριλίου 2013, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)15· σημειώνει ότι, 
παρά τη συγκέντρωση σε βιομηχανικούς 
συνεργατικούς σχηματισμούς κατά την 
πρώτη φάση, θα έπρεπε να έχουν ήδη 
αναληφθεί ο σχεδιασμός των υποδομών 
μεταφοράς σε μεγαλύτερες αποστάσεις και 
η ρύθμισή τους·

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για υποδομές παραγωγής, μεταφοράς 
διανομής και αποθήκευσης υδρογόνου και 
την παράλληλη ανάπτυξη της ζήτησης και 
της προσφοράς· επικροτεί, στο πλαίσιο 
αυτό, την πρόθεση της Επιτροπής να 
αναθεωρήσει τον κανονισμό αριθ. 
347/2013, της 17ης Απριλίου 2013, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)15· σημειώνει ότι, 
παρά τη συγκέντρωση σε βιομηχανικούς 
συνεργατικούς σχηματισμούς κατά την 
πρώτη φάση, θα έπρεπε να έχουν ήδη 
αναληφθεί η σταδιακή μετατροπή των 
δικτύων διανομής και ο σχεδιασμός και η 
διασφάλιση επαρκούς χρηματοδοτικής 
στήριξης για την ανάπτυξη των υποδομών 
μεταφοράς σε μεγαλύτερες αποστάσεις και 
η ρύθμισή τους·

_________________ _________________
15 ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39. 15 ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39.

Or. en

Τροπολογία 211
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για υποδομές παραγωγής και μεταφοράς 
υδρογόνου και την παράλληλη ανάπτυξη 
της ζήτησης και της προσφοράς· επικροτεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τον κανονισμό 
αριθ. 347/2013, της 17ης Απριλίου 2013, 

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για υποδομές παραγωγής και μεταφοράς 
υδρογόνου και την παράλληλη ανάπτυξη 
της ζήτησης και της προσφοράς· επικροτεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τον κανονισμό 
αριθ. 347/2013, της 17ης Απριλίου 2013, 
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σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)15· σημειώνει ότι, 
παρά τη συγκέντρωση σε βιομηχανικούς 
συνεργατικούς σχηματισμούς κατά την 
πρώτη φάση, θα έπρεπε να έχουν ήδη 
αναληφθεί ο σχεδιασμός των υποδομών 
μεταφοράς σε μεγαλύτερες αποστάσεις και 
η ρύθμισή τους·

σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)15· σημειώνει ότι, 
παρά τη συγκέντρωση σε βιομηχανικούς 
συνεργατικούς σχηματισμούς κατά την 
πρώτη φάση, θα έπρεπε να έχουν ήδη 
αναληφθεί ο σχεδιασμός των υποδομών 
μεταφοράς σε μεγαλύτερες αποστάσεις και 
η ρύθμισή τους· σημαντικό στοιχείο θα 
πρέπει επίσης να αποτελεί η δημιουργία 
κατάλληλης υποδομής αποθήκευσης·

_________________ _________________
15 EE L 115 της 25.4.2013, σ. 39. 15 ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39.

Or. de

Τροπολογία 212
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για υποδομές παραγωγής και μεταφοράς 
υδρογόνου και την παράλληλη ανάπτυξη 
της ζήτησης και της προσφοράς· 
επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση 
της Επιτροπής να αναθεωρήσει τον 
κανονισμό αριθ. 347/2013, της 17ης 
Απριλίου 2013, σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)15· σημειώνει ότι, 
παρά τη συγκέντρωση σε βιομηχανικούς 
συνεργατικούς σχηματισμούς κατά την 
πρώτη φάση, θα έπρεπε να έχουν ήδη 
αναληφθεί ο σχεδιασμός των υποδομών 
μεταφοράς σε μεγαλύτερες αποστάσεις 
και η ρύθμισή τους·

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για παραγωγή και αποθήκευση 
υδρογόνου· υπενθυμίζει τις υφιστάμενες 
υποδομές διανομής και μεταφοράς για το 
φυσικό αέριο· επικροτεί, στο πλαίσιο 
αυτό, την πρόθεση της Επιτροπής να 
αναθεωρήσει τον κανονισμό αριθ. 
347/2013, της 17ης Απριλίου 2013, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)15· σημειώνει ότι η 
πρώτη ανάπτυξη έργων υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να 
ξεκινήσει από λύσεις οι οποίες βλέπουν 
την παραγωγή υδρογόνου όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στο σημείο κατανάλωσης σε 
βιομηχανικούς συνεργατικούς 
σχηματισμούς και ότι η ενδεχόμενη 
συνάφεια μελλοντικής ανάπτυξης ειδικών 
υποδομών θα πρέπει να αξιολογηθεί 
εγκαίρως·
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_________________ _________________
15 ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39. 15 ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39.

Or. en

Τροπολογία 213
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Katalin Cseh, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για υποδομές παραγωγής και μεταφοράς 
υδρογόνου και την παράλληλη ανάπτυξη 
της ζήτησης και της προσφοράς· επικροτεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τον κανονισμό 
αριθ. 347/2013, της 17ης Απριλίου 2013, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)15· σημειώνει ότι, 
παρά τη συγκέντρωση σε βιομηχανικούς 
συνεργατικούς σχηματισμούς κατά την 
πρώτη φάση, θα έπρεπε να έχουν ήδη 
αναληφθεί ο σχεδιασμός των υποδομών 
μεταφοράς σε μεγαλύτερες αποστάσεις και 
η ρύθμισή τους·

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για υποδομές παραγωγής, μεταφοράς και 
διανομής υδρογόνου και την παράλληλη 
ανάπτυξη της ζήτησης και της προσφοράς· 
επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση 
της Επιτροπής να αναθεωρήσει τον 
κανονισμό αριθ. 347/2013, της 17ης 
Απριλίου 2013, σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)· σημειώνει ότι, παρά 
τη συγκέντρωση σε βιομηχανικούς 
συνεργατικούς σχηματισμούς κατά την 
πρώτη φάση, θα έπρεπε να έχουν ήδη 
αναληφθεί η σταδιακή αναμετατροπή των 
δικτύων διανομής και ο σχεδιασμός των 
υποδομών μεταφοράς σε μεγαλύτερες 
αποστάσεις και η ρύθμισή τους·

_________________
15 ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39.

Or. en

Τροπολογία 214
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για υποδομές παραγωγής και μεταφοράς 
υδρογόνου και την παράλληλη ανάπτυξη 
της ζήτησης και της προσφοράς· 
επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση 
της Επιτροπής να αναθεωρήσει τον 
κανονισμό αριθ. 347/2013, της 17ης 
Απριλίου 2013, σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)15· σημειώνει ότι, 
παρά τη συγκέντρωση σε βιομηχανικούς 
συνεργατικούς σχηματισμούς κατά την 
πρώτη φάση, θα έπρεπε να έχουν ήδη 
αναληφθεί ο σχεδιασμός των υποδομών 
μεταφοράς σε μεγαλύτερες αποστάσεις 
και η ρύθμισή τους·

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για παραγωγή υδρογόνου και στην 
ενδεχόμενη ανάγκη για υποδομές 
μεταφοράς· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, 
την πρόθεση της Επιτροπής να 
αναθεωρήσει τον κανονισμό αριθ. 
347/2013, της 17ης Απριλίου 2013, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)· σημειώνει ότι η 
πρώτη ανάπτυξη έργων υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να 
ξεκινήσει από λύσεις οι οποίες βλέπουν 
την παραγωγή υδρογόνου όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στο σημείο κατανάλωσης σε 
βιομηχανικούς συνεργατικούς 
σχηματισμούς και ότι η ενδεχόμενη 
συνάφεια μελλοντικής ανάπτυξης ειδικών 
υποδομών θα αξιολογηθεί εγκαίρως·

_________________
15 ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39.

Or. en

Τροπολογία 215
Ivo Hristov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για υποδομές παραγωγής και μεταφοράς 
υδρογόνου και την παράλληλη ανάπτυξη 
της ζήτησης και της προσφοράς· επικροτεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τον κανονισμό 
αριθ. 347/2013, της 17ης Απριλίου 2013, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)15· σημειώνει ότι, 
παρά τη συγκέντρωση σε βιομηχανικούς 
συνεργατικούς σχηματισμούς κατά την 
πρώτη φάση, θα έπρεπε να έχουν ήδη 
αναληφθεί ο σχεδιασμός των υποδομών 

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για υποδομές παραγωγής και μεταφοράς 
υδρογόνου και την παράλληλη ανάπτυξη 
της ζήτησης και της προσφοράς· επικροτεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τον κανονισμό 
αριθ. 347/2013, της 17ης Απριλίου 2013, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)15· σημειώνει ότι, 
παράλληλα με τη συγκέντρωση σε 
βιομηχανικούς συνεργατικούς 
σχηματισμούς κατά την πρώτη φάση, θα 
έπρεπε να έχουν ήδη αναληφθεί ο 
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μεταφοράς σε μεγαλύτερες αποστάσεις και 
η ρύθμισή τους·

σχεδιασμός και η ανάπτυξη των υποδομών 
μεταφοράς σε μεγαλύτερες αποστάσεις και 
η ρύθμισή τους·

_________________ _________________
15 ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39. 15 ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39.

Or. en

Τροπολογία 216
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για υποδομές παραγωγής και μεταφοράς 
υδρογόνου και την παράλληλη ανάπτυξη 
της ζήτησης και της προσφοράς· επικροτεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τον κανονισμό 
αριθ. 347/2013, της 17ης Απριλίου 2013, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)15· σημειώνει ότι, 
παρά τη συγκέντρωση σε βιομηχανικούς 
συνεργατικούς σχηματισμούς κατά την 
πρώτη φάση, θα έπρεπε να έχουν ήδη 
αναληφθεί ο σχεδιασμός των υποδομών 
μεταφοράς σε μεγαλύτερες αποστάσεις και 
η ρύθμισή τους·

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη 
για υποδομές παραγωγής, αποθήκευσης, 
μεταφοράς και διανομής υδρογόνου και 
την παράλληλη ανάπτυξη της ζήτησης και 
της προσφοράς· επικροτεί, στο πλαίσιο 
αυτό, την πρόθεση της Επιτροπής να 
αναθεωρήσει τον κανονισμό αριθ. 
347/2013, της 17ης Απριλίου 2013, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
(κανονισμός ΔΕΔ-Ε)· σημειώνει ότι, παρά 
τη συγκέντρωση σε βιομηχανικούς 
συνεργατικούς σχηματισμούς κατά την 
πρώτη φάση, θα έπρεπε να έχουν ήδη 
αναληφθεί ο σχεδιασμός των υποδομών 
μεταφοράς σε μεγαλύτερες αποστάσεις και 
η ρύθμισή τους·

_________________
15 ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39.

Or. en

Τροπολογία 217
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Claudia Gamon, 
Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. σημειώνει ότι, εκτός από την 
εστίαση κατά την πρώτη φάση σε 
βιομηχανικούς συνεργατικούς 
σχηματισμούς, συμπεριλαμβανομένων 
των «κοιλάδων υδρογόνου», θα έπρεπε να 
έχουν ήδη αναληφθεί ο σχεδιασμός και η 
κατασκευή των υποδομών μεταφοράς σε 
μεγαλύτερες αποστάσεις και η ρύθμισή 
τους· προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού 
αερίου για τη μεταφορά καθαρού 
υδρογόνου, προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η οικονομική 
αποδοτικότητα και να ελαχιστοποιηθούν 
το επενδυτικό κόστος και το σταθμισμένο 
κόστος μεταφοράς· παροτρύνει την 
Επιτροπή να καταστήσει δυνατή τη 
χρηματοδότηση μέσω του μηχανισμού 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» και του 
κανονισμού ΔΕΔ-Ε για την κατασκευή 
υποδομών υδρογόνου·

Or. en

Τροπολογία 218
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. ζητεί να εξετάζονται μόνον οι 
θετικές επιλογές («no regret») όσον 
αφορά τις επενδύσεις στις νέες υποδομές 
υδρογόνου, αποφεύγοντας παράλληλα την 
εγκατάλειψη περιουσιακών στοιχείων· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν 
σοβαρά υπόψη οι σημαντικές απώλειες 
που προκύπτουν στη διάρκεια της 
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παραγωγής, της μεταφοράς, της 
αποθήκευσης και της μετατροπής του 
υδρογόνου17α·
_________________
17a Εκθέσεις του ΔΟΕ με τίτλο «The 
future of hydrogen», Ιούνιος 2019, και 
«Energy technology perspectives report», 
Σεπτέμβριος 2020. 

Or. fr

Τροπολογία 219
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. προτείνει να πραγματοποιηθεί 
υπολογισμός κόστους-οφέλους για την 
τοποθεσία των υποδομών μεταφοράς και 
παραγωγής καθαρού υδρογόνου ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί το κόστος για τους 
καταναλωτές· επισημαίνει τη σχέση 
κόστους-οφέλους που έχουν η 
τοποθέτηση των εγκαταστάσεων 
παραγωγής κοντά σε εγκαταστάσεις 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας ή 
επιτόπια, ιδίως για τους μικρούς 
καταναλωτές, και η σύνδεση 
διαφορετικών τομέων ζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 220
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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11α. τονίζει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει η διασυνοριακή 
συνεργασία μεταξύ περιφερειών και 
κρατών μελών στον τομέα του καθαρού 
και του χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών υδρογόνου, προκειμένου να 
υποστηριχθούν έργα τα οποία θα 
ενίσχυαν την ασφάλεια του εφοδιασμού 
μέσω της κατασκευής απαραίτητων 
διασυνοριακών υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 221
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Μαρία Σπυράκη, Riho Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Salvatore De Meo, Eva 
Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Christian Ehler, Hildegard Bentele, Pernille Weiss, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Antonio Tajani, 
Christian Doleschal, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe 
Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
διασφαλιστούν η διαλειτουργικότητα με 
το σύστημα φυσικού αερίου και η 
διασύνδεση των υποδομών υδρογόνου 
εντός της ΕΕ, προκειμένου να αναπτυχθεί 
μια λειτουργική εσωτερική αγορά και να 
προωθηθεί η ενοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 222
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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11α. επισημαίνει ότι ο σχεδιασμός 
δικτύων υδρογόνου θα πρέπει να εστιάσει 
στη σύνδεση των μελλοντικών χρηστών 
υδρογόνου βάσει προτεραιότητας, όπως η 
σύνδεση βιομηχανικών συνεργατικών 
σχηματισμών με τις εγκαταστάσεις 
παραγωγής που έχουν σχεδιαστεί για το 
ανανεώσιμο υδρογόνο·

Or. en

Τροπολογία 223
Thierry Mariani
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να προσθέσει μια κατηγορία ενεργειακών 
υποδομών για τα δίκτυα υδρογόνου στο 
παράρτημα 2 του κανονισμού ΔΕΔ-Ε·

Or. fr

Τροπολογία 224
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. σημειώνει ότι το τρέχον πλαίσιο 
ενεργειακού σχεδιασμού δυνάμει του 
κανονισμού ΔΕΔ-Ε εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από φορείς του κλάδου του 
φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής 
ενέργειας· ζητεί να καταστεί πιο 
διαφανής ο σχεδιασμός των μελλοντικών 
δικτύων και να αναληφθεί ή να τελέσει 
υπό την ηγεσία δημοκρατικά υπεύθυνων 
δημόσιων φορέων και να επανεξετασθεί 
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από ανεξάρτητους επιστημονικούς 
φορείς·

Or. en

Τροπολογία 225
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού 
αερίου για τη μεταφορά καθαρού 
υδρογόνου, προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η οικονομική 
αποδοτικότητα και να ελαχιστοποιηθούν 
το επενδυτικό κόστος και το σταθμισμένο 
κόστος μεταφοράς·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 226
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου 
για τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
οικονομική αποδοτικότητα και να 
ελαχιστοποιηθούν το επενδυτικό κόστος 
και το σταθμισμένο κόστος μεταφοράς·

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου 
για τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
οικονομική αποδοτικότητα και να 
ελαχιστοποιηθούν το επενδυτικό κόστος 
και το σταθμισμένο κόστος μεταφοράς· 
υπογραμμίζει ότι κάθε τέτοια 
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αναπροσαρμογή χρήσης θα πρέπει να έχει 
άμεση συνάφεια με τη χρήση 
ανανεώσιμου υδρογόνου στους τομείς 
προτεραιότητας βιομηχανιών που 
χαρακτηρίζονται από υψηλή ένταση 
εκπομπών, όπως οι βιομηχανίες χάλυβα 
και βασικών χημικών προϊόντων, η 
ναυτιλία και η αεροπορία· αναγνωρίζει, 
συνεπώς, ότι το υδρογόνο δεν θα πρέπει 
να αναμειγνύεται με τα υφιστάμενα 
δίκτυα φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 227
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου 
για τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
οικονομική αποδοτικότητα και να 
ελαχιστοποιηθούν το επενδυτικό κόστος 
και το σταθμισμένο κόστος μεταφοράς·

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν αν συντρέχει 
ανάγκη αναπροσαρμογής της χρήσης 
τμημάτων των υφιστάμενων αγωγών 
φυσικού αερίου για τη μεταφορά καθαρού 
υδρογόνου, όπου αυτή συνδέεται τόσο με 
τη μελλοντική προσφορά όσο και τη 
ζήτηση ανανεώσιμου υδρογόνου σε 
τομείς που δεν έχουν εναλλακτικές λύσεις 
για την απαλλαγή από ανθρακούχες 
εκπομπές· καλεί την Επιτροπή, στο 
πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης, να 
παράσχει μια τεκμηριωμένη ανάλυση 
κόστους-οφέλους η οποία θα 
εσωτερικεύει όλο το εξωτερικό κόστος 
(προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
οικονομική αποδοτικότητα και να 
ελαχιστοποιηθούν η χρήση των πόρων και 
το επενδυτικό κόστος και το σταθμισμένο 
κόστος μεταφοράς)·

Or. en
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Τροπολογία 228
Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Εύα Καϊλή, Łukasz 
Kohut, Miroslav Číž, Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου 
για τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
οικονομική αποδοτικότητα και να 
ελαχιστοποιηθούν το επενδυτικό κόστος 
και το σταθμισμένο κόστος μεταφοράς·

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου 
για τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
οικονομική αποδοτικότητα και να 
ελαχιστοποιηθούν το επενδυτικό κόστος 
και το σταθμισμένο κόστος μεταφοράς· 
υπογραμμίζει ότι η επαναχρησιμοποίηση 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού 
αερίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
αύξηση της κοινωνικής πρόνοιας καθώς 
θα μετρίαζε τον κίνδυνο μη 
αξιοποιήσιμων δομών, δίνοντας στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να δράσουν 
ταχύτερα και να προετοιμάσουν τις 
υποδομές που θα μπορούν να 
αξιοποιηθούν μελλοντικά για το καθαρό 
υδρογόνο·

Or. en

Τροπολογία 229
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Μαρία Σπυράκη, Riho Terras, Tom Berendsen, Salvatore De Meo, Eva Maydell, Ioan-
Rareş Bogdan, Christian Ehler, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
Carvalho, Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Christian Doleschal, Ivan Štefanec, Pilar del 
Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αναπροσαρμόσουν 
σταδιακά τη χρήση των υφιστάμενων 
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των υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου 
για τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
οικονομική αποδοτικότητα και να 
ελαχιστοποιηθούν το επενδυτικό κόστος 
και το σταθμισμένο κόστος μεταφοράς·

υποδομών φυσικού αερίου για τη 
μεταφορά, την αποθήκευση και τη 
διανομή υδρογόνου καθώς και μειγμάτων 
υδρογόνου και φυσικού αερίου, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
οικονομική αποδοτικότητα και να 
ελαχιστοποιηθούν το επενδυτικό κόστος 
και το σταθμισμένο κόστος μεταφοράς και 
διανομής· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
τεθούν στόχοι ώστε να προωθηθούν οι 
απαραίτητες ενεργειακές υποδομές και να 
ενθαρρυνθεί η επαρκής ανάπτυξη 
ικανοτήτων, ενώ παράλληλα να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος της δημιουργίας 
τεχνητών αναγκών·

Or. en

Τροπολογία 230
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού 
αερίου για τη μεταφορά καθαρού 
υδρογόνου, προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η οικονομική 
αποδοτικότητα και να ελαχιστοποιηθούν 
το επενδυτικό κόστος και το σταθμισμένο 
κόστος μεταφοράς·

12. επισημαίνει ότι το υδρογόνο έχει 
σημαντικά μεγαλύτερη πτητικότητα από 
το φυσικό αέριο και απαιτεί αρκετά 
υψηλότερη πίεση από το φυσικό αέριο· 
αναφέρει ότι οι υφιστάμενοι αγωγοί 
αερίου είναι ακατάλληλοι για καθαρό 
υδρογόνο και θα πρέπει να 
αναβαθμιστούν και να μετεγκατασταθούν 
με μεγάλο κόστος· τονίζει επίσης ότι 
πρέπει να αντικατασταθούν ολόκληρα τα 
συστήματα στεγανοποίησης και 
τροφοδότησης και να κατασκευαστούν 
νέοι σταθμοί πίεσης-συμπίεσης· ως εκ 
τούτου, σημειώνει ότι οι υφιστάμενοι 
αγωγοί φυσικού αερίου δεν είναι 
κατάλληλοι για τη μεταφορά καθαρού 
υδρογόνου·

Or. de
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Τροπολογία 231
Thierry Mariani
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου 
για τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
οικονομική αποδοτικότητα και να 
ελαχιστοποιηθούν το επενδυτικό κόστος 
και το σταθμισμένο κόστος μεταφοράς·

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα χρήσης ενός μείγματος 
υδρογόνου και, παράλληλα, τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων υποδομών φυσικού 
αερίου για τη μεταφορά και την 
αποθήκευση υδρογόνου, προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η οικονομική 
αποδοτικότητα και να ελαχιστοποιηθούν 
το επενδυτικό κόστος και το σταθμισμένο 
κόστος μεταφοράς· θεωρεί ότι θα πρέπει 
να προβλεφθεί η δυνατότητα δημιουργίας 
ενός κεντρικού δικτύου υδρογόνου το 
οποίο θα βασίζεται στους υφιστάμενους 
και εκσυγχρονισμένους αγωγούς φυσικού 
αερίου·

Or. fr

Τροπολογία 232
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου 
για τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
οικονομική αποδοτικότητα και να 
ελαχιστοποιηθούν το επενδυτικό κόστος 

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα ενδεχόμενης αναπροσαρμογής 
της χρήσης ορισμένων εκ των 
υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου για 
τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου στα 
μέρη όπου οι αγωγοί αυτοί συνδέονται με 
τις μονάδες παραγωγής, τις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις και τα κέντρα 
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και το σταθμισμένο κόστος μεταφοράς· πολυτροπικών μεταφορών, προκειμένου 
να μεγιστοποιηθεί η οικονομική 
αποδοτικότητα και να ελαχιστοποιηθούν η 
χρήση εκτάσεων και πόρων, το 
επενδυτικό κόστος και το σταθμισμένο 
κόστος μεταφοράς·

Or. fr

Τροπολογία 233
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου 
για τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
οικονομική αποδοτικότητα και να 
ελαχιστοποιηθούν το επενδυτικό κόστος 
και το σταθμισμένο κόστος μεταφοράς·

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου 
για τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
οικονομική αποδοτικότητα και να 
ελαχιστοποιηθούν το επενδυτικό κόστος 
και το σταθμισμένο κόστος μεταφοράς· 
ταυτόχρονα, ωστόσο, πρέπει να εξεταστεί 
η ανάγκη για πρόσθετους αγωγούς όσον 
αφορά τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου·

Or. de

Τροπολογία 234
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου 
για τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου, 

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα υποστήριξης της 
αναπροσαρμογής της χρήσης και της 
μετασκευής των υφιστάμενων αγωγών 
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προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
οικονομική αποδοτικότητα και να 
ελαχιστοποιηθούν το επενδυτικό κόστος 
και το σταθμισμένο κόστος μεταφοράς·

φυσικού αερίου, ή των επιμέρους μερών 
τους, όπου απαιτείται, για τη μεταφορά 
καθαρού υδρογόνου, προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η οικονομική 
αποδοτικότητα και να ελαχιστοποιηθούν 
το επενδυτικό κόστος και το σταθμισμένο 
κόστος μεταφοράς, ώστε να αποφευχθεί 
με αυτόν τον τρόπο η κατασκευή νέων 
υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 235
François-Xavier Bellamy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου 
για τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
οικονομική αποδοτικότητα και να 
ελαχιστοποιηθούν το επενδυτικό κόστος 
και το σταθμισμένο κόστος μεταφοράς·

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου 
για τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
οικονομική αποδοτικότητα και να 
ελαχιστοποιηθούν το επενδυτικό κόστος 
και το σταθμισμένο κόστος μεταφοράς, 
λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της 
ζήτησης φυσικού αερίου μακροπρόθεσμα, 
τις ειδικές ανάγκες των καταναλωτών 
υδρογόνου και το σύνολο του κόστους 
συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 236
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello, Antonio Tajani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου 
για τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
οικονομική αποδοτικότητα και να 
ελαχιστοποιηθούν το επενδυτικό κόστος 
και το σταθμισμένο κόστος μεταφοράς·

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν και να 
υποστηρίξουν τη δυνατότητα 
αναπροσαρμογής της χρήσης των 
υφιστάμενων και των υπό ανάπτυξη 
αγωγών φυσικού αερίου για την ανάμειξη 
αυξανόμενου όγκου υδρογόνου στο 
σύστημα με στόχο τη μεταφορά καθαρού 
υδρογόνου, προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η οικονομική 
αποδοτικότητα και να ελαχιστοποιηθούν 
το επενδυτικό κόστος και το σταθμισμένο 
κόστος μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 237
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου 
για τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
οικονομική αποδοτικότητα και να 
ελαχιστοποιηθούν το επενδυτικό κόστος 
και το σταθμισμένο κόστος μεταφοράς·

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
και μετασκευής των υφιστάμενων 
υποδομών φυσικού αερίου για τη 
μεταφορά, τη διανομή και την 
αποθήκευση τόσο των μειγμάτων 
υδρογόνου και φυσικού αερίου όσο και 
του καθαρού υδρογόνου, προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η οικονομική 
αποδοτικότητα και να ελαχιστοποιηθούν 
το επενδυτικό κόστος και το σταθμισμένο 
κόστος μεταφοράς και διανομής·

Or. en

Τροπολογία 238
Josianne Cutajar, Jens Geier
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου 
για τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
οικονομική αποδοτικότητα και να 
ελαχιστοποιηθούν το επενδυτικό κόστος 
και το σταθμισμένο κόστος μεταφοράς·

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι κάθε νέα 
υποδομή φυσικού αερίου είναι κατάλληλη 
για τη μεταφορά υδρογόνου και να 
αξιολογήσουν τη δυνατότητα 
αναπροσαρμογής της χρήσης των 
υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου για 
τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
οικονομική αποδοτικότητα και να 
ελαχιστοποιηθούν το επενδυτικό κόστος 
και το σταθμισμένο κόστος μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 239
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου 
για τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
οικονομική αποδοτικότητα και να 
ελαχιστοποιηθούν το επενδυτικό κόστος 
και το σταθμισμένο κόστος μεταφοράς·

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διερευνήσουν περαιτέρω 
και να αξιολογήσουν τη δυνατότητα 
αναπροσαρμογής της χρήσης ενός 
τμήματος των υφιστάμενων αγωγών 
φυσικού αερίου, τόσο από 
τεχνοοικονομική όσο και από ρυθμιστική 
πλευρά, για τη μεταφορά καθαρού 
υδρογόνου, προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η οικονομική 
αποδοτικότητα και να ελαχιστοποιηθούν 
το επενδυτικό κόστος και το σταθμισμένο 
κόστος μεταφοράς·

Or. en
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Τροπολογία 240
Claudia Gamon, Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Morten Petersen, 
Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου 
για τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
οικονομική αποδοτικότητα και να 
ελαχιστοποιηθούν το επενδυτικό κόστος 
και το σταθμισμένο κόστος μεταφοράς·

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη σχέση 
κόστους-οφέλους και τη διαθεσιμότητα 
μετασκευής, αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου 
σε σύγκριση με νέους ειδικούς αγωγούς 
για τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
οικονομική αποδοτικότητα και να 
ελαχιστοποιηθούν το επενδυτικό κόστος 
και το σταθμισμένο κόστος μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 241
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Katalin Cseh, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου 
για τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
οικονομική αποδοτικότητα και να 
ελαχιστοποιηθούν το επενδυτικό κόστος 
και το σταθμισμένο κόστος μεταφοράς·

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου 
για τη μεταφορά και τη διανομή καθαρού 
υδρογόνου, προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η οικονομική 
αποδοτικότητα και να ελαχιστοποιηθούν 
το επενδυτικό κόστος και το σταθμισμένο 
κόστος μεταφοράς και διανομής·

Or. en

Τροπολογία 242
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Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου 
για τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
οικονομική αποδοτικότητα και να 
ελαχιστοποιηθούν το επενδυτικό κόστος 
και το σταθμισμένο κόστος μεταφοράς·

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής της χρήσης 
των υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου 
για τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου ή 
μείγματος υδρογόνου, προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η οικονομική 
αποδοτικότητα και να ελαχιστοποιηθούν 
το επενδυτικό κόστος και το σταθμισμένο 
κόστος μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 243
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. απορρίπτει την ιδέα να αναμειχθεί 
στο υφιστάμενο δίκτυο το υδρογόνο, το 
οποίο είναι ένα σύνθετο προϊόν με 
υψηλότερο κόστος παραγωγής, με ορυκτό 
αέριο, το οποίο είναι συγκριτικά πιο 
οικονομικό, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν 
αντίθετο όχι μόνο με τις οικονομικές 
αρχές αλλά και με την πραγματικότητα 
της ζήτησης υδρογόνου στην καθαρή 
μορφή του· επισημαίνει ότι, σε περίπτωση 
ανάμειξης, το μεγαλύτερο ποσοστό της 
ενέργειας θα χρησιμοποιηθεί στις 
διαδικασίες ανάμειξης, μεταφοράς και 
διαχωρισμού του υδρογόνου από το 
ορυκτό αέριο αντί να καλύπτει τις 
πραγματικές ανάγκες σε ενέργεια·

Or. fr
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Τροπολογία 244
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Pernille 
Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian 
Doleschal, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο 
να προασπιστεί ο διαχωρισμός ως 
κατευθυντήρια αρχή για τον σχεδιασμό 
αγορών υδρογόνου· τονίζει ότι ο 
διαχωρισμός διαδραματίζει καίριο ρόλο 
στη διασφάλιση ότι οι καινοτομίες και τα 
νέα προϊόντα παρέχονται στις ενεργειακές 
αγορές κατά τον πιο οικονομικώς 
αποδοτικό τρόπο· είναι πεπεισμένο ότι 
οιαδήποτε παρέκκλιση από την εν λόγω 
ρυθμιστική αρχή μεσοπρόθεσμα θα 
συνεπαγόταν ένα αδικαιολόγητα υψηλό 
κόστος για τους τελικούς καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 245
Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Εύα 
Καϊλή, Monika Beňová, Miroslav Číž

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τα ανώτατα όρια ανάμειξης 
υδρογόνου στα δίκτυα φυσικού αερίου, 
στα πλαίσια σχεδιασμού της 
δυνατότητας, σε επίπεδο ΕΕ, έγχυσης του 
υδρογόνου εντός του δικτύου φυσικού 
αερίου βάσει κοινών τεχνικών κανόνων 
και προτύπων· ζητεί τον εντοπισμό και 
την άρση νομικών και διοικητικών 
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φραγμών·

Or. en

Τροπολογία 246
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. αντιτίθεται στις προτάσεις για 
ανάμειξη του ανανεώσιμου υδρογόνου 
στο δίκτυο ορυκτού αερίου, καθώς η εν 
λόγω ανάμειξη δεν θα συμφωνούσε με τη 
ζήτηση καθαρού υδρογόνου ως πρώτης 
ύλης ή ως φορέα ενέργειας σε εφαρμογές 
στους τομείς της βιομηχανίας και των 
μεταφορών, όπου δεν υπάρχει 
εναλλακτική λύση για την απαλλαγή από 
τις ανθρακούχες εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 247
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επικροτεί την κατασκευή 
επιτόπιων πηγών ανανεώσιμης ενέργειας 
και την ικανότητα παραγωγής υδρογόνου 
εντός των βιομηχανικών συνεργατικών 
σχηματισμών, προκειμένου, αφενός, να 
υπάρξει άμεση μέριμνα για τις ανάγκες 
υδρογόνου της βιομηχανίας και, 
αφετέρου, να αποφευχθεί η 
πραγματοποίηση επενδύσεων 
υπερβολικού ύψους σε περιττές υποδομές 
για αγωγούς·
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Or. en

Τροπολογία 248
Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δημιουργήσουν γρήγορα το 
κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
ανάπτυξη υποδομών υδρογόνου, ιδίως 
όσον αφορά τη λειτουργία και τη σύνδεση 
με ένα δίκτυο αυτού του είδους·

Or. de

Τροπολογία 249
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καθορίσουν σαφείς 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
κυριότητα σε ένα δυνητικό δίκτυο 
υδρογόνου για νέους και 
αναπροσαρμοσμένους όσον αφορά τη 
χρήση/ανακαινισμένους αγωγούς, με 
σεβασμό παράλληλα για την αρχή του 
διαχωρισμού·

Or. en

Τροπολογία 250
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. σημειώνει ότι ποικίλουν τα 
πρότυπα που εφαρμόζονται στα κράτη 
μέλη όσον αφορά την ανάμειξη 
υδρογόνου με φυσικό αέριο· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει και να 
αναπτύξει πρότυπα για το υδρογόνο που 
θα διέπουν τόσο το δίκτυο φυσικού 
αερίου όσο και την τελική χρήση· 
επισημαίνει ότι τα εν λόγω πρότυπα θα 
πρέπει να προσαρμοστούν στις ποιοτικές 
ανάγκες και στις τεχνολογικές ικανότητες 
των τελικών χρηστών·

Or. en

Τροπολογία 251
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. ζητεί να επωμιστεί τον οικονομικό 
κίνδυνο που φέρει η υπέρμετρη 
κατασκευή υποδομών υδρογόνου, η οποία 
δεν σχετίζεται με τη χρήση ανανεώσιμου 
υδρογόνου, η βιομηχανία και όχι οι 
φορολογούμενοι, μέσω νομικά 
δεσμευτικών χρηματοδοτήσεων και 
νομοθετικών διατάξεων·

Or. en

Τροπολογία 252
Claudia Gamon, Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. επισημαίνει ότι η υφιστάμενη 
ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας 
παρέχεται από τις υφιστάμενες υποδομές 
φυσικού αερίου και ότι οι εν λόγω δομές, 
καθώς και αυτές που καλύπτουν νέες 
πηγές φυσικού αερίου, ιδίως 
ανανεώσιμου υδρογόνου, θα διευκολύνουν 
την ενσωμάτωση της ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 
σημειώνει, εν προκειμένω, την ανάγκη να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα του νέου ρόλου 
των Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΔΣΜ) με 
βάση τους κανόνες διαχωρισμού·

Or. en

Τροπολογία 253
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. υπογραμμίζει επιπλέον ότι η 
ανάμειξη υδρογόνου με ορυκτά αέρια στο 
δίκτυο αερίου δεν θα έχει ως αποτέλεσμα 
τη μείωση των εκπομπών, αλλά μάλιστα 
θα αποκλείσει τις ειδικές διεργασίες 
υδρογόνου και θα διατηρήσει τη 
μετάδοση και τη χρήση ορυκτών αερίων·

Or. en

Τροπολογία 254
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Pernille 
Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian 
Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, 
Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
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Υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζήτηση για υδρογόνο Αγορά υδρογόνου

Or. en

Τροπολογία 255
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard 
Bentele, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian 
Doleschal, Sara Skyttedal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven 
Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία διείσδυση του καθαρού 
υδρογόνου στην αγορά και να αποφευχθεί 
ο εγκλωβισμός στη χρήση άνθρακα, πρέπει 
να αυξηθεί η ζήτηση καθαρού υδρογόνου· 
αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η ζήτηση 
υδρογόνου να εστιάσει αρχικά σε τομείς 
όπου η χρήση υδρογόνου είναι σχεδόν 
ανταγωνιστική ή που αδυνατούν να 
απαλλαγούν αυτή τη στιγμή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με άλλους 
τρόπους· πιστεύει ότι, για τους εν λόγω 
τομείς, θα πρέπει να θεσπιστούν χάρτες 
πορείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
ανάπτυξη της ζήτησης, τις επενδύσεις και 
τις ερευνητικές ανάγκες· συμφωνεί με την 
Επιτροπή ότι πολιτικές για την πλευρά της 
ζήτησης, όπως οι ποσοστώσεις για τη 
χρήση καθαρού υδρογόνου σε 
συγκεκριμένους τομείς και οι συμβάσεις 
επί διαφοράς για τον άνθρακα, είναι 
απαραίτητες για την προώθηση της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μέσω του καθαρού υδρογόνου·

13. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία διείσδυση του 
ανανεώσιμου και χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών υδρογόνου στην αγορά και να 
αποφευχθεί ο εγκλωβισμός στη χρήση 
άνθρακα, θα πρέπει να αυξηθεί η ζήτηση 
υδρογόνου· αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η 
ζήτηση υδρογόνου να εστιάσει αρχικά σε 
τομείς όπου η χρήση υδρογόνου είναι 
σχεδόν ανταγωνιστική ή που αδυνατούν να 
απαλλαγούν αυτή τη στιγμή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με άλλους λιγότερο 
περίπλοκους και πιο οικονομικούς 
τρόπους και τεχνολογικές λύσεις· πιστεύει 
ότι, για τους εν λόγω τομείς, θα πρέπει να 
θεσπιστούν χάρτες πορείας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την ανάπτυξη της ζήτησης, τις 
επενδύσεις και τις ερευνητικές ανάγκες· 
συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πολιτικές 
για την πλευρά της ζήτησης, όπως οι 
ποσοστώσεις για τη χρήση καθαρού 
υδρογόνου σε έναν περιορισμένο αριθμό 
από συγκεκριμένους τομείς και τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία όπως οι 
συμβάσεις επί διαφοράς για τον άνθρακα, 
θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη εντός 
μιας μεταβατικής περιόδου για την 
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προώθηση της απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές μέσω του 
ανανεώσιμου και του χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών υδρογόνου, 
αποφεύγοντας παράλληλα τη δημιουργία 
τεχνητών αναγκών και αδικαιολόγητων 
στρεβλώσεων στην αγορά εις βάρος 
άλλων ενεργειακών πηγών· τονίζει ότι οι 
πολιτικές για την πλευρά της ζήτησης θα 
πρέπει να συνάδουν με άλλα μέτρα 
πολιτικής και να υπόκεινται σε 
εμπεριστατωμένη εκτίμηση επιπτώσεων, 
προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν 
αρνητικές επιπτώσεις για τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες οι οποίες βρίσκονται 
αντιμέτωπες με διεθνή ανταγωνισμό· 
επισημαίνει, εν προκειμένω, πόσο 
σημαντικές είναι οι βασιζόμενες στην 
αγορά λύσεις για τη δημιουργία αγοράς 
και ισότιμων όρων ανταγωνισμού για 
διαφορετικές τεχνολογίες, με έμφαση 
στην οικονομικώς αποδοτική μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
καθώς και στην ανθεκτικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα της ενωσιακής 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 256
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία διείσδυση του καθαρού 
υδρογόνου στην αγορά και να αποφευχθεί 
ο εγκλωβισμός στη χρήση άνθρακα, 
πρέπει να αυξηθεί η ζήτηση καθαρού 
υδρογόνου· αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η 
ζήτηση υδρογόνου να εστιάσει αρχικά σε 

13. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία διείσδυση του καθαρού 
υδρογόνου στην αγορά, πρέπει να αυξηθεί 
αυτή καθαυτή η ζήτηση υδρογόνου· 
αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η ζήτηση 
υδρογόνου να εστιάσει αρχικά σε τομείς 
όπου η χρήση υδρογόνου είναι σχεδόν 
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τομείς όπου η χρήση υδρογόνου είναι 
σχεδόν ανταγωνιστική ή που αδυνατούν να 
απαλλαγούν αυτή τη στιγμή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με άλλους 
τρόπους· πιστεύει ότι, για τους εν λόγω 
τομείς, θα πρέπει να θεσπιστούν χάρτες 
πορείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
ανάπτυξη της ζήτησης, τις επενδύσεις και 
τις ερευνητικές ανάγκες· συμφωνεί με την 
Επιτροπή ότι πολιτικές για την πλευρά 
της ζήτησης, όπως οι ποσοστώσεις για τη 
χρήση καθαρού υδρογόνου σε 
συγκεκριμένους τομείς και οι συμβάσεις 
επί διαφοράς για τον άνθρακα, είναι 
απαραίτητες για την προώθηση της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές μέσω του καθαρού υδρογόνου·

ανταγωνιστική ή που αδυνατούν να 
απαλλαγούν αυτή τη στιγμή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με άλλους 
τρόπους· πιστεύει ότι, για τους εν λόγω 
τομείς, θα πρέπει να θεσπιστούν χάρτες 
πορείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
ανάπτυξη της ζήτησης, τις επενδύσεις και 
τις ερευνητικές ανάγκες· επισημαίνει ότι 
ένα ευρύ φάσμα συστημάτων στήριξης, 
προσαρμοσμένων στις επιμέρους 
συνθήκες των κρατών μελών, όπως οι 
συμβάσεις επί διαφοράς για τον άνθρακα, 
είναι απαραίτητο για την προώθηση της 
παραγωγής και της εμπορίας υδρογόνου· 
επισημαίνει, εν προκειμένω, πόσο 
σημαντικές είναι οι βασιζόμενες στην 
αγορά λύσεις για τη δημιουργία αγοράς 
και ισότιμων όρων ανταγωνισμού για 
διαφορετικές τεχνολογίες, με έμφαση 
στην οικονομικώς αποδοτική μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
καθώς και στην ανθεκτικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα της ενωσιακής 
οικονομίας· τονίζει ότι η ανάπτυξη 
αγοράς υδρογόνου θα πρέπει να 
υλοποιείται σε συνοχή με άλλους στόχους 
και σκοπούς της Ένωσης και 
προειδοποιεί την Επιτροπή ότι η θέσπιση 
ελάχιστων μεριδίων ή ποσοστώσεων για 
ένα συγκεκριμένο είδος υδρογόνου θα 
συγκρουόταν με την εφαρμογή άλλων 
πολιτικών για το κλίμα, όπως με την 
πρόοδο που αφορά τους στόχους για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· τονίζει ότι 
η επιβολή ελάχιστων μεριδίων ή 
ποσοστώσεων θα είχε επίσης ως 
αποτέλεσμα τη στρέβλωση της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, καθώς θα 
αύξανε το κόστος προσφοράς ενέργειας 
για τις περιφέρειες σε μετάβαση όπως και 
την εξάρτησή τους από ξένους 
προμηθευτές·

Or. en

Τροπολογία 257
Sylvia Limmer, Markus Buchheit
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία διείσδυση του καθαρού 
υδρογόνου στην αγορά και να αποφευχθεί 
ο εγκλωβισμός στη χρήση άνθρακα, 
πρέπει να αυξηθεί η ζήτηση καθαρού 
υδρογόνου· αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η 
ζήτηση υδρογόνου να εστιάσει αρχικά σε 
τομείς όπου η χρήση υδρογόνου είναι 
σχεδόν ανταγωνιστική ή που αδυνατούν 
να απαλλαγούν αυτή τη στιγμή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με άλλους 
τρόπους· πιστεύει ότι, για τους εν λόγω 
τομείς, θα πρέπει να θεσπιστούν χάρτες 
πορείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
ανάπτυξη της ζήτησης, τις επενδύσεις 
και τις ερευνητικές ανάγκες· συμφωνεί με 
την Επιτροπή ότι πολιτικές για την 
πλευρά της ζήτησης, όπως οι 
ποσοστώσεις για τη χρήση καθαρού 
υδρογόνου σε συγκεκριμένους τομείς και 
οι συμβάσεις επί διαφοράς για τον 
άνθρακα, είναι απαραίτητες για την 
προώθηση της απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές μέσω του 
καθαρού υδρογόνου·

13. επισημαίνει ότι, σε μια ελεύθερη 
αγορά, η προσφορά και η ζήτηση 
καθορίζουν την τιμή· τονίζει, κατά 
συνέπεια, ότι θα πρέπει να απορριφθεί 
μια κεντρικά σχεδιασμένη οικονομική 
αύξηση της ζήτησης υδρογόνου·

Or. de

Τροπολογία 258
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία διείσδυση του καθαρού 
υδρογόνου στην αγορά και να αποφευχθεί 
ο εγκλωβισμός στη χρήση άνθρακα, πρέπει 

13. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία διείσδυση του καθαρού 
υδρογόνου στην αγορά και να αποφευχθεί 
ο εγκλωβισμός στη χρήση άνθρακα, πρέπει 
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να αυξηθεί η ζήτηση καθαρού υδρογόνου· 
αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η ζήτηση 
υδρογόνου να εστιάσει αρχικά σε τομείς 
όπου η χρήση υδρογόνου είναι σχεδόν 
ανταγωνιστική ή που αδυνατούν να 
απαλλαγούν αυτή τη στιγμή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με άλλους 
τρόπους· πιστεύει ότι, για τους εν λόγω 
τομείς, θα πρέπει να θεσπιστούν χάρτες 
πορείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
ανάπτυξη της ζήτησης, τις επενδύσεις και 
τις ερευνητικές ανάγκες· συμφωνεί με την 
Επιτροπή ότι πολιτικές για την πλευρά της 
ζήτησης, όπως οι ποσοστώσεις για τη 
χρήση καθαρού υδρογόνου σε 
συγκεκριμένους τομείς και οι συμβάσεις 
επί διαφοράς για τον άνθρακα, είναι 
απαραίτητες για την προώθηση της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μέσω του καθαρού υδρογόνου·

να αυξηθεί η ζήτηση καθαρού υδρογόνου· 
αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η ζήτηση 
υδρογόνου να εστιάσει σε τομείς όπου η 
χρήση υδρογόνου είναι ο μόνος τρόπος 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
πιστεύει ότι, για τους εν λόγω τομείς, θα 
πρέπει να θεσπιστούν χάρτες πορείας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη της 
ζήτησης, τις επενδύσεις και τις ερευνητικές 
ανάγκες, οι οποίοι θα βασίζονται σε 
ανεξάρτητες επιστημονικές μελέτες· 
συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πολιτικές 
για την πλευρά της ζήτησης, όπως οι 
ποσοστώσεις για τη χρήση καθαρού 
υδρογόνου σε συγκεκριμένους τομείς, 
είναι απαραίτητες για την προώθηση της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μέσω του καθαρού υδρογόνου, σε 
συνδυασμό με συμβάσεις επί διαφοράς 
(CFD) για τα έργα με υδρογόνο που 
παράγεται από ανανεώσιμη ηλεκτρική 
ενέργεια, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο 
για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας των τελικών 
χρηστών, διασφαλίζοντας ότι η 
αντιστάθμιση παραμένει αναλογική και 
αποφεύγοντας τη διπλή επιχορήγηση στο 
επίπεδο της παραγωγής και της χρήσης·

Or. fr

Τροπολογία 259
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία διείσδυση του καθαρού 
υδρογόνου στην αγορά και να αποφευχθεί 
ο εγκλωβισμός στη χρήση άνθρακα, πρέπει 
να αυξηθεί η ζήτηση καθαρού υδρογόνου· 
αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η ζήτηση 
υδρογόνου να εστιάσει αρχικά σε τομείς 
όπου η χρήση υδρογόνου είναι σχεδόν 

13. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία διείσδυση του καθαρού 
υδρογόνου στην αγορά και να αποφευχθεί 
ο εγκλωβισμός στη χρήση άνθρακα, πρέπει 
να αυξηθεί η ζήτηση καθαρού υδρογόνου· 
για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να 
θεσπιστούν προγράμματα παροχής 
κινήτρων για τη χρήση του· αναγνωρίζει 
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ανταγωνιστική ή που αδυνατούν να 
απαλλαγούν αυτή τη στιγμή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με άλλους 
τρόπους· πιστεύει ότι, για τους εν λόγω 
τομείς, θα πρέπει να θεσπιστούν χάρτες 
πορείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
ανάπτυξη της ζήτησης, τις επενδύσεις και 
τις ερευνητικές ανάγκες· συμφωνεί με την 
Επιτροπή ότι πολιτικές για την πλευρά της 
ζήτησης, όπως οι ποσοστώσεις για τη 
χρήση καθαρού υδρογόνου σε 
συγκεκριμένους τομείς και οι συμβάσεις 
επί διαφοράς για τον άνθρακα, είναι 
απαραίτητες για την προώθηση της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μέσω του καθαρού υδρογόνου·

ότι θα πρέπει η ζήτηση υδρογόνου να 
εστιάσει αρχικά σε τομείς όπου η χρήση 
υδρογόνου είναι σχεδόν ανταγωνιστική ή 
που αδυνατούν να απαλλαγούν αυτή τη 
στιγμή από τις ανθρακούχες εκπομπές με 
άλλους τρόπους· πιστεύει ότι, για τους εν 
λόγω τομείς, θα πρέπει να θεσπιστούν 
χάρτες πορείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 
την ανάπτυξη της ζήτησης, τις επενδύσεις 
και τις ερευνητικές ανάγκες· συμφωνεί με 
την Επιτροπή ότι πολιτικές για την πλευρά 
της ζήτησης, όπως οι ποσοστώσεις για τη 
χρήση καθαρού υδρογόνου σε 
συγκεκριμένους τομείς και οι συμβάσεις 
επί διαφοράς για τον άνθρακα, είναι 
απαραίτητες για την προώθηση της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μέσω του καθαρού υδρογόνου· εκτός από 
τον βιομηχανικό τομέα, θα πρέπει να 
δοθεί μεγάλη έμφαση και στον τομέα της 
κινητικότητας·

Or. de

Τροπολογία 260
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία διείσδυση του καθαρού 
υδρογόνου στην αγορά και να αποφευχθεί 
ο εγκλωβισμός στη χρήση άνθρακα, πρέπει 
να αυξηθεί η ζήτηση καθαρού υδρογόνου· 
αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η ζήτηση 
υδρογόνου να εστιάσει αρχικά σε τομείς 
όπου η χρήση υδρογόνου είναι σχεδόν 
ανταγωνιστική ή που αδυνατούν να 
απαλλαγούν αυτή τη στιγμή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με άλλους 
τρόπους· πιστεύει ότι, για τους εν λόγω 
τομείς, θα πρέπει να θεσπιστούν χάρτες 
πορείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
ανάπτυξη της ζήτησης, τις επενδύσεις και 

13. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία διείσδυση του 
ανανεώσιμου υδρογόνου στην αγορά και 
να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός στη χρήση 
άνθρακα, πρέπει να αυξηθεί η ζήτηση 
ανανεώσιμου υδρογόνου· αναγνωρίζει ότι 
θα πρέπει η ζήτηση υδρογόνου να εστιάσει 
αρχικά σε τομείς όπου η χρήση υδρογόνου 
είναι σχεδόν ανταγωνιστική ή που 
αδυνατούν να απαλλαγούν αυτή τη στιγμή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές με άλλους 
τρόπους· πιστεύει ότι, για τους εν λόγω 
τομείς, θα πρέπει να θεσπιστούν χάρτες 
πορείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
ανάπτυξη της ζήτησης, τις επενδύσεις και 
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τις ερευνητικές ανάγκες· συμφωνεί με την 
Επιτροπή ότι πολιτικές για την πλευρά της 
ζήτησης, όπως οι ποσοστώσεις για τη 
χρήση καθαρού υδρογόνου σε 
συγκεκριμένους τομείς και οι συμβάσεις 
επί διαφοράς για τον άνθρακα, είναι 
απαραίτητες για την προώθηση της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μέσω του καθαρού υδρογόνου·

τις ερευνητικές ανάγκες· συμφωνεί με την 
Επιτροπή ότι πολιτικές για την πλευρά της 
ζήτησης, όπως οι ποσοστώσεις για τη 
χρήση καθαρού υδρογόνου σε 
συγκεκριμένους τομείς και οι συμβάσεις 
επί διαφοράς για τον άνθρακα, είναι 
απαραίτητες για την προώθηση της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μέσω του ανανεώσιμου υδρογόνου· 
τονίζει ότι θα πρέπει να παρέχεται 
ενωσιακή στήριξη μόνο σε έργα 
υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές και 
όχι σε έργα υδρογόνου χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, τα οποία 
διατρέχουν κίνδυνο να καταστούν μη 
αξιοποιήσιμες δομές·

Or. en

Τροπολογία 261
Ivo Hristov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία διείσδυση του καθαρού 
υδρογόνου στην αγορά και να αποφευχθεί 
ο εγκλωβισμός στη χρήση άνθρακα, πρέπει 
να αυξηθεί η ζήτηση καθαρού υδρογόνου· 
αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η ζήτηση 
υδρογόνου να εστιάσει αρχικά σε τομείς 
όπου η χρήση υδρογόνου είναι σχεδόν 
ανταγωνιστική ή που αδυνατούν να 
απαλλαγούν αυτή τη στιγμή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με άλλους 
τρόπους· πιστεύει ότι, για τους εν λόγω 
τομείς, θα πρέπει να θεσπιστούν χάρτες 
πορείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
ανάπτυξη της ζήτησης, τις επενδύσεις και 
τις ερευνητικές ανάγκες· συμφωνεί με την 
Επιτροπή ότι πολιτικές για την πλευρά της 
ζήτησης, όπως οι ποσοστώσεις για τη 
χρήση καθαρού υδρογόνου σε 
συγκεκριμένους τομείς και οι συμβάσεις 

13. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία διείσδυση του καθαρού 
υδρογόνου στην αγορά και να αποφευχθεί 
ο εγκλωβισμός στη χρήση άνθρακα, πρέπει 
να αυξηθεί η ζήτηση καθαρού υδρογόνου· 
αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η ζήτηση 
υδρογόνου να εστιάσει αρχικά σε τομείς 
όπου η χρήση υδρογόνου είναι σχεδόν 
ανταγωνιστική ή που αδυνατούν να 
απαλλαγούν αυτή τη στιγμή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με άλλους 
τρόπους· πιστεύει ότι, για τους εν λόγω 
τομείς, θα πρέπει να θεσπιστούν χάρτες 
πορείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
ανάπτυξη της ζήτησης, τις επενδύσεις και 
τις ερευνητικές ανάγκες, οι οποίοι θα 
λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές διαφορές 
όσον αφορά την αρχική ανάπτυξη 
υδρογόνου, την τεχνολογική ετοιμότητα, 
τις κλιματικές ευκαιρίες και την 
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επί διαφοράς για τον άνθρακα, είναι 
απαραίτητες για την προώθηση της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μέσω του καθαρού υδρογόνου·

ωρίμανση των ερευνητικών 
υποδομών· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πολιτικές για την πλευρά της ζήτησης, 
όπως οι ποσοστώσεις για τη χρήση 
καθαρού υδρογόνου σε συγκεκριμένους 
τομείς και οι συμβάσεις επί διαφοράς για 
τον άνθρακα, είναι απαραίτητες για την 
προώθηση της απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές μέσω του καθαρού 
υδρογόνου·

Or. en

Τροπολογία 262
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία διείσδυση του καθαρού 
υδρογόνου στην αγορά και να αποφευχθεί 
ο εγκλωβισμός στη χρήση άνθρακα, πρέπει 
να αυξηθεί η ζήτηση καθαρού υδρογόνου· 
αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η ζήτηση 
υδρογόνου να εστιάσει αρχικά σε τομείς 
όπου η χρήση υδρογόνου είναι σχεδόν 
ανταγωνιστική ή που αδυνατούν να 
απαλλαγούν αυτή τη στιγμή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με άλλους 
τρόπους· πιστεύει ότι, για τους εν λόγω 
τομείς, θα πρέπει να θεσπιστούν χάρτες 
πορείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
ανάπτυξη της ζήτησης, τις επενδύσεις και 
τις ερευνητικές ανάγκες· συμφωνεί με την 
Επιτροπή ότι πολιτικές για την πλευρά της 
ζήτησης, όπως οι ποσοστώσεις για τη 
χρήση καθαρού υδρογόνου σε 
συγκεκριμένους τομείς και οι συμβάσεις 
επί διαφοράς για τον άνθρακα, είναι 
απαραίτητες για την προώθηση της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μέσω του καθαρού υδρογόνου·

13. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία διείσδυση του καθαρού 
υδρογόνου στην αγορά και να αποφευχθεί 
ο εγκλωβισμός στη χρήση άνθρακα, πρέπει 
να αυξηθεί η ζήτηση καθαρού υδρογόνου· 
αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η ζήτηση 
υδρογόνου να εστιάσει αρχικά σε τομείς 
όπου η χρήση υδρογόνου είναι σχεδόν 
ανταγωνιστική ή που αδυνατούν να 
απαλλαγούν αυτή τη στιγμή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με άλλους 
τρόπους· πιστεύει ότι, για τους εν λόγω 
τομείς, θα πρέπει να θεσπιστούν χάρτες 
πορείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
ανάπτυξη της ζήτησης, τις επενδύσεις και 
τις ερευνητικές ανάγκες· συμφωνεί με την 
Επιτροπή ότι πολιτικές για την πλευρά της 
ζήτησης, όπως οι ποσοστώσεις για τη 
χρήση καθαρού υδρογόνου σε 
συγκεκριμένους τομείς και οι συμβάσεις 
επί διαφοράς για τον άνθρακα, είναι 
απαραίτητες για την προώθηση της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μέσω του καθαρού υδρογόνου· ζητεί να 
αναπτυχθεί ταχέως ένα πιλοτικό σχέδιο 
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για τις συμβάσεις επί διαφοράς για τον 
άνθρακα, ιδίως για τον καθαρό χάλυβα·

Or. en

Τροπολογία 263
Thierry Mariani
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία διείσδυση του καθαρού 
υδρογόνου στην αγορά και να αποφευχθεί 
ο εγκλωβισμός στη χρήση άνθρακα, 
πρέπει να αυξηθεί η ζήτηση καθαρού 
υδρογόνου· αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η 
ζήτηση υδρογόνου να εστιάσει αρχικά σε 
τομείς όπου η χρήση υδρογόνου είναι 
σχεδόν ανταγωνιστική ή που αδυνατούν να 
απαλλαγούν αυτή τη στιγμή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με άλλους 
τρόπους· πιστεύει ότι, για τους εν λόγω 
τομείς, θα πρέπει να θεσπιστούν χάρτες 
πορείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
ανάπτυξη της ζήτησης, τις επενδύσεις και 
τις ερευνητικές ανάγκες· συμφωνεί με την 
Επιτροπή ότι πολιτικές για την πλευρά της 
ζήτησης, όπως οι ποσοστώσεις για τη 
χρήση καθαρού υδρογόνου σε 
συγκεκριμένους τομείς και οι συμβάσεις 
επί διαφοράς για τον άνθρακα, είναι 
απαραίτητες για την προώθηση της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μέσω του καθαρού υδρογόνου·

13. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία διείσδυση του υδρογόνου 
από ανανεώσιμες πηγές και χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών στην αγορά, 
πρέπει να αυξηθεί η ζήτηση καθαρού 
υδρογόνου· αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η 
ζήτηση υδρογόνου από ανανεώσιμες 
πηγές και χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών να εστιάσει αρχικά σε τομείς 
όπου η χρήση υδρογόνου είναι σχεδόν 
ανταγωνιστική ή που αδυνατούν να 
απαλλαγούν αυτή τη στιγμή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με άλλους 
τρόπους· πιστεύει ότι, για τους εν λόγω 
τομείς, θα πρέπει να θεσπιστούν χάρτες 
πορείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
ανάπτυξη της ζήτησης, τις επενδύσεις και 
τις ερευνητικές ανάγκες· σημειώνει την 
πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με την 
οποία οι πολιτικές για την πλευρά της 
ζήτησης, όπως οι ποσοστώσεις για τη 
χρήση υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές 
και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε 
συγκεκριμένους τομείς και οι συμβάσεις 
επί διαφοράς για τον άνθρακα, μπορούν να 
συμβάλουν στην προώθηση της απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω του 
υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές και 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών·

Or. fr
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Τροπολογία 264
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία διείσδυση του καθαρού 
υδρογόνου στην αγορά και να αποφευχθεί 
ο εγκλωβισμός στη χρήση άνθρακα, 
πρέπει να αυξηθεί η ζήτηση καθαρού 
υδρογόνου· αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η 
ζήτηση υδρογόνου να εστιάσει αρχικά σε 
τομείς όπου η χρήση υδρογόνου είναι 
σχεδόν ανταγωνιστική ή που αδυνατούν να 
απαλλαγούν αυτή τη στιγμή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με άλλους 
τρόπους· πιστεύει ότι, για τους εν λόγω 
τομείς, θα πρέπει να θεσπιστούν χάρτες 
πορείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
ανάπτυξη της ζήτησης, τις επενδύσεις και 
τις ερευνητικές ανάγκες· συμφωνεί με την 
Επιτροπή ότι πολιτικές για την πλευρά 
της ζήτησης, όπως οι ποσοστώσεις για τη 
χρήση καθαρού υδρογόνου σε 
συγκεκριμένους τομείς και οι συμβάσεις 
επί διαφοράς για τον άνθρακα, είναι 
απαραίτητες για την προώθηση της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές μέσω του καθαρού υδρογόνου·

13. επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο 
να ενισχυθεί η ζήτηση υδρογόνου 
προκειμένου να επιτευχθεί ταχεία 
διείσδυση του ανανεώσιμου υδρογόνου 
στην αγορά· αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η 
ζήτηση υδρογόνου να εστιάσει αρχικά σε 
τομείς όπου η χρήση υδρογόνου είναι 
σχεδόν ανταγωνιστική ή που αδυνατούν να 
απαλλαγούν αυτή τη στιγμή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με άλλους 
τρόπους· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
τις κύριες ηγετικές αγορές ζήτησης 
υδρογόνου συνιστούν η βιομηχανία και οι 
μεταφορές βαρέων φορτίων· πιστεύει ότι, 
για τους εν λόγω τομείς, θα πρέπει να 
θεσπιστούν χάρτες πορείας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την ανάπτυξη της ζήτησης, τις 
επενδύσεις και τις ερευνητικές ανάγκες· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή εξετάζει διάφορες 
επιλογές για παροχή κινήτρων όσον 
αφορά την πλευρά της ζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 265
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία διείσδυση του καθαρού 
υδρογόνου στην αγορά και να αποφευχθεί 

13. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία διείσδυση του καθαρού 
υδρογόνου στην αγορά και να αποφευχθεί 
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ο εγκλωβισμός στη χρήση άνθρακα, πρέπει 
να αυξηθεί η ζήτηση καθαρού υδρογόνου· 
αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η ζήτηση 
υδρογόνου να εστιάσει αρχικά σε τομείς 
όπου η χρήση υδρογόνου είναι σχεδόν 
ανταγωνιστική ή που αδυνατούν να 
απαλλαγούν αυτή τη στιγμή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με άλλους 
τρόπους· πιστεύει ότι, για τους εν λόγω 
τομείς, θα πρέπει να θεσπιστούν χάρτες 
πορείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
ανάπτυξη της ζήτησης, τις επενδύσεις και 
τις ερευνητικές ανάγκες· συμφωνεί με την 
Επιτροπή ότι πολιτικές για την πλευρά της 
ζήτησης, όπως οι ποσοστώσεις για τη 
χρήση καθαρού υδρογόνου σε 
συγκεκριμένους τομείς και οι συμβάσεις 
επί διαφοράς για τον άνθρακα, είναι 
απαραίτητες για την προώθηση της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μέσω του καθαρού υδρογόνου·

ο εγκλωβισμός στη χρήση άνθρακα, πρέπει 
να αυξηθεί η ζήτηση καθαρού υδρογόνου· 
αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η ζήτηση 
υδρογόνου να εστιάσει αρχικά σε τομείς 
όπου η χρήση υδρογόνου είναι σχεδόν 
ανταγωνιστική ή που αδυνατούν να 
απαλλαγούν αυτή τη στιγμή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με άλλους 
τρόπους· πιστεύει ότι, για τους εν λόγω 
τομείς, θα πρέπει να θεσπιστούν χάρτες 
πορείας και στόχοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
για την ανάπτυξη της ζήτησης, τις 
επενδύσεις και τις ερευνητικές ανάγκες· 
συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πολιτικές 
για την πλευρά της ζήτησης, όπως οι 
ποσοστώσεις για τη χρήση καθαρού 
υδρογόνου σε συγκεκριμένους τομείς και 
οι συμβάσεις επί διαφοράς για τον 
άνθρακα, είναι απαραίτητες για την 
προώθηση της απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές μέσω του καθαρού 
υδρογόνου·

Or. en

Τροπολογία 266
Thierry Mariani
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία διείσδυση του καθαρού 
υδρογόνου στην αγορά και να αποφευχθεί 
ο εγκλωβισμός στη χρήση άνθρακα, 
πρέπει να αυξηθεί η ζήτηση καθαρού 
υδρογόνου· αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η 
ζήτηση υδρογόνου να εστιάσει αρχικά σε 
τομείς όπου η χρήση υδρογόνου είναι 
σχεδόν ανταγωνιστική ή που αδυνατούν να 
απαλλαγούν αυτή τη στιγμή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με άλλους 
τρόπους· πιστεύει ότι, για τους εν λόγω 
τομείς, θα πρέπει να θεσπιστούν χάρτες 

13. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία διείσδυση του καθαρού 
υδρογόνου στην αγορά, πρέπει να αυξηθεί 
η ζήτηση καθαρού υδρογόνου· 
αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η ζήτηση 
υδρογόνου να εστιάσει αρχικά σε τομείς 
όπου η χρήση υδρογόνου είναι σχεδόν 
ανταγωνιστική ή που αδυνατούν να 
απαλλαγούν αυτή τη στιγμή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με άλλους 
τρόπους· πιστεύει ότι, για τους εν λόγω 
τομείς, θα πρέπει να θεσπιστούν χάρτες 
πορείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
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πορείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
ανάπτυξη της ζήτησης, τις επενδύσεις και 
τις ερευνητικές ανάγκες· συμφωνεί με την 
Επιτροπή ότι πολιτικές για την πλευρά της 
ζήτησης, όπως οι ποσοστώσεις για τη 
χρήση καθαρού υδρογόνου σε 
συγκεκριμένους τομείς και οι συμβάσεις 
επί διαφοράς για τον άνθρακα, είναι 
απαραίτητες για την προώθηση της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μέσω του καθαρού υδρογόνου·

ανάπτυξη της ζήτησης, τις επενδύσεις και 
τις ερευνητικές ανάγκες· συμφωνεί με την 
Επιτροπή ότι πολιτικές για την πλευρά της 
ζήτησης, όπως οι ποσοστώσεις για τη 
χρήση καθαρού υδρογόνου σε 
συγκεκριμένους τομείς και οι συμβάσεις 
επί διαφοράς για τον άνθρακα, είναι 
απαραίτητες για την προώθηση της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μέσω του καθαρού υδρογόνου·

Or. fr

Τροπολογία 267
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία διείσδυση του καθαρού 
υδρογόνου στην αγορά και να αποφευχθεί 
ο εγκλωβισμός στη χρήση άνθρακα, πρέπει 
να αυξηθεί η ζήτηση καθαρού υδρογόνου· 
αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η ζήτηση 
υδρογόνου να εστιάσει αρχικά σε τομείς 
όπου η χρήση υδρογόνου είναι σχεδόν 
ανταγωνιστική ή που αδυνατούν να 
απαλλαγούν αυτή τη στιγμή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με άλλους 
τρόπους· πιστεύει ότι, για τους εν λόγω 
τομείς, θα πρέπει να θεσπιστούν χάρτες 
πορείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
ανάπτυξη της ζήτησης, τις επενδύσεις και 
τις ερευνητικές ανάγκες· συμφωνεί με την 
Επιτροπή ότι πολιτικές για την πλευρά της 
ζήτησης, όπως οι ποσοστώσεις για τη 
χρήση καθαρού υδρογόνου σε 
συγκεκριμένους τομείς και οι συμβάσεις 
επί διαφοράς για τον άνθρακα, είναι 
απαραίτητες για την προώθηση της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μέσω του καθαρού υδρογόνου·

13. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία διείσδυση του 
ανανεώσιμου υδρογόνου στην αγορά και 
να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός στη χρήση 
άνθρακα, πρέπει να αυξηθεί η ζήτηση 
ανανεώσιμου υδρογόνου· αναγνωρίζει ότι 
θα πρέπει η ζήτηση υδρογόνου να εστιάσει 
σε τομείς όπου η χρήση υδρογόνου είναι η 
μοναδική λύση, που έχουν τεχνικά στη 
διάθεσή τους, για την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· πιστεύει ότι, για 
τους εν λόγω τομείς, θα πρέπει να 
θεσπιστούν χάρτες πορείας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την ανάπτυξη της ζήτησης, τις 
επενδύσεις και τις ερευνητικές ανάγκες· 
συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πολιτικές 
για την πλευρά της ζήτησης, όπως οι 
ποσοστώσεις για τη χρήση ανανεώσιμου 
υδρογόνου σε συγκεκριμένους τομείς και 
οι συμβάσεις επί διαφοράς για τον 
άνθρακα, είναι απαραίτητες για την 
προώθηση της απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές μέσω του 
ανανεώσιμου υδρογόνου·
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Τροπολογία 268
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard 
Bentele, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, 
Christian Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven 
Schulze, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο παροχής σαφών κινήτρων για 
την εφαρμογή και τη χρήση υδρογόνου σε 
διαφορετικούς τομείς τελικών χρηστών, 
προκειμένου να αυξηθεί η ζήτηση 
υδρογόνου· τονίζει ότι θα πρέπει να 
παρέχονται ρυθμιστικά κίνητρα, όπως η 
δυνατότητα καταγραφής του υδρογόνου ή 
των συνθετικών καυσίμων για την 
επίτευξη των στόχων για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας ανά τομέα ή των ορίων 
για τη μείωση των εκπομπών όπως ορίζει 
η σχετική νομοθεσία της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 
RED II·

Or. en

Τροπολογία 269
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Edina Tóth, François-Xavier Bellamy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. θεωρεί ότι, από πλευράς του 
χρήστη, η Επιτροπή θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στους τομείς με 
φερεγγυότητα όσον αφορά τις μοναδικές 
ιδιότητες του υδρογόνου και όπου δεν 
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είναι δυνατές πιο οικονομικές 
εναλλακτικές λύσεις, όπως η 
ηλεκτροδότηση ή τα ανανεώσιμα 
βιοκαύσιμα· πιστεύει ότι η απαλλαγμένη 
από ανθρακούχες εκπομπές παραγωγή 
χάλυβα αποτελεί καλό παράδειγμα λήψης 
επαρκώς δικαιολογημένων πρωτοβουλιών 
για τους βιομηχανικούς συνεργατικούς 
σχηματισμούς όσον αφορά την 
ηλεκτροδότηση και το υδρογόνο·

Or. en

Τροπολογία 270
Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. σημειώνει ότι η χρήση υδρογόνου 
παρεμποδίζεται ορισμένες φορές από το 
κανονιστικό πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν το 
κανονιστικό πλαίσιο όσον αφορά τους 
τομείς των μεταφορών, των κτιρίων και 
της βιομηχανίας, προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ζήτηση υδρογόνου·

Or. de

Τροπολογία 271
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι η ζήτηση υδρογόνου θα 
είναι σε αντιστοιχία με τη διαθέσιμη 
προσφορά ανανεώσιμου υδρογόνου, μέσω 
της ιεράρχησης των εφαρμογών για το 
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ανανεώσιμο υδρογόνο, βάσει της οποίας 
θα λαμβάνουν προτεραιότητα πρόσβασης 
σε πηγές υδρογόνου οι τομείς με τις 
μεγαλύτερες ανάγκες·

Or. en

Τροπολογία 272
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπογραμμίζει ότι στον τομέα των 
μεταφορών χρησιμοποιείται ήδη το 
υδρογόνο στις δημόσιες συγκοινωνίες και 
σε συγκεκριμένα τμήματα του 
σιδηροδρομικού τομέα, ιδίως όπου η 
ηλεκτροδότηση της γραμμής δεν είναι 
οικονομικά εφικτή·

Or. en

Τροπολογία 273
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. παροτρύνει την Επιτροπή να 
επανεξετάσει την ισχύουσα νομοθεσία 
ώστε να καταργηθούν αντικίνητρα όπως 
οι νομικές ασάφειες σχετικά με το 
καθαρό υδρογόνο στους τομείς ζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 274
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Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. τονίζει ότι υποδομές 
ανεφοδιασμού είναι αναγκαίες για τη 
χρήση του υδρογόνου στον τομέα των 
μεταφορών· υπογραμμίζει τη σημασία 
αναθεώρησης του κανονισμού ΔΕΔ-Μ 
και της οδηγίας για τις υποδομές 
εναλλακτικών καυσίμων ώστε να 
συμπεριληφθεί το υδρογόνο· υπογραμμίζει 
επιπλέον ότι απαιτείται ενίσχυση της 
νομοθεσίας ώστε να παρέχονται κίνητρα 
για τη χρήση καυσίμων μηδενικών 
εκπομπών, συμπεριλαμβανομένου του 
καθαρού υδρογόνου, σε βαρέα οχήματα, 
στην αεροπορία και στη ναυτιλία·

Or. en

Τροπολογία 275
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. τονίζει ότι είναι υψίστης σημασίας 
να δοθεί προτεραιότητα στην 
αντικατάσταση του υδρογόνου ορυκτής 
προέλευσης που χρησιμοποιείται από τον 
βιομηχανικό τομέα από υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές, προτού εξεταστεί η 
χρήση του σε άλλους τομείς και για 
άλλους σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 276
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Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. υπογραμμίζει ότι οι υποδομές είναι 
καίριας σημασίας για την τόνωση της 
ζήτησης, ιδίως σε επίπεδο διανομής, 
καθώς παρέχουν ένα πλαίσιο για την 
κατανάλωση·

Or. en

Τροπολογία 277
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard 
Bentele, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, 
Christian Doleschal, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
τις ποσοστώσεις σε συνθετικά καύσιμα 
για την αεροπορία και την κίνηση των 
πλοίων·

Or. en

Τροπολογία 278
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. προτρέπει την Επιτροπή να 
προωθήσει ηγετικές αγορές για 
τεχνολογίες και συστήματα πράσινου 
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υδρογόνου και τη χρήση τους για μια 
κλιματικά ουδέτερη παραγωγή, ιδίως στη 
χαλυβουργία, στη τσιμεντοβιομηχανία και 
στη χημική βιομηχανία, στο πλαίσιο 
επικαιροποίησης και εφαρμογής της νέας 
βιομηχανικής στρατηγικής για την 
Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τη δυνατότητα να 
αναγνωριστεί ο παραγόμενος με καθαρό 
υδρογόνο χάλυβας ως ευνοϊκός 
παράγοντας ή ως οικολογική καινοτομία 
για τους στόχους για τον στόλο, οι οποίοι 
ορίζονται στους κανονισμούς της ΕΕ 
σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις 
εκπομπές CO2 από τα οδικά οχήματα· 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σύντομα 
μια ενωσιακή στρατηγική για τον καθαρό 
χάλυβα, η οποία μεταξύ άλλων θα πρέπει 
να εστιάζει κατάλληλα στη χρήση του 
καθαρού υδρογόνου·

Or. en

Τροπολογία 279
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. θεωρεί ότι το κύριο ενδιαφέρον για 
το υδρογόνο έγκειται στην ικανότητά του 
να προσφέρει ευελιξία και σταθερότητα, 
ιδίως μέσω της εποχιακής αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, στο ενεργειακό 
σύστημα συμπληρωματικά με τους 
φορείς του δικτύου· τονίζει, ως εκ τούτου, 
ότι η ανάπτυξη υποδομών μεταφοράς και 
αποθήκευσης υδρογόνου πρέπει να 
προγραμματιστεί παράλληλα με την 
ανάπτυξη των μέσων παραγωγής 
ενέργειας με μια λογική τεχνικής και 
οικονομικής βελτιστοποίησης σύμφωνα 
με ένα μακροπρόθεσμο όραμα του ρόλου 
του·
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Or. en

Τροπολογία 280
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard 
Bentele, François-Xavier Bellamy, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, 
Jerzy Buzek, Christian Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo 
Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. τονίζει την ανάγκη να σχεδιαστεί 
μια αγορά που θα παρέχει καθαρό και 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 
υδρογόνο, ως μια λύση για την προστασία 
του κλίματος, σε όλες τις επιχειρήσεις και 
ιδίως στις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να 
προβεί σε εκτίμηση της ποσότητας του 
ανανεώσιμου και χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών υδρογόνου που απαιτείται για 
να συνδράμει στην απαλλαγή των 
διεργασιών παραγωγής και της 
προσφοράς ενέργειας των βιομηχανικών 
ΜΜΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 281
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13δ. τονίζει ότι η χρήση υδρογόνου 
πρέπει επίσης να στοχεύει σε 
βιομηχανικές διεργασίες οι οποίες έχουν 
τις μεγαλύτερες δυσκολίες απαλλαγής 
από τον άνθρακα και δεν 
ηλεκτροδοτούνται εύκολα άμεσα, και δη 
στην παραγωγή πρωτογενούς χάλυβα 
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μέσω άμεσης αναγωγής του σιδήρου με 
υδρογόνο·

Or. en

Τροπολογία 282
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13δ. επισημαίνει ότι οι δημόσιες 
συμβάσεις μπορούν επίσης να 
συνδράμουν σε μια απτή και προβλέψιμη 
ζήτηση·

Or. en

Τροπολογία 283
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13ε. υπογραμμίζει ότι τα 
χαρακτηριστικά του υδρογόνου το 
καθιστούν καλό υποψήφιο για την 
αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων 
και τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου για ορισμένους τύπους 
βαριάς κινητικότητας που απαιτούν 
υψηλή ισχύ και υψηλή ικανότητα φορέα 
ενέργειας, όπως πλοία, αεροπλάνα ή 
τρένα που δεν κινούνται σε ηλεκτρικές 
γραμμές· σημειώνει, όσον αφορά τα 
πλοία, ότι στις μεταφορές μεγάλων 
αποστάσεων η χρήση οικολογικής 
αμμωνίας έχει επίσης πλεονεκτήματα· 
θεωρεί, όσον αφορά τα αεροπλάνα, ότι 
στο εγγύς μέλλον η χρήση συνθετικής 
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κηροζίνης με βάση το οικολογικό 
υδρογόνο είναι η πιο βιώσιμη λύση·

Or. en

Τροπολογία 284
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13στ. θεωρεί ότι η χρήση υδρογόνου 
στην οδική κινητικότητα πρέπει να 
εξεταστεί με μεγάλη προσοχή· 
υπογραμμίζει ότι όλα τα οδικά οχήματα 
που είναι εξοπλισμένα με υδρογόνο είναι 
τώρα απαγορευτικά δαπανηρά σε 
σύγκριση με άλλες λύσεις απαλλαγμένες 
από το διοξείδιο του άνθρακα· τονίζει ότι 
η απουσία ενός δικτύου διανομής που 
εξυπηρετεί ένα πυκνό εδαφικό δίκτυο 
πρατηρίων καυσίμων αντιπροσωπεύει 
ένα δυνητικά βασικό μειονέκτημα για την 
εξέταση της μαζικής ανάπτυξης οδικών 
οχημάτων εξοπλισμένων με υδρογόνο· 
θεωρεί συνεπώς ότι η εξέλιξη αυτή δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί 
προτεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 285
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13ζ. τονίζει ότι η χρήση υδρογόνου για 
οικιακή θέρμανση δεν είναι ούτε 
οικονομικά συμβατή ούτε περιβαλλοντικά 
επιθυμητή· υπογραμμίζει ότι το μόνο που 
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θα επιτύχει η χρήση λεβήτων με υδρογόνο 
ή μείγμα υδρογόνου για θέρμανση κτιρίων 
είναι η αποτροπή της μετάβασης των 
οικιακών συστημάτων θέρμανσης σε πιο 
αποτελεσματικές και οικονομικά 
αποδοτικές επιλογές, όπως αντλίες 
θερμότητας και ηλεκτρική ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 286
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13η. υπογραμμίζει ότι μια σημαντική 
ποσότητα υδρογόνου από μη 
ανανεώσιμες πηγές και οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου που 
ενσωματώνονται σε αυτό θα μπορούσαν 
να μειωθούν ελαττώνοντας δραστικά την 
ποσότητα των αζωτούχων λιπασμάτων 
που παράγονται από υδρογόνο· τονίζει ότι 
η μείωση αυτής της παραγωγής θα 
επιτρέψει τη χρήση ανανεώσιμου 
υδρογόνου σε άλλους τομείς στο μέλλον· 
υπενθυμίζει ότι η μείωση των αζωτούχων 
λιπασμάτων, στο πλαίσιο της μετάβασης 
σε μια γεωργοοικολογική βιολογική και 
τοπική παραγωγή τροφίμων, μπορεί να 
έχει αρκετές θετικές επιπτώσεις· τονίζει 
ότι είναι ευρέως γνωστό ότι τα αζωτούχα 
λιπάσματα διαταράσσουν τον παγκόσμιο 
κύκλο αζώτου, συμβάλλοντας με αυτόν 
τον τρόπο στην αποξυγόνωση των 
ωκεανών με εκφυλιστικές συνέπειες για 
τη θαλάσσια βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία 287
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Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-
Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian Doleschal, Pascal 
Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας κατά μήκος 
της αξιακής αλυσίδας, και των έργων 
επίδειξης σε βιομηχανική κλίμακα, 
προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστικό 
το καθαρό υδρογόνο· πιστεύει ότι είναι 
υψίστης σημασίας η συμμετοχή των ΜΜΕ 
και ο εφοδιασμός των εργαζομένων με 
επαρκείς γνώσεις σχετικά με το υδρογόνο·

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας κατά μήκος 
της αξιακής αλυσίδας, των έργων επίδειξης 
σε βιομηχανική κλίμακα και των 
πιλοτικών έργων σε μικρότερη κλίμακα, 
προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστικό 
το ανανεώσιμο και χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών υδρογόνο· 
επισημαίνει, εν προκειμένω, πόσο 
αναγκαία είναι η έρευνα και η ανάπτυξη 
στις τεχνολογίες δέσμευσης και 
αποθήκευσης του άνθρακα (CCS)· τονίζει 
ότι, προκειμένου να επιτευχθεί η δέουσα 
ενσωμάτωση του υδρογόνου στην 
ευρωπαϊκή κοινωνία, απαιτούνται 
ανθρώπινοι πόροι με ένα σύνολο 
εξειδικευμένων δεξιοτήτων, ιδίως όσον 
αφορά την ασφάλεια· για τον σκοπό 
αυτόν, πιστεύει ότι είναι υψίστης σημασίας 
η συμμετοχή των ΜΜΕ και ο εφοδιασμός 
των εργαζομένων με επαρκείς γνώσεις 
σχετικά με το υδρογόνο· καλεί την 
Επιτροπή να εγκρίνει ένα σχέδιο δράσης 
με στόχο να καθοδηγήσει τα κράτη μέλη 
ώστε να αναπτύξουν ειδικά προγράμματα 
κατάρτισης για εργαζομένους, 
μηχανικούς, τεχνικούς αλλά και για το 
ευρύ κοινό, και να δημιουργήσουν 
πολυεπιστημονικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα για οικονομολόγους, 
επιστήμονες και σπουδαστές·

Or. en

Τροπολογία 288
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας κατά μήκος 
της αξιακής αλυσίδας, και των έργων 
επίδειξης σε βιομηχανική κλίμακα, 
προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστικό 
το καθαρό υδρογόνο· πιστεύει ότι είναι 
υψίστης σημασίας η συμμετοχή των ΜΜΕ 
και ο εφοδιασμός των εργαζομένων με 
επαρκείς γνώσεις σχετικά με το υδρογόνο·

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας κατά μήκος 
της αξιακής αλυσίδας, και των έργων 
επίδειξης σε βιομηχανική κλίμακα, 
προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστικό 
το καθαρό υδρογόνο· πιστεύει ότι είναι 
υψίστης σημασίας η συμμετοχή των ΜΜΕ 
και ο εφοδιασμός των εργαζομένων με 
επαρκείς γνώσεις σχετικά με το υδρογόνο· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι στρατηγικές κατάρτισης, αναβάθμισης 
δεξιοτήτων και απόκτησης νέων 
δεξιοτήτων και η δίκαιη μετάβαση προς 
ένα εργατικό δυναμικό έτοιμο για το 
υδρογόνο δεν διαδραματίζουν κάποιο 
ρόλο στην στρατηγική της ΕΕ για το 
υδρογόνο μέχρι στιγμής· καλεί την 
Επιτροπή να συγκεντρώσει δεδομένα 
σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις, τις 
ευκαιρίες και προκλήσεις στον 
μετασχηματισμό της βιομηχανίας, των 
μεταφορών και της ενέργειας προς την 
κλιμάκωση του υδρογόνου· καλεί εν 
προκειμένω την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν τομεακές 
στρατηγικές μετασχηματισμού, μαζί με 
τη βιομηχανία και τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις· προτείνει τη δρομολόγηση 
ευρωπαϊκών συμπράξεων για τις 
δεξιότητες σχετικά με το καθαρό 
υδρογόνο δυνάμει του συμφώνου 
δεξιοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 289
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Claudia Gamon, 
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Nicola 
Danti, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας κατά μήκος 
της αξιακής αλυσίδας, και των έργων 
επίδειξης σε βιομηχανική κλίμακα, 
προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστικό 
το καθαρό υδρογόνο· πιστεύει ότι είναι 
υψίστης σημασίας η συμμετοχή των ΜΜΕ 
και ο εφοδιασμός των εργαζομένων με 
επαρκείς γνώσεις σχετικά με το υδρογόνο·

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας κατά μήκος 
της αξιακής αλυσίδας, και των έργων 
επίδειξης σε βιομηχανική κλίμακα, 
προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστικό 
το ανανεώσιμο υδρογόνο· καλεί την 
Επιτροπή να τονώσει τις προσπάθειες 
στην έρευνα και την καινοτομία για την 
εφαρμογή έργων μεγάλης κλίμακας και 
υψηλού αντίκτυπου, μεταξύ άλλων στα 
πλαίσια του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», προκειμένου να διασφαλιστεί η 
μεταφορά τεχνολογίας σε ολόκληρη την 
αξιακή αλυσίδα υδρογόνου· πιστεύει ότι 
είναι υψίστης σημασίας η συμμετοχή των 
ΜΜΕ και η έμφαση στην αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και στην απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού 
όσον αφορά το υδρογόνο·

Or. en

Τροπολογία 290
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας κατά μήκος 
της αξιακής αλυσίδας, και των έργων 
επίδειξης σε βιομηχανική κλίμακα, 
προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστικό 
το καθαρό υδρογόνο· πιστεύει ότι είναι 
υψίστης σημασίας η συμμετοχή των 
ΜΜΕ και ο εφοδιασμός των εργαζομένων 
με επαρκείς γνώσεις σχετικά με το 
υδρογόνο·

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας κατά μήκος 
της αξιακής αλυσίδας, και των έργων 
επίδειξης σε βιομηχανική κλίμακα, 
προκειμένου να καταστεί οικονομικά 
προσιτό το ανανεώσιμο υδρογόνο· τονίζει 
πόσο σημαντικό είναι διατηρηθεί και να 
αξιοποιηθεί στο έπακρο το δυναμικό των 
τεχνικών ικανοτήτων των εργαζομένων 
στις υφιστάμενες βιομηχανίες· 
υπογραμμίζει πόσο αναγκαίο είναι ένα 
ισχυρό, δημόσιο και δωρεάν σύστημα 
επαγγελματικής κατάρτισης· υπενθυμίζει 
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το δικαίωμα των εργαζομένων να 
καταρτίζονται και να αναβαθμίζουν τις 
δεξιότητές τους εντός του ωραρίου 
εργασίας και με τους μισθούς τους 
διασφαλισμένους·

Or. en

Τροπολογία 291
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας κατά μήκος 
της αξιακής αλυσίδας, και των έργων 
επίδειξης σε βιομηχανική κλίμακα, 
προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστικό 
το καθαρό υδρογόνο· πιστεύει ότι είναι 
υψίστης σημασίας η συμμετοχή των 
ΜΜΕ και ο εφοδιασμός των εργαζομένων 
με επαρκείς γνώσεις σχετικά με το 
υδρογόνο·

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας κατά μήκος 
της αξιακής αλυσίδας, και των έργων 
επίδειξης σε βιομηχανική κλίμακα, 
προκειμένου να καταστεί ασφαλές, 
αποδοτικό και ανταγωνιστικό το καθαρό 
υδρογόνο·

Or. de

Τροπολογία 292
Ivo Hristov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας κατά μήκος 
της αξιακής αλυσίδας, και των έργων 
επίδειξης σε βιομηχανική κλίμακα, 
προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστικό 
το καθαρό υδρογόνο· πιστεύει ότι είναι 
υψίστης σημασίας η συμμετοχή των ΜΜΕ 
και ο εφοδιασμός των εργαζομένων με 

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας κατά μήκος 
της αξιακής αλυσίδας, και των έργων 
επίδειξης σε βιομηχανική κλίμακα, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
γεωγραφική ισορροπία με ιδιαίτερη 
έμφαση στις περιφέρειες υψηλής έντασης 
άνθρακα, προκειμένου να καταστεί 
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επαρκείς γνώσεις σχετικά με το υδρογόνο· ανταγωνιστικό το καθαρό υδρογόνο· 
πιστεύει ότι είναι υψίστης σημασίας η 
συμμετοχή των ΜΜΕ και ο εφοδιασμός 
των εργαζομένων με επαρκείς γνώσεις και 
δεξιότητες σχετικά με το υδρογόνο σε όλα 
τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 293
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας κατά μήκος 
της αξιακής αλυσίδας, και των έργων 
επίδειξης σε βιομηχανική κλίμακα, 
προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστικό 
το καθαρό υδρογόνο· πιστεύει ότι είναι 
υψίστης σημασίας η συμμετοχή των ΜΜΕ 
και ο εφοδιασμός των εργαζομένων με 
επαρκείς γνώσεις σχετικά με το υδρογόνο·

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας για την 
ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος 
καθώς και για το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές κατά μήκος της 
αξιακής αλυσίδας, και των έργων επίδειξης 
σε βιομηχανική και κοινωνική κλίμακα· 
πιστεύει ότι είναι υψίστης σημασίας η 
συμμετοχή των πολιτών και των ΜΜΕ και 
ο εφοδιασμός των χρηστών και των 
εργαζομένων με επαρκείς γνώσεις σχετικά 
με το υδρογόνο·

Or. fr

Τροπολογία 294
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας κατά μήκος 
της αξιακής αλυσίδας, και των έργων 
επίδειξης σε βιομηχανική κλίμακα, 

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας σε νέες 
τεχνολογίες κατά μήκος της αξιακής 
αλυσίδας, και των έργων επίδειξης σε 
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προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστικό 
το καθαρό υδρογόνο· πιστεύει ότι είναι 
υψίστης σημασίας η συμμετοχή των ΜΜΕ 
και ο εφοδιασμός των εργαζομένων με 
επαρκείς γνώσεις σχετικά με το υδρογόνο·

βιομηχανική κλίμακα και την εξ αυτής 
διείσδυση στην αγορά, προκειμένου να 
καταστεί ανταγωνιστικό το καθαρό 
υδρογόνο· πιστεύει ότι είναι υψίστης 
σημασίας η συμμετοχή των ΜΜΕ και ο 
εφοδιασμός των εργαζομένων με επαρκείς 
γνώσεις σχετικά με το υδρογόνο·

Or. en

Τροπολογία 295
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας κατά μήκος 
της αξιακής αλυσίδας, και των έργων 
επίδειξης σε βιομηχανική κλίμακα, 
προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστικό 
το καθαρό υδρογόνο· πιστεύει ότι είναι 
υψίστης σημασίας η συμμετοχή των ΜΜΕ 
και ο εφοδιασμός των εργαζομένων με 
επαρκείς γνώσεις σχετικά με το υδρογόνο·

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας κατά μήκος 
της αξιακής αλυσίδας, και των έργων 
επίδειξης σε βιομηχανική κλίμακα, 
προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστικό 
το καθαρό και χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών υδρογόνο· πιστεύει ότι είναι 
υψίστης σημασίας η συμμετοχή της 
βιομηχανίας και ο εφοδιασμός των 
εργαζομένων με επαρκείς γνώσεις σχετικά 
με το υδρογόνο·

Or. en

Τροπολογία 296
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. σημειώνει ότι η έκθεση του 
Παγκόσμιου Ινστιτούτου CCS για το 2019 
εντόπισε 51 μεγάλης κλίμακας 
εγκαταστάσεις δέσμευσης και 
αποθήκευσης του άνθρακα παγκοσμίως 
και μόλις 19 εξ αυτών ήταν σε λειτουργία· 
επισημαίνει ότι επί του παρόντος στην 
ΕΕ καμία μεγάλης κλίμακας 
εγκατάσταση δέσμευσης και 
αποθήκευσης του άνθρακα δεν είναι σε 
λειτουργία, ενώ οι λίγες που υπάρχουν 
είναι στο στάδιο προηγμένου 
προγραμματισμού· τονίζει ότι, καθώς οι 
επενδύσεις σε τεχνολογίες δέσμευσης και 
αποθήκευσης του άνθρακα δεν έχουν 
επιχειρηματική βάση επί του παρόντος 
και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 
δημόσιες χρηματοδοτήσεις και πολιτικά 
και/ή ρυθμιστικά κίνητρα, η προώθηση 
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας 
είναι υψίστης σημασίας για την ανάπτυξη 
της ραχοκοκαλιάς των υποδομών και για 
τη μείωση του κόστους·

Or. en

Τροπολογία 297
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard 
Bentele, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, 
Christian Doleschal, Sara Skyttedal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo 
Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει πόσο αναγκαία είναι η 
διασφάλιση πρόσβασης σε 
πλεονεκτήματα από πλευράς 
χρηματοδότησης και καινοτομίας, όπως 
σε εκκολαπτήρια και κοινά ερευνητικά 
έργα, προκειμένου να εδραιωθούν οι 
νεοφυείς επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ στη 
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βιομηχανία υδρογόνου· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει την ισότιμη 
πρόσβαση στην αγορά και τη 
διευκόλυνση της εισόδου στην αγορά για 
εκείνες τις επιχειρήσεις που προάγουν τη 
συμμετοχή τους, μέσω π.χ. της ενεργής 
ενθάρρυνσης για συμμετοχή σε 
συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και για 
παροχή ανατροφοδότησης στα πλαίσια 
διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης·

Or. en

Τροπολογία 298
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. τονίζει ότι θα πρέπει διαφορετικές 
επιλογές παραγωγής υδρογόνου 
απαλλαγμένου από διοξείδιο του άνθρακα 
να διερευνηθούν ισότιμα και να 
ενισχυθούν περαιτέρω· εφιστά την 
προσοχή σε ένα πρόσφατο επίτευγμα 
όσον αφορά την παραγωγή υδρογόνου 
μέσω πυρόλυσης, υδρογόνο το οποίο, 
αφενός, παράγεται χωρίς εκπομπές και, 
αφετέρου, παράγει στερεό άνθρακα ως 
υποπροϊόν του, ο οποίος θεωρείται 
πολύτιμη πρώτη ύλη·

Or. en

Τροπολογία 299
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard 
Bentele, François-Xavier Bellamy, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
Carvalho, Jerzy Buzek, Christian Doleschal, Sara Skyttedal, Pascal Arimont, Ivan 
Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. προσδίδει έμφαση στο γεγονός ότι 
η Ευρώπη διαδραματίζει ηγετικό ρόλο 
στην παραγωγή ηλεκτρολυτών και πρέπει 
να διατηρήσει και να προωθήσει αυτό το 
ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα· τονίζει 
ότι θα πρέπει οι ευρωπαϊκές 
προσπάθειες ΕΑΚ σχετικά με το 
υδρογόνο να εστιάσουν σε ένα ευρύ 
φάσμα τεχνολογιών υδρογόνου με έμφαση 
στην αύξηση των επιπέδων τεχνολογικής 
ετοιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 300
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει ότι χρειάζονται 
σημαντικά ποσά επενδύσεων για να 
καταστεί ανταγωνιστικό το καθαρό 
υδρογόνο, και ότι ευρωπαϊκά 
προγράμματα και χρηματοδοτικά μέσα, 
όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
το InvestEU και το Ταμείο Καινοτομίας 
του ΣΕΔΕ, διαδραματίζουν καίριο ρόλο 
στην προώθηση μιας καθαρής 
οικονομίας υδρογόνου· αποδοκιμάζει 
κάθετα τις περικοπές που επέφερε το 
Συμβούλιο στα μέσα αυτά· καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει μια συντονισμένη 
επενδυτική στρατηγική για το καθαρό 
υδρογόνο·

15. υπογραμμίζει ότι χρειάζονται 
σημαντικά ποσά επενδύσεων για να 
καταστεί ανταγωνιστική η χρήση του 
υδρογόνου·

Or. de
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Τροπολογία 301
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard 
Bentele, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian 
Doleschal, Sara Skyttedal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven 
Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει ότι χρειάζονται 
σημαντικά ποσά επενδύσεων για να 
καταστεί ανταγωνιστικό το καθαρό 
υδρογόνο, και ότι ευρωπαϊκά προγράμματα 
και χρηματοδοτικά μέσα, όπως το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το 
InvestEU και το Ταμείο Καινοτομίας του 
ΣΕΔΕ, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
προώθηση μιας καθαρής οικονομίας 
υδρογόνου· αποδοκιμάζει κάθετα τις 
περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο στα 
μέσα αυτά· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια συντονισμένη επενδυτική 
στρατηγική για το καθαρό υδρογόνο·

15. υπογραμμίζει ότι χρειάζονται 
σημαντικά ποσά επενδύσεων για να 
καταστεί ανταγωνιστικό το ανανεώσιμο 
και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 
υδρογόνο, και ότι ευρωπαϊκά προγράμματα 
και χρηματοδοτικά μέσα, όπως το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το 
InvestEU και το Ταμείο Καινοτομίας του 
ΣΕΔΕ, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
προώθηση μιας οικονομίας ανανεώσιμου 
και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 
υδρογόνου· τονίζει πόσο αναγκαία είναι η 
διασφάλιση πρόσβασης σε 
πλεονεκτήματα από πλευράς 
χρηματοδότησης και καινοτομίας για τις 
ΜΜΕ· αποδοκιμάζει κάθετα τις περικοπές 
που επέφερε το Συμβούλιο στα μέσα αυτά· 
καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια 
συντονισμένη επενδυτική στρατηγική για 
το ανανεώσιμο και χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών υδρογόνο καθώς 
και για τις τεχνολογίες δέσμευσης, 
χρήσης και αποθήκευσης του άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει το 
υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών στον κανονισμό για την 
ταξινόμηση της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 302
Jens Geier
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εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει ότι χρειάζονται 
σημαντικά ποσά επενδύσεων για να 
καταστεί ανταγωνιστικό το καθαρό 
υδρογόνο, και ότι ευρωπαϊκά προγράμματα 
και χρηματοδοτικά μέσα, όπως το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το 
InvestEU και το Ταμείο Καινοτομίας του 
ΣΕΔΕ, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
προώθηση μιας καθαρής οικονομίας 
υδρογόνου· αποδοκιμάζει κάθετα τις 
περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο στα 
μέσα αυτά· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια συντονισμένη επενδυτική 
στρατηγική για το καθαρό υδρογόνο·

15. υπογραμμίζει ότι χρειάζονται 
σημαντικά ποσά επενδύσεων καθώς και 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων για 
επενδύσεις σε καθαρό υδρογόνο για να 
καταστεί ανταγωνιστικό το καθαρό 
υδρογόνο, και ότι ευρωπαϊκά προγράμματα 
και χρηματοδοτικά μέσα, όπως ο 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη», ο μηχανισμός «Συνδέοντας την 
Ευρώπη», το InvestEU και το Ταμείο 
Καινοτομίας του ΣΕΔΕ, διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στην προώθηση μιας καθαρής 
οικονομίας υδρογόνου· σημειώνει με 
ανησυχία ότι η έκθεση σχετικά με την 
κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης 
του 2020 έδειξε ότι είναι αναγκαίο να 
αντιμετωπιστεί η μείωση των 
επενδύσεων στην έρευνα και την 
καινοτομία στις τεχνολογίες καθαρής 
ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια συντονισμένη επενδυτική 
στρατηγική για το καθαρό υδρογόνο, η 
οποία θα ευθυγραμμίζεται με τις εθνικές 
στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για 
το υδρογόνο·

Or. en

Τροπολογία 303
Thierry Mariani
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει ότι χρειάζονται 
σημαντικά ποσά επενδύσεων για να 

15. υπογραμμίζει ότι χρειάζονται 
σημαντικά ποσά επενδύσεων για να 
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καταστεί ανταγωνιστικό το καθαρό 
υδρογόνο, και ότι ευρωπαϊκά προγράμματα 
και χρηματοδοτικά μέσα, όπως το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το 
InvestEU και το Ταμείο Καινοτομίας του 
ΣΕΔΕ, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
προώθηση μιας καθαρής οικονομίας 
υδρογόνου· αποδοκιμάζει κάθετα τις 
περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο στα 
μέσα αυτά· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια συντονισμένη επενδυτική 
στρατηγική για το καθαρό υδρογόνο·

καταστεί ανταγωνιστικό το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές και χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, και ότι 
ευρωπαϊκά προγράμματα και 
χρηματοδοτικά μέσα, όπως το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», ο μηχανισμός 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», βάσει των 
κανονισμών ΔΕΔ-Ε και ΔΕΔ-Μ, το 
InvestEU, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
και το Ταμείο Καινοτομίας του ΣΕΔΕ, 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
προώθηση μιας οικονομίας υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές και χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών καθώς και στην 
ανάπτυξη υποδομών δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα οι 
οποίες είναι συμβατές με το υδρογόνο· 
αποδοκιμάζει κάθετα τις περικοπές που 
επέφερε το Συμβούλιο στα μέσα αυτά· 
καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια 
συντονισμένη επενδυτική στρατηγική για 
το καθαρό υδρογόνο·

Or. fr

Τροπολογία 304
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει ότι χρειάζονται 
σημαντικά ποσά επενδύσεων για να 
καταστεί ανταγωνιστικό το καθαρό 
υδρογόνο, και ότι ευρωπαϊκά προγράμματα 
και χρηματοδοτικά μέσα, όπως το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το 
InvestEU και το Ταμείο Καινοτομίας του 
ΣΕΔΕ, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
προώθηση μιας καθαρής οικονομίας 
υδρογόνου· αποδοκιμάζει κάθετα τις 

15. υπογραμμίζει ότι χρειάζονται 
σημαντικά ποσά επενδύσεων για να 
καταστεί ανταγωνιστικό το καθαρό και 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 
υδρογόνο, και ότι ευρωπαϊκά προγράμματα 
και χρηματοδοτικά μέσα, όπως το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το 
InvestEU, ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
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περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο στα 
μέσα αυτά· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια συντονισμένη επενδυτική 
στρατηγική για το καθαρό υδρογόνο·

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο 
Καινοτομίας του ΣΕΔΕ, διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στην συνεκτική ανάπτυξη 
μιας οικονομίας υδρογόνου σε ολόκληρη 
την Ένωση· αποδοκιμάζει κάθετα τις 
περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο στα 
μέσα αυτά· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια συντονισμένη επενδυτική 
στρατηγική για το καθαρό και χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών υδρογόνο·

Or. en

Τροπολογία 305
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Christophe Grudler, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει ότι χρειάζονται 
σημαντικά ποσά επενδύσεων για να 
καταστεί ανταγωνιστικό το καθαρό 
υδρογόνο, και ότι ευρωπαϊκά 
προγράμματα και χρηματοδοτικά μέσα, 
όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
το InvestEU και το Ταμείο Καινοτομίας 
του ΣΕΔΕ, διαδραματίζουν καίριο ρόλο 
στην προώθηση μιας καθαρής 
οικονομίας υδρογόνου· αποδοκιμάζει 
κάθετα τις περικοπές που επέφερε το 
Συμβούλιο στα μέσα αυτά· καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει μια συντονισμένη 
επενδυτική στρατηγική για το καθαρό 
υδρογόνο·

15. υπογραμμίζει ότι χρειάζονται 
σημαντικά ποσά επενδύσεων σε 
ανανεώσιμο και χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών υδρογόνο για να υλοποιηθούν 
οι φιλοδοξίες σχετικά με το υδρογόνο και 
να επιτευχθούν οι στόχοι για το κλίμα· 
τονίζει την ανάγκη να δοθούν κίνητρα για 
επενδύσεις στην παραγωγή υδρογόνου, 
μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της 
τιμολόγησης του άνθρακα και μέσω της 
αναθεώρησης των σχετικών κανόνων της 
ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις·

Or. en

Τροπολογία 306
Ivo Hristov
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει ότι χρειάζονται 
σημαντικά ποσά επενδύσεων για να 
καταστεί ανταγωνιστικό το καθαρό 
υδρογόνο, και ότι ευρωπαϊκά προγράμματα 
και χρηματοδοτικά μέσα, όπως το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το 
InvestEU και το Ταμείο Καινοτομίας του 
ΣΕΔΕ, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
προώθηση μιας καθαρής οικονομίας 
υδρογόνου· αποδοκιμάζει κάθετα τις 
περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο στα 
μέσα αυτά· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια συντονισμένη επενδυτική 
στρατηγική για το καθαρό υδρογόνο·

15. υπογραμμίζει ότι χρειάζονται 
σημαντικά ποσά επενδύσεων για να 
καταστεί ανταγωνιστικό το καθαρό 
υδρογόνο, και ότι ευρωπαϊκά προγράμματα 
και χρηματοδοτικά μέσα, όπως το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το 
InvestEU και το Ταμείο Καινοτομίας του 
ΣΕΔΕ, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
προώθηση μιας καθαρής οικονομίας 
υδρογόνου· αποδοκιμάζει κάθετα τις 
περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο στα 
μέσα αυτά· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια συντονισμένη επενδυτική 
στρατηγική για το καθαρό υδρογόνο, η 
οποία θα λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά 
σημεία αφετηρίας όλων των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 307
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει ότι χρειάζονται 
σημαντικά ποσά επενδύσεων για να 
καταστεί ανταγωνιστικό το καθαρό 
υδρογόνο, και ότι ευρωπαϊκά προγράμματα 
και χρηματοδοτικά μέσα, όπως το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το 
InvestEU και το Ταμείο Καινοτομίας του 
ΣΕΔΕ, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
προώθηση μιας καθαρής οικονομίας 
υδρογόνου· αποδοκιμάζει κάθετα τις 
περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο στα 

15. υπογραμμίζει ότι χρειάζονται 
σημαντικά ποσά επενδύσεων για να 
αναπτυχθούν οι ικανότητες παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και το 
καθαρό υδρογόνο, και ότι ευρωπαϊκά 
προγράμματα και χρηματοδοτικά μέσα, 
όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το 
InvestEU και το Ταμείο Καινοτομίας του 
ΣΕΔΕ, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
προώθηση μιας καθαρής οικονομίας 
υδρογόνου· αποδοκιμάζει κάθετα τις 
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μέσα αυτά· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια συντονισμένη επενδυτική 
στρατηγική για το καθαρό υδρογόνο·

περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο στα 
μέσα αυτά· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια συντονισμένη επενδυτική 
στρατηγική για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και το καθαρό υδρογόνο·

Or. fr

Τροπολογία 308
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει ότι χρειάζονται 
σημαντικά ποσά επενδύσεων για να 
καταστεί ανταγωνιστικό το καθαρό 
υδρογόνο, και ότι ευρωπαϊκά προγράμματα 
και χρηματοδοτικά μέσα, όπως το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το 
InvestEU και το Ταμείο Καινοτομίας του 
ΣΕΔΕ, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
προώθηση μιας καθαρής οικονομίας 
υδρογόνου· αποδοκιμάζει κάθετα τις 
περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο στα 
μέσα αυτά· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια συντονισμένη επενδυτική 
στρατηγική για το καθαρό υδρογόνο·

15. υπογραμμίζει ότι χρειάζονται 
σημαντικά ποσά επενδύσεων για να 
καταστεί ανταγωνιστικό το καθαρό 
υδρογόνο, και ότι ευρωπαϊκά προγράμματα 
και χρηματοδοτικά μέσα, όπως το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το 
InvestEU, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
και το Ταμείο Καινοτομίας του ΣΕΔΕ, 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
προώθηση μιας καθαρής οικονομίας 
υδρογόνου· αποδοκιμάζει κάθετα τις 
περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο στα 
μέσα αυτά· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια συντονισμένη επενδυτική 
στρατηγική για το καθαρό υδρογόνο·

Or. en

Τροπολογία 309
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει ότι χρειάζονται 
σημαντικά ποσά επενδύσεων για να 

15. υπογραμμίζει ότι χρειάζονται 
σημαντικά ποσά επενδύσεων για να 
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καταστεί ανταγωνιστικό το καθαρό 
υδρογόνο, και ότι ευρωπαϊκά προγράμματα 
και χρηματοδοτικά μέσα, όπως το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το 
InvestEU και το Ταμείο Καινοτομίας του 
ΣΕΔΕ, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
προώθηση μιας καθαρής οικονομίας 
υδρογόνου· αποδοκιμάζει κάθετα τις 
περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο στα 
μέσα αυτά· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια συντονισμένη επενδυτική 
στρατηγική για το καθαρό υδρογόνο·

καταστεί ανταγωνιστικό το καθαρό 
υδρογόνο, και ότι ευρωπαϊκά προγράμματα 
και χρηματοδοτικά μέσα, όπως το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το 
InvestEU, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Καινοτομίας του ΣΕΔΕ, διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στην προώθηση μιας καθαρής 
οικονομίας υδρογόνου· αποδοκιμάζει 
κάθετα τις περικοπές που επέφερε το 
Συμβούλιο στα μέσα αυτά· καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει μια συντονισμένη 
επενδυτική στρατηγική για το καθαρό 
υδρογόνο·

Or. de

Τροπολογία 310
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει ότι χρειάζονται 
σημαντικά ποσά επενδύσεων για να 
καταστεί ανταγωνιστικό το καθαρό 
υδρογόνο, και ότι ευρωπαϊκά προγράμματα 
και χρηματοδοτικά μέσα, όπως το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το 
InvestEU και το Ταμείο Καινοτομίας του 
ΣΕΔΕ, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
προώθηση μιας καθαρής οικονομίας 
υδρογόνου· αποδοκιμάζει κάθετα τις 
περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο στα 
μέσα αυτά· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια συντονισμένη επενδυτική 
στρατηγική για το καθαρό υδρογόνο·

15. υπογραμμίζει ότι χρειάζονται 
σημαντικά ποσά επενδύσεων για να 
αναπτυχθούν και να αυξηθούν οι 
παραγωγικές ικανότητες όσον αφορά το 
ανανεώσιμο υδρογόνο, και ότι ευρωπαϊκά 
προγράμματα και χρηματοδοτικά μέσα, 
όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το 
InvestEU, διαδραματίζουν καίριο ρόλο 
στην προώθηση μιας καθαρής οικονομίας 
υδρογόνου· αποδοκιμάζει κάθετα τις 
περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο στα 
μέσα αυτά· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια συντονισμένη δημόσια 
επενδυτική στρατηγική για το καθαρό 
υδρογόνο·

Or. en

Τροπολογία 311
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Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Claudia Gamon, 
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun 
Bilbao Barandica, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. προσδίδει έμφαση στο γεγονός ότι 
ευρωπαϊκά προγράμματα και 
χρηματοδοτικά μέσα, όπως το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
το InvestEU, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ταμείο Συνοχής, ο Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το 
στρατηγικό ευρωπαϊκό επενδυτικό 
σκέλος και το Ταμείο Καινοτομίας του 
ΣΕΔΕ, προσφέρουν την οικονομική 
δυνατότητα υποστήριξης των 
επενδύσεων στην πράσινη μετάβαση και 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
υλοποίηση μιας οικονομίας υδρογόνου· 
υπογραμμίζουν την ανάγκη να 
εξορθολογιστούν οι συνέργειες μεταξύ 
όλων των διαθέσιμων επενδυτικών 
ταμείων, των οριζόντιων προγραμμάτων 
και των χρηματοδοτικών μέσων, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
μερών του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα ώστε να ενθαρρυνθούν οι 
επενδύσεις σε ένα ευρύ φάσμα έργων·

Or. en

Τροπολογία 312
Robert Roos, Rob Rooken, Jessica Stegrud, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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15α. τονίζει ότι οι επιδοτήσεις 
υποστήριξης ορισμένων τεχνολογιών 
είναι μη αποτελεσματικές και 
αδικαιολόγητα δαπανηρές· πιστεύει ότι 
πρέπει να απορριφθεί κατ’ αρχήν η 
τεχνολογική πόλωση, καθώς επί του 
παρόντος δεν γνωρίζουμε με σιγουριά τον 
βαθμό στον οποίο άλλες τεχνολογίες θα 
μπορέσουν μελλοντικά να επιτύχουν 
οικονομικά αποδοτικότερες μειώσεις των 
εκπομπών· πιστεύει ότι οι δημόσιοι πόροι 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για 
την ενίσχυση βασικής έρευνας, η οποία 
δεν θα είχε διενεργηθεί άλλως στον 
ιδιωτικό τομέα· τονίζει ότι θα πρέπει να 
απορρίπτονται πιο εκτεταμένες 
επιδοτήσεις, καθώς εγκυμονούν τον 
κίνδυνο να σχεδιάζονται έργα με 
μοναδικό σκοπό τη λήψη των πόρων και 
έπειτα να διακόπτονται λόγω έλλειψης 
ενός βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου·

Or. en

Τροπολογία 313
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard Bentele, Cristian-
Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian Doleschal, Ivan 
Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει την κατασκευή, τη 
μεταφορά και την αποθήκευση τόσο του 
ανανεώσιμου υδρογόνου όσο και του 
υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών (καθώς και τις αναμείξεις 
αυτού με φυσικό αέριο) ως 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες στις επικείμενες κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τον 
μετριασμό των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
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σε αυτήν, οι οποίες απορρέουν από τον 
κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση 
πλαισίου για τη διευκόλυνση των 
βιώσιμων επενδύσεων και για την 
τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/2088·

Or. en

Τροπολογία 314
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει την κατασκευή, τη 
μεταφορά και την αποθήκευση τόσο του 
καθαρού υδρογόνου όσο και του 
υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών (καθώς και τις αναμείξεις 
αυτού με φυσικό αέριο) στις επικείμενες 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με 
τον μετριασμό των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
σε αυτήν, οι οποίες απορρέουν από τον 
κανονισμό 2020/852 σχετικά με τη 
θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των 
βιώσιμων επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 315
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Claudia Gamon, 
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun 
Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια συντονισμένη επενδυτική στρατηγική 
για το υδρογόνο και να συμπεριλάβει τον 
ρόλο που θα διαδραματίσουν οι ΜΜΕ 
στην εν λόγω στρατηγική·

Or. en

Τροπολογία 316
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Claudia Gamon, 
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun 
Bilbao Barandica, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. προσδίδει έμφαση στο γεγονός ότι 
η Ευρώπη διαδραματίζει ηγετικό ρόλο 
στην παραγωγή ηλεκτρολυτών και πρέπει 
να διατηρήσει και να προωθήσει αυτό το 
ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα· 
σημειώνει ότι επί του παρόντος η 
Ευρώπη υστερεί όσον αφορά την 
ανάπτυξη άλλων ελπιδοφόρων 
τεχνολογιών υδρογόνου· πιστεύει ότι θα 
πρέπει οι ευρωπαϊκές προσπάθειες στον 
τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης να 
εστιάσουν σε ένα ευρύ φάσμα 
τεχνολογιών υδρογόνου·

Or. en

Τροπολογία 317
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επικροτεί την Ευρωπαϊκή 
Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο και τα 
σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος ως σημαντικά μέσα για 
την ενίσχυση των επενδύσεων στο 
καθαρό υδρογόνο· προτρέπει τη 
Συμμαχία να καταρτίσει ένα επενδυτικό 
θεματολόγιο και έναν δίαυλο έργων που 
θα μπορούν να εξασφαλίσουν το 
συντομότερο δυνατόν την υλοποίηση των 
στόχων για το υδρογόνο τους οποίους 
έθεσε η Επιτροπή· επικροτεί το σχέδιο 
της Επιτροπής να αναθεωρήσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις ώστε να συμπεριλαμβάνουν το 
καθαρό υδρογόνο·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 318
Thierry Mariani
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επικροτεί την Ευρωπαϊκή Συμμαχία 
για το Καθαρό Υδρογόνο και τα σημαντικά 
έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως 
σημαντικά μέσα για την ενίσχυση των 
επενδύσεων στο καθαρό υδρογόνο· 
προτρέπει τη Συμμαχία να καταρτίσει ένα 
επενδυτικό θεματολόγιο και έναν δίαυλο 
έργων που θα μπορούν να εξασφαλίσουν 
το συντομότερο δυνατόν την υλοποίηση 
των στόχων για το υδρογόνο τους οποίους 
έθεσε η Επιτροπή· επικροτεί το σχέδιο της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις ώστε να συμπεριλαμβάνουν το 
καθαρό υδρογόνο·

16. επικροτεί την Ευρωπαϊκή Συμμαχία 
για το Καθαρό Υδρογόνο και τα σημαντικά 
έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως 
σημαντικά μέσα για την ενίσχυση των 
επενδύσεων στο καθαρό υδρογόνο· 
εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις 
καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των 
εργασιών των συζητήσεων στρογγυλής 
τραπέζης της Συμμαχίας και προτρέπει 
την Επιτροπή να επιταχύνει τη 
διαδικασία· ζητεί από την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για τη διαφανή και συνεκτική 
εκπροσώπηση των πραγματικά 
ευρωπαϊκών ενδιαφερόμενων φορέων και 
των έργων στο πλαίσιο της δομής της 
διακυβέρνησης της Συμμαχίας· προτρέπει 
τη Συμμαχία να καταρτίσει ένα επενδυτικό 
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θεματολόγιο και έναν δίαυλο έργων που θα 
μπορούν να εξασφαλίσουν το συντομότερο 
δυνατόν την υλοποίηση των στόχων για το 
υδρογόνο τους οποίους έθεσε η Επιτροπή· 
επικροτεί το σχέδιο της Επιτροπής να 
αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες γραμμές 
για τις κρατικές ενισχύσεις ώστε να 
συμπεριλαμβάνουν το καθαρό υδρογόνο· 
ζητεί την υιοθέτηση ρεαλιστικής 
προσέγγισης που διευκολύνει την έγκριση 
των απαραίτητων έργων για τη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου 
εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα του 
υδρογόνου·

Or. fr

Τροπολογία 319
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Christian 
Ehler, Hildegard Bentele, François-Xavier Bellamy, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da 
Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar 
del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επικροτεί την Ευρωπαϊκή Συμμαχία 
για το Καθαρό Υδρογόνο και τα σημαντικά 
έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως 
σημαντικά μέσα για την ενίσχυση των 
επενδύσεων στο καθαρό υδρογόνο· 
προτρέπει τη Συμμαχία να καταρτίσει ένα 
επενδυτικό θεματολόγιο και έναν δίαυλο 
έργων που θα μπορούν να εξασφαλίσουν 
το συντομότερο δυνατόν την υλοποίηση 
των στόχων για το υδρογόνο τους οποίους 
έθεσε η Επιτροπή· επικροτεί το σχέδιο της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις ώστε να συμπεριλαμβάνουν το 
καθαρό υδρογόνο·

16. επικροτεί την Ευρωπαϊκή Συμμαχία 
για το Καθαρό Υδρογόνο και τα σημαντικά 
έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως 
σημαντικά μέσα για την ενίσχυση των 
επενδύσεων στο ανανεώσιμο και χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών υδρογόνο· 
προτρέπει τη Συμμαχία να καταρτίσει, σε 
συνεργασία με την κοινή επιχείρηση 
«Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο», ένα 
επενδυτικό θεματολόγιο και έναν δίαυλο 
έργων που θα μπορούν να εξασφαλίσουν 
το συντομότερο δυνατόν την υλοποίηση 
των στόχων για το υδρογόνο τους οποίους 
έθεσε η Επιτροπή· επικροτεί το σχέδιο της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος και την ενέργεια ώστε να 



AM\1220643EL.docx 85/124 PE662.101v01-00

EL

προωθηθεί περισσότερο το ανανεώσιμο 
και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 
υδρογόνο· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, την 
Επιτροπή και τους οικονομικούς φορείς 
να αξιοποιήσουν ταχέως το δυναμικό των 
σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, ώστε να ενισχυθούν έργα 
μεταφοράς και ενέργειας συναφή με την 
ευρωπαϊκή οικονομία και με θετικές 
δευτερογενείς επιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 320
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επικροτεί την Ευρωπαϊκή 
Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο και τα 
σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος ως σημαντικά μέσα για 
την ενίσχυση των επενδύσεων στο 
καθαρό υδρογόνο· προτρέπει τη 
Συμμαχία να καταρτίσει ένα επενδυτικό 
θεματολόγιο και έναν δίαυλο έργων που 
θα μπορούν να εξασφαλίσουν το 
συντομότερο δυνατόν την υλοποίηση των 
στόχων για το υδρογόνο τους οποίους 
έθεσε η Επιτροπή· επικροτεί το σχέδιο της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις ώστε να συμπεριλαμβάνουν το 
καθαρό υδρογόνο·

16. επικροτεί το σχέδιο της Επιτροπής 
να αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες 
γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις ώστε 
να συμπεριλαμβάνουν το καθαρό 
υδρογόνο·

Or. en

Τροπολογία 321
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επικροτεί την Ευρωπαϊκή 
Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο και τα 
σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος ως σημαντικά μέσα για την 
ενίσχυση των επενδύσεων στο καθαρό 
υδρογόνο· προτρέπει τη Συμμαχία να 
καταρτίσει ένα επενδυτικό θεματολόγιο 
και έναν δίαυλο έργων που θα μπορούν να 
εξασφαλίσουν το συντομότερο δυνατόν 
την υλοποίηση των στόχων για το 
υδρογόνο τους οποίους έθεσε η Επιτροπή· 
επικροτεί το σχέδιο της Επιτροπής να 
αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες γραμμές 
για τις κρατικές ενισχύσεις ώστε να 
συμπεριλαμβάνουν το καθαρό υδρογόνο·

16. λαμβάνει υπόψη την Ευρωπαϊκή 
Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο και τα 
σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος ως σημαντικά μέσα για την 
ενίσχυση των επενδύσεων στο καθαρό 
υδρογόνο· καλεί τη Συμμαχία να 
επικεντρωθεί αποκλειστικά στην 
ανάπτυξη του υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές και να διευρυνθεί 
περαιτέρω ώστε να συμπεριλάβει 
παράγοντες των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, ένα ευρύτερο φάσμα 
επιστημόνων και τους φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών εν γένει, ούτως 
ώστε να εξασφαλιστεί το συντομότερο 
δυνατόν η υλοποίηση των νομοθετικών 
στόχων που πρέπει να τεθούν για το 
υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές· 
επικροτεί το σχέδιο της Επιτροπής να 
αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες γραμμές 
για τις κρατικές ενισχύσεις ώστε να 
συμπεριλαμβάνουν ένα πλαίσιο ευνοϊκό 
προς τις επενδύσεις στον τομέα της 
ανανεώσιμης ενέργειας και προς το 
καθαρό υδρογόνο·

Or. fr

Τροπολογία 322
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επικροτεί την Ευρωπαϊκή Συμμαχία 
για το Καθαρό Υδρογόνο και τα σημαντικά 
έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως 
σημαντικά μέσα για την ενίσχυση των 
επενδύσεων στο καθαρό υδρογόνο· 
προτρέπει τη Συμμαχία να καταρτίσει ένα 

16. επικροτεί την Ευρωπαϊκή Συμμαχία 
για το Καθαρό Υδρογόνο και το φόρουμ 
της ΕΕ για το υδρογόνο, ζητώντας 
παράλληλα να συμπεριληφθεί μια 
ισόρροπη εκπροσώπηση των 
ενδιαφερομένων μερών, 
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επενδυτικό θεματολόγιο και έναν δίαυλο 
έργων που θα μπορούν να εξασφαλίσουν 
το συντομότερο δυνατόν την υλοποίηση 
των στόχων για το υδρογόνο τους οποίους 
έθεσε η Επιτροπή· επικροτεί το σχέδιο της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις ώστε να συμπεριλαμβάνουν το 
καθαρό υδρογόνο·

συμπεριλαμβανομένων των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 
ΜΚΟ, καθώς και τα σημαντικά έργα 
κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως 
σημαντικά μέσα για την ενίσχυση των 
επενδύσεων στο καθαρό υδρογόνο· 
προτρέπει τη Συμμαχία να καταρτίσει ένα 
επενδυτικό θεματολόγιο και έναν δίαυλο 
έργων που θα μπορούν να εξασφαλίσουν 
το συντομότερο δυνατόν την υλοποίηση 
των στόχων για το υδρογόνο τους οποίους 
έθεσε η Επιτροπή· επικροτεί το σχέδιο της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος και την ενέργεια ώστε να 
συμπεριλαμβάνουν το καθαρό υδρογόνο·

Or. en

Τροπολογία 323
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επικροτεί την Ευρωπαϊκή Συμμαχία 
για το Καθαρό Υδρογόνο και τα σημαντικά 
έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως 
σημαντικά μέσα για την ενίσχυση των 
επενδύσεων στο καθαρό υδρογόνο· 
προτρέπει τη Συμμαχία να καταρτίσει ένα 
επενδυτικό θεματολόγιο και έναν δίαυλο 
έργων που θα μπορούν να εξασφαλίσουν 
το συντομότερο δυνατόν την υλοποίηση 
των στόχων για το υδρογόνο τους οποίους 
έθεσε η Επιτροπή· επικροτεί το σχέδιο της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις ώστε να συμπεριλαμβάνουν το 
καθαρό υδρογόνο·

16. επικροτεί την Ευρωπαϊκή Συμμαχία 
για το Καθαρό Υδρογόνο και τα σημαντικά 
έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως 
σημαντικά μέσα για την ενίσχυση των 
επενδύσεων στο καθαρό και χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών υδρογόνο· 
προτρέπει τη Συμμαχία να καταρτίσει ένα 
επενδυτικό θεματολόγιο και έναν δίαυλο 
έργων που θα μπορούν να εξασφαλίσουν 
το συντομότερο δυνατόν την υλοποίηση 
των στόχων για το υδρογόνο τους οποίους 
έθεσε η Επιτροπή· επικροτεί το σχέδιο της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις και επιμένει ότι αυτές θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνουν το υδρογόνο 
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καθώς και μέτρα για την ταχεία 
διείσδυσή του στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 
εκείνων που ευνοούν την ανάμειξη με το 
φυσικό αέριο·

Or. en

Τροπολογία 324
Ivo Hristov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επικροτεί την Ευρωπαϊκή Συμμαχία 
για το Καθαρό Υδρογόνο και τα σημαντικά 
έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως 
σημαντικά μέσα για την ενίσχυση των 
επενδύσεων στο καθαρό υδρογόνο· 
προτρέπει τη Συμμαχία να καταρτίσει ένα 
επενδυτικό θεματολόγιο και έναν δίαυλο 
έργων που θα μπορούν να εξασφαλίσουν 
το συντομότερο δυνατόν την υλοποίηση 
των στόχων για το υδρογόνο τους οποίους 
έθεσε η Επιτροπή· επικροτεί το σχέδιο της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις ώστε να συμπεριλαμβάνουν το 
καθαρό υδρογόνο·

16. επικροτεί την Ευρωπαϊκή Συμμαχία 
για το Καθαρό Υδρογόνο και τα σημαντικά 
έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως 
σημαντικά μέσα για την ενίσχυση των 
επενδύσεων στο καθαρό υδρογόνο· 
προτρέπει τη Συμμαχία να καταρτίσει ένα 
επενδυτικό θεματολόγιο και έναν δίαυλο 
έργων που θα μπορούν να εξασφαλίσουν 
το συντομότερο δυνατόν την υλοποίηση 
των στόχων για το υδρογόνο τους οποίους 
έθεσε η Επιτροπή· επικροτεί το σχέδιο της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις ώστε να συμπεριλαμβάνουν το 
καθαρό υδρογόνο· επικροτεί την 
αναθεώρηση της οδηγίας για τις 
υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, 
σύμφωνα με την οποία θα πρέπει το 
υδρογόνο και τα σημεία ανεφοδιασμού 
υδρογόνου να καταστούν υποχρεωτικά·

Or. en

Τροπολογία 325
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επικροτεί την Ευρωπαϊκή Συμμαχία 
για το Καθαρό Υδρογόνο και τα σημαντικά 
έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως 
σημαντικά μέσα για την ενίσχυση των 
επενδύσεων στο καθαρό υδρογόνο· 
προτρέπει τη Συμμαχία να καταρτίσει ένα 
επενδυτικό θεματολόγιο και έναν δίαυλο 
έργων που θα μπορούν να εξασφαλίσουν 
το συντομότερο δυνατόν την υλοποίηση 
των στόχων για το υδρογόνο τους οποίους 
έθεσε η Επιτροπή· επικροτεί το σχέδιο της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις ώστε να συμπεριλαμβάνουν το 
καθαρό υδρογόνο·

16. επικροτεί την Ευρωπαϊκή Συμμαχία 
για το Καθαρό Υδρογόνο και τα σημαντικά 
έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως 
σημαντικά μέσα για την ενίσχυση των 
επενδύσεων στο ανανεώσιμο και χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών υδρογόνο· καλεί 
την Επιτροπή να επιταχύνει την 
εφαρμογή του έργου της Συμμαχίας· 
προτρέπει τη Συμμαχία να καταρτίσει ένα 
επενδυτικό θεματολόγιο και έναν δίαυλο 
έργων που θα μπορούν να εξασφαλίσουν 
το συντομότερο δυνατόν την υλοποίηση 
των στόχων για το υδρογόνο τους οποίους 
έθεσε η Επιτροπή· επικροτεί το σχέδιο της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις ώστε να συμπεριλαμβάνουν το 
ανανεώσιμο και χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών υδρογόνο·

Or. en

Τροπολογία 326
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επικροτεί την Ευρωπαϊκή Συμμαχία 
για το Καθαρό Υδρογόνο και τα σημαντικά 
έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως 
σημαντικά μέσα για την ενίσχυση των 
επενδύσεων στο καθαρό υδρογόνο· 
προτρέπει τη Συμμαχία να καταρτίσει ένα 
επενδυτικό θεματολόγιο και έναν δίαυλο 
έργων που θα μπορούν να εξασφαλίσουν 
το συντομότερο δυνατόν την υλοποίηση 
των στόχων για το υδρογόνο τους οποίους 
έθεσε η Επιτροπή· επικροτεί το σχέδιο της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις ώστε να συμπεριλαμβάνουν το 

16. επικροτεί την Ευρωπαϊκή Συμμαχία 
για το Καθαρό Υδρογόνο και τα σημαντικά 
έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως 
σημαντικά μέσα για την ενίσχυση των 
επενδύσεων στο καθαρό υδρογόνο και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν πλήρως τα εν λόγω μέσα· 
προτρέπει τη Συμμαχία να καταρτίσει ένα 
επενδυτικό θεματολόγιο και έναν δίαυλο 
έργων που θα μπορούν να εξασφαλίσουν 
το συντομότερο δυνατόν την υλοποίηση 
των στόχων για το υδρογόνο τους οποίους 
έθεσε η Επιτροπή· επικροτεί το σχέδιο της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τις 
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καθαρό υδρογόνο· κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις ώστε να συμπεριλαμβάνουν το 
καθαρό υδρογόνο·

Or. en

Τροπολογία 327
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επιμένει ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή 
Συμμαχία να διαθέτει διαφανή 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, η οποία 
θα τελεί υπό την καθοδήγηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα υπόκειται 
σε έλεγχο, και να υποστηρίζεται από έναν 
ανεξάρτητο οργανισμό επιστημονικής 
εμπειρογνωμοσύνης για τον καθορισμό 
των ενεργειών μετάβασης και την παροχή 
κατευθυντηρίων γραμμών για τις ανάγκες 
σε υδρογόνο· θεωρεί, επίσης, ότι η 
Συμμαχία πρέπει να αναλάβει σαφή 
δέσμευση για την επίτευξη των 
κλιματικών στόχων της ΕΕ με ορίζοντα 
το 2030 και το 2050 και ότι πρέπει να 
μεριμνήσει για την εκπροσώπηση της 
κοινωνίας των πολιτών (περιβαλλοντικές 
ΜΚΟ, ομάδες προβληματισμού και 
κοινωνικοί εταίροι)·

Or. fr

Τροπολογία 328
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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16α. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
για την αποκάλυψη ότι η ομάδα 
συμφερόντων για το υδρογόνο, στην 
οποία διαδραματίζουν καίριο ρόλο οι 
εταιρείες ορυκτού αερίου, δήλωσε 
συνδυασμένες ετήσιες δαπάνες ύψους 
58,6 εκατομμυρίων ευρώ σε μία 
προσπάθεια να ασκήσει επιρροή στη 
χάραξη πολιτικής των Βρυξελλών· τονίζει 
ότι υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι αυτό 
το ποσό έχει υποτιμηθεί σε μεγάλο βαθμό·

Or. en

Τροπολογία 329
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. τονίζει ότι η βιομηχανία 
υδρογόνου συναντήθηκε με τους 
Ευρωπαίους Επιτρόπους Timmermans, 
Simson, Breton, τα γραφεία τους και τους 
γενικούς διευθυντές τους 163 φορές 
σχετικά με θέματα ενέργειας μεταξύ 
Δεκεμβρίου 2019 και Σεπτεμβρίου 2020, 
σε σύγκριση με 37 συναντήσεις για την 
ενέργεια μεταξύ υψηλόβαθμων 
υπαλλήλων της Επιτροπής και ΜΚΟ· 
θεωρεί αυτήν την κατάσταση εξαιρετικά 
απαράδεκτη·

Or. en

Τροπολογία 330
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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16γ. εκφράζει τη βαθιά οργή του για 
την αποκάλυψη ότι η εταιρεία δημοσίων 
σχέσεων FTI Consulting, η ίδια εταιρεία 
που στις ΗΠΑ αποκαλύφθηκε ότι 
δημιουργούσε ψεύτικες οργανώσεις 
βάσης υπέρ των ορυκτών καυσίμων εκ 
μέρους των μεγαλύτερων εταιρειών 
πετρελαίου και αερίου, διαδραμάτισε 
καίριο ρόλο στη δημιουργία της ομάδας 
συμφερόντων για το υδρογόνο, καθώς 
βρίσκεται πίσω από την Hydrogen 
Europe και το Διεθνές Συμβούλιο 
Υδρογόνου, τις ομάδες συμφερόντων που 
εμπλέκονται περισσότερο στον σχεδιασμό 
της στρατηγικής της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 331
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16δ. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή 
στρατηγική της Επιτροπής για το 
υδρογόνο, η οποία δημοσιεύτηκε τον 
Ιούλιο του 2020, συνάδει σε ανησυχητικό 
βαθμό με τις απαιτήσεις της ομάδας 
συμφερόντων Hydrogen Europe, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των επενδύσεων που απαιτούνται για το 
υδρογόνο τόσο εντός όσο και εκτός της 
ΕΕ, των οποίων το κόστος υπολογίζεται 
από τις βιομηχανίες ότι θα ανέρχεται σε 
430 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030·

Or. en

Τροπολογία 332
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 16 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16ε. τονίζει ότι υπάρχει μια 
θεμελιώδης και αναπότρεπτη σύγκρουση 
μεταξύ των συμφερόντων της 
βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων και του 
γενικού συμφέροντος της Ένωσης για την 
προώθηση της ανάπτυξης υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές· απαιτεί συνεπώς να 
απαγορεύεται κάθε πρόσβαση της 
βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων στον 
σχεδιασμό και στην ανάπτυξη δημόσιων 
πολιτικών σχετικά με την ανάπτυξη 
υδρογόνου· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να τερματίσουν αμέσως 
τυχόν εταιρικές σχέσεις που 
συμπεριλαμβάνουν τη βιομηχανία 
ορυκτών καυσίμων στο θέμα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 333
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16στ. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για την επικρατούσα επιρροή που ασκούν 
οι ομάδες συμφερόντων αερίου στη 
διαμόρφωση της στρατηγικής της ΕΕ για 
το υδρογόνο· καταγγέλλει κάθε απόπειρα 
προβολής οικολογικού προσωπείου της 
χρήσης και χρηματοδότησης των 
ορυκτών καυσίμων μέσω του λεγόμενου 
υδρογόνου χαμηλών εκπομπών άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή να τερματίσει τυχόν 
κενά στη στρατηγική της που θα 
μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως βάση για 
τη χρηματοδότηση έργων στα οποία το 
φυσικό αέριο είναι η πηγή του υδρογόνου·

Or. en



PE662.101v01-00 94/124 AM\1220643EL.docx

EL

Τροπολογία 334
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16ζ. εκφράζει τη βαθιά οργή του για 
την αποκάλυψη ότι η Hydrogen Europe, 
μια ομάδα συμφερόντων η οποία 
υποστηρίζεται από φορείς ορυκτών 
καυσίμων, ενεργεί ως γραμματεία της 
ευρωπαϊκής συμμαχίας για καθαρό 
υδρογόνο· καταγγέλλει το γεγονός ότι 
καμία οργάνωση της κοινωνίας των 
πολιτών, περιβαλλοντική ΜΚΟ, 
ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας ή έστω 
εταιρεία ανανεώσιμης ενέργειας δεν είναι 
μέλος αυτής της συμμαχίας· 
χαρακτηρίζει, ως εκ τούτου, την 
ευρωπαϊκή συμμαχία για καθαρό 
υδρογόνο ως κοινοπραξία της ομάδας 
συμφερόντων αερίου η οποία 
αποπειράται να προβάλλει οικολογικό 
προσωπείο· καλεί την Επιτροπή να 
καταργήσει αμέσως αυτήν τη συμμαχία·

Or. en

Τροπολογία 335
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει το έργο της κοινής 
επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο» (ΚΕ ΚΚΥ)· ζητεί από την 
Επιτροπή να την αξιοποιήσει ως κέντρο 
ικανοτήτων για καθαρό υδρογόνο·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 336
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Christian 
Ehler, Hildegard Bentele, François-Xavier Bellamy, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da 
Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar 
del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει το έργο της κοινής 
επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο» (ΚΕ ΚΚΥ)· ζητεί από την 
Επιτροπή να την αξιοποιήσει ως κέντρο 
ικανοτήτων για καθαρό υδρογόνο·

17. επικροτεί την παράταση της 
κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου 
και υδρογόνο» (ΚΕ ΚΚΥ) στα πλαίσια του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και 
ζητεί αύξηση του προϋπολογισμού της σε 
σύγκριση με το πρόγραμμα-πλαίσιο 
«Ορίζων 2020»· τονίζει πόσο σημαντικό 
είναι το έργο της κοινής επιχείρησης 
«Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (ΚΕ 
ΚΚΥ)· ζητεί από την Επιτροπή να την 
αξιοποιήσει ως κέντρο ικανοτήτων για 
ανανεώσιμο και χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών� υδρογόνο· καλεί την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει τις εμπειρίες 
που έχουν αποκτηθεί από τις κοινές 
επιχειρήσεις, ιδίως όσον αφορά τις 
κυψέλες καυσίμου υδρογόνου, και να 
ενθαρρύνει την περαιτέρω έρευνα στις εν 
λόγω τεχνολογίες· καλεί τη μελλοντική 
Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό 
Υδρογόνο να διερευνήσει περαιτέρω και 
να αναλύσει τις δυνατότητες που έχουν το 
υδρογόνο και οι κυψέλες καυσίμου για τα 
κτήρια και τα κέντρα δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 337
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει το έργο της κοινής 
επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο» (ΚΕ ΚΚΥ)· ζητεί από την 
Επιτροπή να την αξιοποιήσει ως κέντρο 
ικανοτήτων για καθαρό υδρογόνο·

17. υπενθυμίζει ότι η βιομηχανία 
υδρογόνου είχε πρόσβαση σε δημόσιους 
πόρους ύψους άνω του 
1 δισεκατομμυρίου ευρώ για τα έργα της 
μεταξύ 2014-2020 χάρη στην ιδιωτική-
δημόσια ερευνητική σύμπραξη «της 
κοινής επιχείρησης -‘‘Κυψέλες καυσίμου 
και υδρογόνο’’» μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του ομίλου «Hydrogen 
Europe»· τονίζει ότι οι εν λόγω δημόσιοι 
πόροι θα είχαν αξιοποιηθεί καλύτερα εάν 
είχαν διοχετευθεί προς τη δημόσια 
έρευνα, τον σχεδιασμό δημόσιας 
ανάπτυξης και την υποστήριξη των 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 338
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Claudia Gamon, 
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun 
Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει το έργο της κοινής 
επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο» (ΚΕ ΚΚΥ)· ζητεί από την 
Επιτροπή να την αξιοποιήσει ως κέντρο 
ικανοτήτων για καθαρό υδρογόνο·

17. τονίζει το έργο της κοινής 
επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο» (ΚΕ ΚΚΥ)· ζητεί από την 
Επιτροπή να την αξιοποιήσει ως κέντρο 
ικανοτήτων για υδρογόνο· επισημαίνει ότι 
θα έπρεπε η εν λόγω ανανεωμένη 
σύμπραξη να ομαδοποιήσει τις 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
προκειμένου να διασφαλιστούν η 
οικονομικώς αποδοτική χρήση της 
χρηματοδότησης για το υδρογόνο και η 
καλύτερη συνεργασία·

Or. en
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Τροπολογία 339
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει το έργο της κοινής 
επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο» (ΚΕ ΚΚΥ)· ζητεί από την 
Επιτροπή να την αξιοποιήσει ως κέντρο 
ικανοτήτων για καθαρό υδρογόνο·

17. τονίζει το έργο της κοινής 
επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο» (ΚΕ ΚΚΥ)· ζητεί τη 
δημιουργία κοινής επιχείρησης για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ζητεί 
από την Επιτροπή να τις αξιοποιήσει ως 
κέντρα ικανοτήτων για καθαρό υδρογόνο·

Or. fr

Τροπολογία 340
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει το έργο της κοινής 
επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο» (ΚΕ ΚΚΥ)· ζητεί από την 
Επιτροπή να την αξιοποιήσει ως κέντρο 
ικανοτήτων για καθαρό υδρογόνο·

17. τονίζει το έργο της κοινής 
επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο» (ΚΕ ΚΚΥ)· ζητεί από την 
Επιτροπή να την αξιοποιήσει ως κέντρο 
ικανοτήτων για καθαρό υδρογόνο και να 
διαθέσει επαρκείς χρηματοδοτικούς 
πόρους για αυτήν·

Or. en

Τροπολογία 341
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Christian 
Ehler, Hildegard Bentele, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
Carvalho, Jerzy Buzek, Christian Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del 
Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. προτείνει στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να συμπεριλάβει την ανάπτυξη 
υδρογόνου στους γενικούς στόχους της 
εταιρικής σχέσης στον τομέα της έρευνας 
και της καινοτομίας στην περιοχή της 
Μεσογείου (PRIMA), σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες που έθεσε το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», προκειμένου να 
ενισχυθούν οι ικανότητες έρευνας και 
καινοτομίας και να παραχθούν γνώσεις 
και κοινές καινοτόμες λύσεις σε ολόκληρη 
την περιοχή της PRIMA·

Or. en

Τροπολογία 342
Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α.  υπογραμμίζει τη σημασία της 
κατάλληλης ταξινόμησης για την 
ενίσχυση της τεχνολογίας υδρογόνου, 
συμπεριλαμβανομένων των υποδομών 
υδρογόνου· 

Or. de

Τροπολογία 343
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Μαρία Σπυράκη, Riho Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Salvatore De Meo, Eva 
Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
Carvalho, Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Christian Doleschal, Pascal Arimont, Ivan 
Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. πιστεύει ότι ενδεχομένως να 
αποβεί αναγκαία η εισαγωγή καθαρού 
υδρογόνου για την κάλυψη της 
ευρωπαϊκής ζήτησης· καλεί την Επιτροπή 
να καθιερώσει αμοιβαία επωφελή 
συνεργασία με τις γειτονικές περιοχές·

18. υπογραμμίζει ότι ο ηγετικός ρόλος 
που διαδραματίζει η Ευρώπη στην 
παραγωγή τεχνολογιών ανανεώσιμου 
υδρογόνου παρέχει τη δυνατότητα 
προώθησης της ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής υπεροχής και καινοτομίας 
σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ παράλληλα 
ενισχύει τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ για το 
κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο· 
υπογραμμίζει τον στόχο να αυξηθεί η 
εγχώρια παραγωγή υδρογόνου, ενώ 
παράλληλα αναγνωρίζει τη δυνατότητα 
να προβεί σε εισαγωγή πρόσθετης 
ανανεώσιμης ενέργειας και υδρογόνου 
από γειτονικές περιοχές και τρίτες χώρες 
για την κάλυψη της αυξανόμενης 
εγχώριας ζήτησης για οικονομικώς 
προσιτό υδρογόνο· συνεπώς, καλεί την 
Επιτροπή να καθιερώσει αμοιβαία 
επωφελή συνεργασία με τις γειτονικές 
περιοχές, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει 
υπόψη την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ 
καθώς και τα περιβαλλοντικά πρότυπα 
των εξωτερικών εταίρων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 344
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Claudia Gamon, 
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun 
Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. πιστεύει ότι ενδεχομένως να αποβεί 
αναγκαία η εισαγωγή καθαρού υδρογόνου 
για την κάλυψη της ευρωπαϊκής ζήτησης· 
καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει 
αμοιβαία επωφελή συνεργασία με τις 
γειτονικές περιοχές·

18. πιστεύει ότι ενδεχομένως να αποβεί 
αναγκαία η εισαγωγή ανανεώσιμου 
υδρογόνου για την κάλυψη της 
ευρωπαϊκής ζήτησης· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν 
αμοιβαία επωφελή συνεργασία με τις 
γειτονικές περιοχές και να αναπτύξουν 
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γρήγορα στρατηγικές εταιρικές σχέσεις 
με χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, 
προκειμένου να προστατευθούν τα 
στρατηγικά συμφέροντα της Ευρώπης, 
ενώ παράλληλα να διασφαλιστούν, 
αφενός, ο δίκαιος ανταγωνισμός μεταξύ 
του εισαγόμενου και του τοπικής 
παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου και, 
αφετέρου, η συμμόρφωση με τις 
φιλοδοξίες της ΕΕ για τη βιωσιμότητα, 
λαμβάνοντας υπόψη επίσης και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε άλλες 
περιοχές· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να επενδύσουν στις 
απαραίτητες, νέες υποδομές εισαγωγών 
σε λιμένες και σε διασυνοριακές 
συνδέσεις·

Or. en

Τροπολογία 345
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. πιστεύει ότι ενδεχομένως να 
αποβεί αναγκαία η εισαγωγή καθαρού 
υδρογόνου για την κάλυψη της 
ευρωπαϊκής ζήτησης· καλεί την Επιτροπή 
να καθιερώσει αμοιβαία επωφελή 
συνεργασία με τις γειτονικές περιοχές·

18. πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην τοπική και 
ευρωπαϊκή παραγωγή ανανεώσιμου 
υδρογόνου· επίσης, πιστεύει ότι εισαγωγές 
ανανεώσιμου υδρογόνου θα γίνονται μόνο 
σε περίπτωση που αποβεί απολύτως 
αναγκαία η κάλυψη τμημάτων της 
ευρωπαϊκής ζήτησης και, σε αυτήν την 
περίπτωση, βάσει κοινών προτύπων και 
κριτηρίων προκειμένου να αποφευχθούν ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός, άλλες μορφές 
ενεργειακής εξάρτησης ή η 
μετεγκατάσταση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων· εν προκειμένω, καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει διεθνή πρότυπα 
για το υδρογόνο, μεθοδολογίες για τον 
υπολογισμό των εκπομπών ανά μονάδα 
υδρογόνου, καθώς και κριτήρια για τη 
βιωσιμότητα και να τεθούν ως 
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προϋποθέσεις για κάθε εισαγωγή 
υδρογόνου·

Or. en

Τροπολογία 346
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. πιστεύει ότι ενδεχομένως να αποβεί 
αναγκαία η εισαγωγή καθαρού υδρογόνου 
για την κάλυψη της ευρωπαϊκής ζήτησης· 
καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει 
αμοιβαία επωφελή συνεργασία με τις 
γειτονικές περιοχές·

18. πιστεύει ότι ενδεχομένως να αποβεί 
αναγκαία η εισαγωγή καθαρού υδρογόνου 
για την κάλυψη της ευρωπαϊκής ζήτησης· 
τονίζει την ανάγκη διασφάλισης δίκαιου 
ανταγωνισμού μεταξύ εισαγόμενου και 
εγχώριου υδρογόνου· καλεί την Επιτροπή 
να συμμετάσχει σε έναν ανοιχτό και 
εποικοδομητικό διάλογο προκειμένου να 
καθιερώσει αμοιβαία επωφελή συνεργασία 
με τις γειτονικές περιοχές, όπως τη Βόρεια 
Αφρική· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω 
συνεργασία θα πρέπει επίσης να ωφελήσει 
τη δημιουργία αγορών για καθαρές και 
νέες τεχνολογίες, την ενίσχυση της 
μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και την επίτευξη των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών·

Or. en

Τροπολογία 347
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. πιστεύει ότι ενδεχομένως να αποβεί 
αναγκαία η εισαγωγή καθαρού υδρογόνου 
για την κάλυψη της ευρωπαϊκής ζήτησης· 
καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει 
αμοιβαία επωφελή συνεργασία με τις 
γειτονικές περιοχές·

18. πιστεύει ότι ενδεχομένως να αποβεί 
αναγκαία η εισαγωγή καθαρού υδρογόνου 
καθώς και ηλεκτρικής ενέργειας 
βασιζόμενης σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας για τον σκοπό παραγωγής 
καθαρού υδρογόνου για την κάλυψη της 
ευρωπαϊκής ζήτησης· καλεί την Επιτροπή 
να καθιερώσει αμοιβαία επωφελή 
συνεργασία με τις γειτονικές περιοχές, ενώ 
παράλληλα θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη 
την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και των 
κρατών μελών της, καθώς και τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα των εξωτερικών 
εταίρων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 348
Ivo Hristov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. πιστεύει ότι ενδεχομένως να αποβεί 
αναγκαία η εισαγωγή καθαρού υδρογόνου 
για την κάλυψη της ευρωπαϊκής ζήτησης· 
καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει 
αμοιβαία επωφελή συνεργασία με τις 
γειτονικές περιοχές·

18. πιστεύει ότι ενδεχομένως να αποβεί 
αναγκαία η εισαγωγή καθαρού υδρογόνου 
για την κάλυψη της ευρωπαϊκής ζήτησης· 
υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η 
διασυνοριακή συνεργασία που αποσκοπεί 
στη διασφάλιση της κατάλληλης αξιακής 
αλυσίδας από την ανανεώσιμη πηγή 
ενέργειας έως την τελική εφαρμογή του 
παραγόμενου υδρογόνου· καλεί την 
Επιτροπή να καθιερώσει αμοιβαία 
επωφελή συνεργασία με τις γειτονικές 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 349
Sylvia Limmer, Markus Buchheit
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. πιστεύει ότι ενδεχομένως να 
αποβεί αναγκαία η εισαγωγή καθαρού 
υδρογόνου για την κάλυψη της 
ευρωπαϊκής ζήτησης· καλεί την 
Επιτροπή να καθιερώσει αμοιβαία 
επωφελή συνεργασία με τις γειτονικές 
περιοχές·

18. πιστεύει ότι η εισαγωγή υδρογόνου 
δεν έχει νόημα όσον αφορά την 
ενεργειακή πολιτική και την οικονομία, 
καθώς το εξαιρετικά πτητικό αέριο 
υδρογόνο έχει αρκετά χαμηλότερη 
ενεργειακή πυκνότητα από το φυσικό 
αέριο· τονίζει ότι το υδρογόνο θα πρέπει 
να υγροποιηθεί για τη μεταφορά, το οποίο 
θα είχε ως αποτέλεσμα επιπλέον απώλεια 
ενέργειας κατά 35 %· σημειώνει ότι αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο η μεταφορά 
είναι οικονομικά εντελώς ασύμφορη·

Or. de

Τροπολογία 350
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. πιστεύει ότι ενδεχομένως να 
αποβεί αναγκαία η εισαγωγή καθαρού 
υδρογόνου για την κάλυψη της 
ευρωπαϊκής ζήτησης· καλεί την Επιτροπή 
να καθιερώσει αμοιβαία επωφελή 
συνεργασία με τις γειτονικές περιοχές·

18. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει 
αμοιβαία επωφελή συνεργασία με τις 
γειτονικές περιοχές για την ανάπτυξη 
διεθνών προτύπων και τη δημιουργία 
κοινών ορισμών και μεθοδολογιών, 
προκειμένου να οριστούν οι συνολικές 
εκπομπές κάθε μονάδας παραγόμενου 
υδρογόνου και τα διεθνή κριτήρια για τη 
βιωσιμότητα ως προϋποθέσεις για κάθε 
εισαγωγή υδρογόνου·

Or. en

Τροπολογία 351
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. πιστεύει ότι ενδεχομένως να αποβεί 
αναγκαία η εισαγωγή καθαρού υδρογόνου 
για την κάλυψη της ευρωπαϊκής ζήτησης· 
καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει 
αμοιβαία επωφελή συνεργασία με τις 
γειτονικές περιοχές·

18. σημειώνει ότι ενδεχομένως να 
αποβεί αναγκαία η εισαγωγή ανανεώσιμου 
υδρογόνου για την κάλυψη της 
ευρωπαϊκής ζήτησης· καλεί την Επιτροπή 
να καθιερώσει αμοιβαία επωφελή 
συνεργασία με τις γειτονικές περιοχές και 
παράλληλα να εξετάσει τη διαχείριση των 
επιπτώσεων στη βιωσιμότητα, όπως τις 
χρήσεις των υδάτων· αναγνωρίζει τους 
περιορισμούς σε επίπεδο τεχνολογίας και 
αποδοτικότητας που ενέχει η μεταφορά 
υδρογόνου μέσω πλοίων·

Or. en

Τροπολογία 352
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. πιστεύει ότι ενδεχομένως να αποβεί 
αναγκαία η εισαγωγή καθαρού υδρογόνου 
για την κάλυψη της ευρωπαϊκής ζήτησης· 
καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει 
αμοιβαία επωφελή συνεργασία με τις 
γειτονικές περιοχές·

18. πιστεύει ότι ενδεχομένως να αποβεί 
αναγκαία η εισαγωγή καθαρού υδρογόνου 
για την κάλυψη της ευρωπαϊκής ζήτησης· 
θα πρέπει να δημιουργηθούν κατάλληλες 
υποδομές εισαγωγής σε αυτό το αρχικό 
στάδιο· οι θαλάσσιοι λιμένες θα πρέπει να 
διαδραματίσουν βασικό ρόλο σε αυτό· 
καλεί δε την Επιτροπή να καθιερώσει 
αμοιβαία επωφελή συνεργασία με τις 
γειτονικές περιοχές·

Or. de

Τροπολογία 353
Thierry Mariani
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. πιστεύει ότι ενδεχομένως να 
αποβεί αναγκαία η εισαγωγή καθαρού 
υδρογόνου για την κάλυψη της 
ευρωπαϊκής ζήτησης· καλεί την Επιτροπή 
να καθιερώσει αμοιβαία επωφελή 
συνεργασία με τις γειτονικές περιοχές·

18. υπογραμμίζει ότι ο ηγετικός ρόλος 
της Ευρώπης όσον αφορά την παραγωγή 
τεχνολογιών υδρογόνου από ανανεώσιμες 
πηγές και χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών παρέχει τη δυνατότητα 
ενίσχυσης της ευρωπαϊκής βιομηχανικής 
αυτονομίας και ηγεμονίας και της 
καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί 
την Επιτροπή να καθιερώσει αμοιβαία 
επωφελή συνεργασία με τις γειτονικές 
περιοχές κατά περίπτωση·

Or. fr

Τροπολογία 354
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. πιστεύει ότι ενδεχομένως να αποβεί 
αναγκαία η εισαγωγή καθαρού υδρογόνου 
για την κάλυψη της ευρωπαϊκής ζήτησης· 
καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει 
αμοιβαία επωφελή συνεργασία με τις 
γειτονικές περιοχές·

18. πιστεύει ότι ενδεχομένως να αποβεί 
αναγκαία η εισαγωγή καθαρού υδρογόνου 
για την κάλυψη της ευρωπαϊκής ζήτησης, 
επιπλέον μιας ισχυρής, αξιόπιστης 
εσωτερικής αγοράς· καλεί την Επιτροπή 
να καθιερώσει αμοιβαία επωφελή 
συνεργασία και να ευνοήσει τη 
διασυνδεσιμότητα με τις γειτονικές 
περιοχές, όπως την Αφρική, τη Μέση 
Ανατολή και την ανατολική εταιρική 
σχέση·

Or. en

Τροπολογία 355
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. πιστεύει ότι ενδεχομένως να 
αποβεί αναγκαία η εισαγωγή καθαρού 
υδρογόνου για την κάλυψη της 
ευρωπαϊκής ζήτησης· καλεί την 
Επιτροπή να καθιερώσει αμοιβαία 
επωφελή συνεργασία με τις γειτονικές 
περιοχές·

18. πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία είναι πρωτοπόρος της 
τεχνολογίας όσον αφορά τις 
ηλεκτρολυτικές κυψέλες και άλλες 
τεχνολογίες που συνδέονται με τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το 
υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές· καλεί 
τους παράγοντες να καθιερώσουν 
αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες που 
διασφαλίζουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας 
και τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη·

Or. fr

Τροπολογία 356
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. πιστεύει ότι ενδεχομένως να 
αποβεί αναγκαία η εισαγωγή καθαρού 
υδρογόνου για την κάλυψη της 
ευρωπαϊκής ζήτησης· καλεί την Επιτροπή 
να καθιερώσει αμοιβαία επωφελή 
συνεργασία με τις γειτονικές περιοχές·

18. τονίζει ότι η ΕΕ διαθέτει τους 
αναγκαίους πόρους για την παραγωγή 
υδρογόνου μηδενικών ανθρακούχων 
εκπομπών και θα πρέπει να αποφύγει τη 
δημιουργία νέας ενεργειακής εξάρτησης 
έναντι τρίτων χωρών· καλεί την Επιτροπή 
να καθιερώσει αμοιβαία επωφελή 
συνεργασία με τις γειτονικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 357
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επικροτεί τις αποκλίνουσες 
στρατηγικές για το υδρογόνο που 
καθιέρωσαν τα κράτη μέλη· σημειώνει 
ότι ορισμένες χώρες αποσκοπούν στην 
εγχώρια παραγωγή ενός σημαντικού 
ποσοστού του υδρογόνου τους, ενώ άλλες 
χώρες βασίζονται στην παραγωγή 
υδρογόνου της ευρωπαϊκής γειτονίας· 
σημειώνει, εν προκειμένω, τα σχέδια της 
Ουκρανίας να παράγει υδρογόνο μέσω 
πυρηνικής ενέργειας, στα πλαίσια της 
ευρύτερης μεταστροφής της προς 
περισσότερο βιώσιμες πηγές ενέργειας 
και του ενδιαφέροντος που εξέφρασε για 
τη σύναψη εταιρικής σχέσης υδρογόνου 
με την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 358
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard 
Bentele, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian 
Doleschal, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. τονίζει ότι θα πρέπει να 
αναπτυχθεί περαιτέρω η διεθνής 
συνεργασία στα πλαίσια υδρογόνου 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών με τη 
γειτονία της ΕΕ, η οποία καθιερώνεται 
βάσει του αμοιβαίου σεβασμού για τους 
κανόνες και τις αρχές που βασίζονται στη 
νομοθεσία της ΕΕ για την εσωτερική 
αγορά αερίου, ήτοι με το Ηνωμένο 
Βασίλειο, τον ΕΟΧ, την Ενεργειακή 
Κοινότητα και τις ΗΠΑ, προκειμένου να 
ενισχυθούν η εσωτερική αγορά και η 
ενεργειακή ασφάλεια·
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Or. en

Τροπολογία 359
François-Xavier Bellamy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να 
αποφευχθεί οιαδήποτε διαρροή άνθρακα, 
θα πρέπει όλες οι εισαγωγές υδρογόνου να 
πιστοποιούνται ως ανανεώσιμες και 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών καθ’ 
όλη τη διάρκεια κύκλου ζωής, 
συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής 
και της μεταφοράς, και θα πρέπει να 
συνάδουν με τον μελλοντικό μηχανισμό 
συνοριακής προσαρμογής άνθρακα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 360
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. τονίζει ότι το εισαγόμενο υδρογόνο 
θα πρέπει να προέρχεται από πρόσθετη 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές και δεν θα πρέπει να επιβραδύνει 
την απαλλαγή του δικτύου ηλεκτρικής 
ενέργειας τρίτων χωρών από τον 
άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 361
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Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία μιας 
αξιακής αλυσίδας καθαρού υδρογόνου 
στην Ευρώπη, προκειμένου να ενισχυθούν 
τα πλεονεκτήματα της πρώτης κίνησης, η 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και η 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 362
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να 
αναπτυχθεί περαιτέρω η διεθνής 
συνεργασία στον τομέα του υδρογόνου 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών με 
τρίτες χώρες, η οποία καθιερώνεται βάσει 
του αμοιβαίου σεβασμού για τους κανόνες 
και τις αρχές που βασίζονται στη 
νομοθεσία της ΕΕ για την εσωτερική 
αγορά αερίου, ήτοι με το Ηνωμένο 
Βασίλειο, τον ΕΟΧ, την Ενεργειακή 
Κοινότητα και τις ΗΠΑ, προκειμένου να 
ενισχυθούν η εσωτερική αγορά και η 
ενεργειακή ασφάλεια, υπό την 
προϋπόθεση ότι η εν λόγω τρίτη χώρα δεν 
υπόκειται σε οποιαδήποτε περιοριστικά 
μέτρα της ΕΕ, όπως οικονομικές 
κυρώσεις·
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Or. en

Τροπολογία 363
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. τονίζει ότι η ανάπτυξη υδρογόνου 
στην Ευρώπη δεν γίνεται να 
πραγματοποιηθεί εις βάρος τρίτων 
χωρών, ούτε με τη μετεγκατάσταση 
πιθανών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που σχετίζονται με την 
παραγωγή υδρογόνου ούτε με μονοπώλιο 
των υδάτινων πόρων τους για ευρωπαϊκή 
χρήση·

Or. en

Τροπολογία 364
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard 
Bentele, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian 
Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, 
Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. επισημαίνει την ανάγκη να 
διασφαλιστούν οι αρχές της εσωτερικής 
αγοράς στον τομέα του υδρογόνου και να 
δημιουργηθούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για το ανανεώσιμο και το 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 
υδρογόνο·

Or. en
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Τροπολογία 365
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. θεωρεί, επομένως, ότι το σχέδιο το 
οποίο χρηματοδοτείται από τη Γερμανία 
και προβλέπει τη χρήση της 
υδροηλεκτρικής ισχύος του φράγματος 
Inga 3 για την παραγωγή οικολογικού 
υδρογόνου το οποίο πρόκειται να 
μετατραπεί σε υγρό υδρογόνο και να 
μεταφερθεί με δεξαμενόπλοια στην 
Ένωση, και συγκεκριμένα στη Γερμανία, 
είναι ένα παράλογα μεγάλο έργο· 
υπενθυμίζει επιπλέον ότι δεκάδες χιλιάδες 
χωρικοί, των οποίων η ζωή εξαρτάται 
από τον ποταμό, κινδυνεύουν να χάσουν 
τα σπίτια τους εάν χτιστεί το φράγμα, με 
ελάχιστη αποζημίωση ή βοήθεια για 
μετεγκατάσταση· θεωρεί επομένως αυτό 
το έργο ως παράδειγμα οικολογικά και 
κοινωνικά καταστροφικού έργου, που 
επιδιώκεται προς το συμφέρον των 
εταιρειών και όχι των ανθρώπων του 
τόπου·

Or. en

Τροπολογία 366
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Pernille 
Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian 
Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, 
Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει εμπεριστατωμένες, 
διαφανείς, ολοκληρωμένες και 
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επιστημονικά τεκμηριωμένες 
αξιολογήσεις αντίκτυπου για τις 
πρωτοβουλίες που απορρέουν από την 
στρατηγική της ΕΕ για το 
υδρογόνο·σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 367
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18δ. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι χώρες όπως η Ιαπωνία 
εισάγουν υδρογόνο από τρίτες χώρες, 
όπως η Αυστραλία, το οποίο παράγεται 
χρησιμοποιώντας ορυκτά καύσιμα, για 
παράδειγμα γαιάνθρακα· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην 
μιμηθούν μια τέτοια εξέλιξη· τονίζει 
συνεπώς την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η 
περιεκτικότητα σε άνθρακα που είναι 
ενσωματωμένη στο εισαγόμενο υδρογόνο· 
θεωρεί ότι το εισαγόμενο υδρογόνο πρέπει 
να καλύπτεται από τον μελλοντικό 
ενωσιακό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 368
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Μαρία Σπυράκη, Riho Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Salvatore De Meo, Eva 
Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard Bentele, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, 
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Christian Doleschal, Pascal 
Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18δ. λαμβάνει υπόψη, εν προκειμένω, 
το γεγονός ότι οι νέες εταιρικές σχέσεις, 
και δη τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, 
αποτελούν επωφελή για όλους ευκαιρία, 
καθώς στηρίζουν την ανάπτυξη 
ενεργειακών βιομηχανιών από 
ανανεώσιμες πηγές και υδρογόνο σε 
αμφότερες τις πλευρές·

Or. en

Τροπολογία 369
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18ε. υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη του 
υδρογόνου συνδέεται άρρηκτα με τις 
κυψέλες καυσίμου· υπογραμμίζει ότι οι 
κυψέλες καυσίμου συνεχίζουν να 
βασίζονται σε καταλύτες πολύτιμων 
μετάλλων, κυρίως λευκόχρυσου· 
επισημαίνει ότι η εξόρυξη που απαιτείται 
για την ανάπτυξη αυτή καταναλώνει 
μεγάλες ποσότητες νερού κάτι που μπορεί 
να έρθει σε αντίθεση με τις ανάγκες των 
τοπικών πληθυσμών, ιδίως σε περιοχές 
που αντιμετωπίζουν πιέσεις από πλευράς 
υδάτινων πόρων· τονίζει ότι οι 
δραστηριότητες εξόρυξης σε χώρες εκτός 
ΕΕ μπορεί να οδηγήσουν σε οξεία 
ρύπανση που επηρεάζει την ποιότητα των 
υδάτων, του αέρα και της γης και οδηγεί 
σε αποψίλωση και απώλεια 
βιοποικιλότητας· επισημαίνει ότι οι 
δραστηριότητες εξόρυξης ασκούνται 
κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου 
τα εργασιακά πρότυπα είναι πολύ 
λιγότερο προστατευτικά από ό,τι στην 
ΕΕ, και ότι, ως εκ τούτου, οι συνθήκες 
εργασίας σε δραστηριότητες εξόρυξης 
θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή 
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των ανθρακωρύχων· τονίζει ότι η 
ρύπανση που προκαλείται από την 
εξόρυξη διαθέτει άμεσο αντίκτυπο στα 
μέσα διαβίωσης των τοπικών πληθυσμών 
και μπορεί, μακροπρόθεσμα, να τους 
οδηγήσει σε απομάκρυνση· επισημαίνει 
ότι οι τοπικοί πληθυσμοί υφίστανται 
έμμεσες συνέπειες από τη μόλυνση των 
υδάτων, του αέρα και της γης, με 
σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία τους· 
τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη επιβολής 
ενός συστήματος δέουσας επιμέλειας·

Or. en

Τροπολογία 370
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Claudia Gamon, 
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Nicola 
Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει η 
ΕΕ να προσπαθήσει να προωθήσει διεθνώς 
τα πρότυπά της για το υδρογόνο και, 
επομένως, να καταστήσει το υδρογόνο 
μέρος της διεθνούς συνεργασίας της·

19. υπογραμμίζει πόσο σημαντική 
είναι η ανάπτυξη διεθνών προτύπων, 
μεταξύ άλλων σε σχέση με τη 
βιωσιμότητα· θεωρεί ότι τα διεθνή 
πρότυπα και οι εγγυήσεις προέλευσης 
συνιστούν προϋποθέσεις για μια δίκαιη 
και ανοιχτή αγορά υδρογόνου και για την 
ευρύτερη υιοθέτηση τεχνολογιών 
υδρογόνου· είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει 
η ΕΕ να προωθήσει διεθνώς τα πρότυπά 
της για το υδρογόνο και, επομένως, να 
καταστήσει το υδρογόνο μέρος της 
διεθνούς συνεργασίας της·

Or. en

Τροπολογία 371
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει η 
ΕΕ να προσπαθήσει να προωθήσει διεθνώς 
τα πρότυπά της για το υδρογόνο και, 
επομένως, να καταστήσει το υδρογόνο 
μέρος της διεθνούς συνεργασίας της·

19. είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει η 
ΕΕ να προσπαθήσει να προωθήσει διεθνώς 
τα πρότυπά της για το υδρογόνο και, 
επομένως, να καταστήσει το υδρογόνο 
μέρος της διεθνούς συνεργασίας της· όσον 
αφορά το εμπόριο, απαιτούνται ενιαία 
πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη το ειδικό 
ισοζύγιο άνθρακα και την επαλήθευση ότι 
πρόκειται για πραγματικά καθαρό 
υδρογόνο·

Or. de

Τροπολογία 372
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, François-
Xavier Bellamy, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, 
Christian Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven 
Schulze, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει η 
ΕΕ να προσπαθήσει να προωθήσει διεθνώς 
τα πρότυπά της για το υδρογόνο και, 
επομένως, να καταστήσει το υδρογόνο 
μέρος της διεθνούς συνεργασίας της·

19. είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει η 
ΕΕ να προσπαθήσει να προωθήσει διεθνώς 
τα πρότυπά της για το υδρογόνο, 
προκειμένου να βελτιώσει την στρατηγική 
αυτονομία της Ένωσης και, επομένως, να 
καταστήσει το υδρογόνο μέρος της 
διεθνούς συνεργασίας της·

Or. en

Τροπολογία 373
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει η 
ΕΕ να προσπαθήσει να προωθήσει διεθνώς 
τα πρότυπά της για το υδρογόνο και, 
επομένως, να καταστήσει το υδρογόνο 
μέρος της διεθνούς συνεργασίας της·

19. είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει η 
ΕΕ να προσπαθήσει να προωθήσει διεθνώς 
τα πρότυπά της για το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές και, επομένως, να 
καταστήσει το υδρογόνο από ανανεώσιμες 
πηγές μέρος της διεθνούς συνεργασίας 
της·

Or. fr

Τροπολογία 374
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει η 
ΕΕ να προσπαθήσει να προωθήσει διεθνώς 
τα πρότυπά της για το υδρογόνο και, 
επομένως, να καταστήσει το υδρογόνο 
μέρος της διεθνούς συνεργασίας της·

19. είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει η 
ΕΕ να προωθήσει διεθνώς τα πρότυπά της 
και τα κριτήρια βιωσιμότητάς της για το 
υδρογόνο και, επομένως, να καταστήσει το 
υδρογόνο μέρος της διεθνούς συνεργασίας 
της·

Or. en

Τροπολογία 375
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. θεωρεί ότι το υδρογόνο θα πρέπει 
να αποτελέσει τμήμα της ευρωπαϊκής 
διεθνούς συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο Διεθνής 
Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών 
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Ενέργειας ή οι υπουργικές διασκέψεις για 
την καθαρή ενέργεια, της ερευνητικής 
συνεργασίας, της κλιματικής 
διπλωματίας και της πολιτικής γειτονίας·

Or. en

Τροπολογία 376
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Claudia Gamon, 
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Nicola 
Danti, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. υπογραμμίζει ότι το υδρογόνο 
παρέχει τη δυνατότητα προώθησης της 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής υπεροχής και 
καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ 
παράλληλα ενισχύει τον ηγετικό ρόλο της 
ΕΕ για το κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 377
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα 
προκειμένου να επιτευχθεί κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050· πιστεύει ότι η 
ενοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου και υδρογόνου 
είναι επωφελής για μια εύρυθμα 
λειτουργούσα αγορά υδρογόνου και 
ενέργειας· επικροτεί τη συμπερίληψη του 
υδρογόνου στη στρατηγική της Επιτροπής 

20. υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα 
προκειμένου να επιτευχθεί κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050· πιστεύει ότι η 
ενοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου και υδρογόνου 
είναι επωφελής για μια εύρυθμα 
λειτουργούσα αγορά υδρογόνου και 
ενέργειας· σημειώνει, συνεπώς, ότι η 
ανάπτυξη μιας οικονομίας υδρογόνου δεν 
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για την ενοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος· πιστεύει ότι το καθαρό 
υδρογόνο μπορεί να διαδραματίσει καίριο 
ρόλο όσον αφορά την αποθήκευση 
ενέργειας για την εξισορρόπηση της 
διαλείπουσας προσφοράς και ζήτησης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

θα πρέπει να οδηγήσει σε διαταραχή της 
ισορροπίας του ενεργειακού συστήματος 
στο σύνολό του· επικροτεί τη συμπερίληψη 
του υδρογόνου στη στρατηγική της 
Επιτροπής για την ενοποίηση του 
ενεργειακού συστήματος· πιστεύει ότι το 
καθαρό υδρογόνο μπορεί να διαδραματίσει 
καίριο ρόλο όσον αφορά την αποθήκευση 
ενέργειας για την εξισορρόπηση της 
διαλείπουσας προσφοράς και ζήτησης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι η χρήση 
υδρογόνου ως μέσου αποθήκευσης 
ενέργειας δεν είναι ακόμη ανταγωνιστική, 
λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής· 
υπογραμμίζει, συνεπώς, εκ νέου ότι είναι 
αναγκαίο να μειωθεί το κόστος 
παραγωγής υδρογόνου και να 
προωθηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού 
ως προς την ευελιξία και εξισορρόπηση 
των λύσεων σε ολόκληρο το ενεργειακό 
σύστημα· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αναλύσει τις επιλογές και τις δυνατότητες 
αποθήκευσης υδρογόνου·

Or. en

Τροπολογία 378
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα 
προκειμένου να επιτευχθεί κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050· πιστεύει ότι η 
ενοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου και υδρογόνου 
είναι επωφελής για μια εύρυθμα 
λειτουργούσα αγορά υδρογόνου και 
ενέργειας· επικροτεί τη συμπερίληψη του 
υδρογόνου στη στρατηγική της Επιτροπής 
για την ενοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος· πιστεύει ότι το καθαρό 

20. υπογραμμίζει, προκειμένου να 
επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα το 
συντομότερο δυνατό και το αργότερο έως 
το 2050, την ανάγκη για ένα ενοποιημένο 
ενεργειακό σύστημα, όπου το ανανεώσιμο 
υδρογόνου θα αποτελεί ένα μικρό μέρος 
της εξίσωσης· πιστεύει ότι η ενοποίηση 
των τομέων ηλεκτρικής ενέργειας, 
θερμότητας, φυσικού αερίου και 
υδρογόνου, με επίκεντρο την ενεργειακή 
απόδοση, είναι επωφελής για την επίτευξη 
των στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
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υδρογόνο μπορεί να διαδραματίσει καίριο 
ρόλο όσον αφορά την αποθήκευση 
ενέργειας για την εξισορρόπηση της 
διαλείπουσας προσφοράς και ζήτησης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

την ενέργεια και για μια εύρυθμα 
λειτουργούσα αγορά ενέργειας· επικροτεί 
τη συμπερίληψη του υδρογόνου στη 
στρατηγική της Επιτροπής για την 
ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος· 
πιστεύει ότι αξίζει να διερευνηθούν ο 
τρόπος και ο βαθμός στον οποίο το 
υδρογόνο θα μπορούσε να διαδραματίσει 
έναν ρόλο όσον αφορά την εποχιακή 
αποθήκευση ενέργειας για την 
εξισορρόπηση της προσφοράς και ζήτησης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έναντι 
άλλων λύσεων· επισημαίνει, εν 
προκειμένω, ότι οι ενεργειακές απώλειες 
που επιφέρει η αποθήκευση ενέργειας 
μέσω υδρογόνου εκτιμώνται σε περίπου 
60 % ανά την επονομαζόμενη κυκλική 
διαδρομή·

Or. en

Τροπολογία 379
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα 
προκειμένου να επιτευχθεί κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050· πιστεύει ότι η 
ενοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου και υδρογόνου 
είναι επωφελής για μια εύρυθμα 
λειτουργούσα αγορά υδρογόνου και 
ενέργειας· επικροτεί τη συμπερίληψη του 
υδρογόνου στη στρατηγική της Επιτροπής 
για την ενοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος· πιστεύει ότι το καθαρό 
υδρογόνο μπορεί να διαδραματίσει καίριο 
ρόλο όσον αφορά την αποθήκευση 
ενέργειας για την εξισορρόπηση της 
διαλείπουσας προσφοράς και ζήτησης 

20. υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα 
προκειμένου να επιτευχθεί κλιματική 
ουδετερότητα και επισημαίνει ότι η 
συμφωνία του Παρισιού θέτει ως 
μακροπρόθεσμο στόχο τη συγκράτηση 
της αύξησης της θερμοκρασίας του 
πλανήτη στους 1,5 °C πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα· πιστεύει ότι η 
ενοποίηση των τομέων και φορέων 
ενέργειας καθώς και ο συνεκτικός 
σχεδιασμός των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας, θέρμανσης, φυσικού αερίου και 
υδρογόνου, με γνώμονα τα εναλλακτικά 
μέτρα για την ενεργειακή απόδοση και 
νηφαλιότητα, καθώς και σε συνάρτηση 
με τους κλιματικούς στόχους, είναι 
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ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· επωφελή για την ενεργειακή βιωσιμότητα 
και μετάβαση· επικροτεί τη συμπερίληψη 
του υδρογόνου στη στρατηγική της 
Επιτροπής για την ενοποίηση του 
ενεργειακού συστήματος· πιστεύει ότι το 
καθαρό υδρογόνο μπορεί να διαδραματίσει 
κάποιο ρόλο όσον αφορά την αποθήκευση 
ενέργειας για την εξισορρόπηση της 
προσφοράς και ζήτησης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές·

Or. fr

Τροπολογία 380
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Μαρία Σπυράκη, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard 
Bentele, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian 
Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, 
Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα 
προκειμένου να επιτευχθεί κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050· πιστεύει ότι η 
ενοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου και υδρογόνου 
είναι επωφελής για μια εύρυθμα 
λειτουργούσα αγορά υδρογόνου και 
ενέργειας· επικροτεί τη συμπερίληψη του 
υδρογόνου στη στρατηγική της Επιτροπής 
για την ενοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος· πιστεύει ότι το καθαρό 
υδρογόνο μπορεί να διαδραματίσει καίριο 
ρόλο όσον αφορά την αποθήκευση 
ενέργειας για την εξισορρόπηση της 
διαλείπουσας προσφοράς και ζήτησης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

20. υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα 
προκειμένου να επιτευχθεί κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050· πιστεύει ότι η 
ενοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, θέρμανσης και 
ψύξης και υδρογόνου είναι επωφελής για 
μια εύρυθμα λειτουργούσα αγορά 
υδρογόνου και ενέργειας· επικροτεί τη 
συμπερίληψη του υδρογόνου στη 
στρατηγική της Επιτροπής για την 
ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος· 
πιστεύει ότι το ανανεώσιμο και χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών υδρογόνο μπορεί 
να διαδραματίσει καίριο ρόλο όσον αφορά 
την αποθήκευση ενέργειας για την 
εξισορρόπηση της διαλείπουσας 
προσφοράς και ζήτησης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές· καλεί την Επιτροπή 
να αντιμετωπίσει τα εμπόδια τα οποία 
παρεμποδίζουν μια ευρύτερη υιοθέτηση 
αποθήκευση ενέργειας υδρογόνου, 
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δεδομένου του υψηλού δυναμικού που 
παρουσιάζει ιδίως στον τομέα 
κινητικότητας και τον οικοδομικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 381
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα 
προκειμένου να επιτευχθεί κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050· πιστεύει ότι η 
ενοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου και υδρογόνου 
είναι επωφελής για μια εύρυθμα 
λειτουργούσα αγορά υδρογόνου και 
ενέργειας· επικροτεί τη συμπερίληψη του 
υδρογόνου στη στρατηγική της Επιτροπής 
για την ενοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος· πιστεύει ότι το καθαρό 
υδρογόνο μπορεί να διαδραματίσει καίριο 
ρόλο όσον αφορά την αποθήκευση 
ενέργειας για την εξισορρόπηση της 
διαλείπουσας προσφοράς και ζήτησης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

20. υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα 
προκειμένου να επιτευχθεί κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050· πιστεύει ότι η 
ενοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου και υδρογόνου 
είναι επωφελής για μια εύρυθμα 
λειτουργούσα αγορά υδρογόνου και 
ενέργειας· επικροτεί τη συμπερίληψη του 
υδρογόνου στη στρατηγική της Επιτροπής 
για την ενοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος· πιστεύει ότι το ανανεώσιμο 
και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 
υδρογόνο θα διαδραματίσει καίριο ρόλο 
όσον αφορά την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές τομέων όπου είναι 
δύσκολη η μείωση των εκπομπών και την 
αποθήκευση ενέργειας για την 
εξισορρόπηση της διαλείπουσας 
προσφοράς και ζήτησης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 382
Thierry Mariani
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα 
προκειμένου να επιτευχθεί κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050· πιστεύει ότι η 
ενοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου και υδρογόνου 
είναι επωφελής για μια εύρυθμα 
λειτουργούσα αγορά υδρογόνου και 
ενέργειας· επικροτεί τη συμπερίληψη του 
υδρογόνου στη στρατηγική της Επιτροπής 
για την ενοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος· πιστεύει ότι το καθαρό 
υδρογόνο μπορεί να διαδραματίσει καίριο 
ρόλο όσον αφορά την αποθήκευση 
ενέργειας για την εξισορρόπηση της 
διαλείπουσας προσφοράς και ζήτησης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

20. υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα 
προκειμένου να επιτευχθεί κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050· πιστεύει ότι η 
ενοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου και υδρογόνου 
είναι επωφελής για μια εύρυθμα 
λειτουργούσα αγορά υδρογόνου και 
ενέργειας· επικροτεί τη συμπερίληψη του 
υδρογόνου στη στρατηγική της Επιτροπής 
για την ενοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος· πιστεύει ότι το καθαρό 
υδρογόνο και το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές και χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών μπορούν να 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο όσον αφορά 
την αποθήκευση ενέργειας για την 
εξισορρόπηση της διαλείπουσας 
προσφοράς και ζήτησης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές·

Or. fr

Τροπολογία 383
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα 
προκειμένου να επιτευχθεί κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050· πιστεύει ότι η 
ενοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου και υδρογόνου 
είναι επωφελής για μια εύρυθμα 
λειτουργούσα αγορά υδρογόνου και 
ενέργειας· επικροτεί τη συμπερίληψη του 
υδρογόνου στη στρατηγική της Επιτροπής 
για την ενοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος· πιστεύει ότι το καθαρό 

20. υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα 
προκειμένου οι στόχοι της ενεργειακής 
πολιτικής για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και τη σταθερότητα του 
δικτύου να είναι δυνατόν να επιτευχθούν 
και να διασφαλιστούν· πιστεύει ότι η 
ενοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου και υδρογόνου 
είναι επωφελής για μια εύρυθμα 
λειτουργούσα αγορά υδρογόνου και 
ενέργειας· επικροτεί τη συμπερίληψη του 
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υδρογόνο μπορεί να διαδραματίσει καίριο 
ρόλο όσον αφορά την αποθήκευση 
ενέργειας για την εξισορρόπηση της 
διαλείπουσας προσφοράς και ζήτησης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

υδρογόνου στη στρατηγική της Επιτροπής 
για την ενοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος· πιστεύει ότι το υδρογόνο 
μπορεί να συμβάλει στην αποθήκευση 
ενέργειας για την εξισορρόπηση της 
διαλείπουσας προσφοράς και ζήτησης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

Or. de

Τροπολογία 384
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα 
προκειμένου να επιτευχθεί κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050· πιστεύει ότι η 
ενοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου και υδρογόνου 
είναι επωφελής για μια εύρυθμα 
λειτουργούσα αγορά υδρογόνου και 
ενέργειας· επικροτεί τη συμπερίληψη του 
υδρογόνου στη στρατηγική της Επιτροπής 
για την ενοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος· πιστεύει ότι το καθαρό 
υδρογόνο μπορεί να διαδραματίσει καίριο 
ρόλο όσον αφορά την αποθήκευση 
ενέργειας για την εξισορρόπηση της 
διαλείπουσας προσφοράς και ζήτησης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

20. υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα 
προκειμένου να επιτευχθεί κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050· πιστεύει ότι η 
ενοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου και υδρογόνου 
είναι επωφελής για μια εύρυθμα 
λειτουργούσα αγορά υδρογόνου και 
ενέργειας· επικροτεί τη συμπερίληψη του 
υδρογόνου στη στρατηγική της Επιτροπής 
για την ενοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος· πιστεύει ότι το καθαρό και 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 
υδρογόνο μπορεί να διαδραματίσει καίριο 
ρόλο όσον αφορά την αποθήκευση 
ενέργειας για την εξισορρόπηση της 
διαλείπουσας προσφοράς και ζήτησης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 385
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. επιμένει ότι η απορριπτόμενη 
ενέργεια της βιομηχανίας, των κέντρων 
δεδομένων ή και άλλων διεργασιών 
πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω, όπως 
και τα καινοτόμα έργα που συνδυάζουν 
την παραγωγή και ανάκτηση της 
ηλεκτρικής ενέργειας, του υδρογόνου και 
της θερμότητας·

Or. fr


