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

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że wodór odnawialny 
można produkować ze wszystkich 
rodzajów odnawialnych źródeł energii, w 
tym przy wykorzystaniu wiatru, systemów 
fotowoltaicznych, istniejących elektrowni 
wodnych i elektrowni szczytowo-
pompowych; zachęca Komisję, w związku 
z niedawno opublikowaną strategią UE na 
rzecz morskiej energii odnawialnej, aby 
oceniła, w jaki sposób morskie 
odnawialne źródła energii mogą stwarzać 
podstawy dla szerszego rozwoju i 
wprowadzaniu wodoru odnawialnego;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zauważa, że energia jądrowa to 
największe niezależne od warunków 
pogodowych źródło niskoemisyjnej energii 
elektrycznej, które można wykorzystać do 
produkcji dużych ilości wodoru 
niskoemisyjnego w drodze elektrolizy; 
dostrzega, że pojedynczy reaktor jądrowy 
o mocy 1000 MW może corocznie 
produkować ponad 200 tys. ton wodoru 
niskoemisyjnego w najbardziej opłacalny 
sposób;

Or. en
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Poprawka 193
Sven Schulze

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że wzrost kosztów 
produkcji czystego wodoru powodują 
wydatki za pobieraną energię elektryczną; 
w tym kontekście wzywa Komisję i 
państwa członkowskie, by zwolniły z 
podatków i opłat energię elektryczną 
wykorzystywaną do elektrolizy, o ile jest to 
możliwe z punktu widzenia polityki 
fiskalnej;

Or. de

Poprawka 194
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. uważa, że wprowadzenie 
dodatkowych zdolności wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych 
proporcjonalnie do zapotrzebowania na 
wodór odnawialny jest również konieczne, 
aby uniknąć konkurencji między 
zdolnościami niezbędnymi do 
elektryfikacji, elektrolizy lub innych 
celów;

Or. fr

Poprawka 195
Zdzisław Krasnodębski
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w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że planując programy 
wsparcia na rzecz wprowadzenia wodoru, 
należy wyciągać wnioski z 
dotychczasowych programów wsparcia 
OZE, które z uwagi na zaprojektowanie w 
wadliwy sposób prowadziły do zakłóceń na 
rynku powodowanych nadmierną 
rekompensatą z tytułu technologii energii 
odnawialnej;

Or. en

Poprawka 196
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. przypomina o potencjale, jaki 
mogą oferować tereny zdegradowane jako 
miejsce dla produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, w szczególności dla 
systemów fotowoltaicznych, stając się w 
ten sposób obszarami możliwości 
zapewniającymi przydatne usługi na rzecz 
społeczeństwa;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

10a. zachęca do wyznaczania wyższych 
celów w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych w sektorze 
elektroenergetyki, aby wspierać rozwój 
produkcji wodoru przy wykorzystaniu 
dodatkowej energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 198
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. podkreśla, że skuteczne środki 
wsparcia powinny być ukierunkowane na 
obniżenie emisyjności dotychczasowej 
produkcji wodoru z paliw kopalnych; 
odnotowuje, że szereg zakładów 
produkcyjnych znajduje się w regionach 
objętych sprawiedliwą transformacją oraz 
że wodór z paliw kopalnych powstaje 
również jako produkt uboczny w produkcji 
węgla koksowniczego (surowca 
krytycznego UE); apeluje, aby środki 
wsparcia ukierunkowane na rozwój 
europejskiej gospodarki wodorowej nie 
prowadziły do zamykania tych zakładów 
produkcyjnych, lecz do ich modernizacji i 
dalszego rozwoju, co przyniesie korzyści 
regionom, zapewniając produkowany na 
miejscu nośnik zrównoważonej energii, 
ułatwiając obniżenie emisji gazów 
cieplarnianych i wnosząc wkład w 
przekwalifikowanie i dalszą zdolność do 
zatrudnienia miejscowej siły roboczej;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. podkreśla ponadto, że tylko rozwój 
wodoru odnawialnego jest zgodny z celem 
osiągnięcia neutralności klimatycznej; 
domaga się w związku z tym, aby do 
publicznego finansowania kwalifikował 
się tylko i wyłącznie wodór odnawialny;

Or. en

Poprawka 200
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. wzywa do niezwłocznego zniesienia 
bezpłatnych przydziałów w ramach 
unijnego systemu handlu uprawnieniami 
do emisji (EU ETS) na produkcję wodoru 
z paliw kopalnych;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

10c. podkreśla potencjał przestawienia 
niektórych istniejących zakładów 
przemysłowych na produkcję wodoru 
odnawialnego; podkreśla konieczność 
publicznego planowania takiej konwersji 
zdolności przemysłowych wspólnie z 
pracownikami i ich związkami 
zawodowymi; apeluje do państw 
członkowskich, aby w przypadkach, gdy 
takie zakłady zostały zamknięte, ułatwiały 
wznawianie ich działalności przez 
pracowników w formie spółdzielni;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10d. podkreśla, że wraz z rozwojem 
odnawialnego wodoru będzie rosnąć 
zużycie wody związane z jego produkcją; 
przypomina, że woda słodka to zasób o 
kluczowym znaczeniu dla zaspokojenia 
potrzeb zarówno ludzi, jak i ekosystemów; 
podkreśla, że ze względu na zmianę 
klimatu zaostrza się niedobór wody; 
przypomina, że prosta agregacja zużycia 
wody słodkiej związanego z produkcją 
wodoru może wprowadzać w błąd, gdyż 
dostępność wody słodkiej i odpowiadające 
jej zużycie wody słodkiej mogą znacznie 
się różnić w poszczególnych regionach i 
porach roku; podkreśla, że przy tworzeniu 
instalacji do produkcji wodoru ze źródeł 
odnawialnych potrzebne jest staranne 
planowanie przestrzenne, aby 
zminimalizować wpływ takiej produkcji na 
zużycie wody słodkiej w regionie;

Or. en
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Poprawka 203
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uwydatnia potrzebę terminowego 
ustanowienia produkcji wodoru i jego 
infrastruktury transportowej oraz 
równoczesnego rozwoju podaży i popytu; 
w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
dokonania przeglądu rozporządzenia nr 
347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej (rozporządzenia TEN-E)15; 
zauważa, że pomimo koncentracji w 
pierwszej fazie na klastrach 
przemysłowych prace związane z 
planowaniem infrastruktury przesyłu na 
dłuższych dystansach i przepisami 
dotyczącymi tej infrastruktury powinny być 
już prowadzone;

11. uwydatnia potrzebę terminowego 
ustanowienia produkcji odnawialnej 
energii elektrycznej i jej infrastruktury 
transportowej; podkreśla, że 
infrastruktura transportowa wodoru musi 
być systemem zamkniętym pomiędzy 
zakładami produkcji wodoru 
odnawialnego a zakładami 
przemysłowymi i multimodalnymi 
centrami dystrybucji, aby zapewnić 
równoczesny rozwój podaży i popytu, przy 
czym należy wziąć pod uwagę, że transport 
może odbywać się również za pomocą 
cystern; w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że w strategii na rzecz 
integracji systemu energetycznego 
przeważa zasada „efektywność 
energetyczna przede wszystkim”; 
odnotowuje zamiar Komisji dotyczący 
dokonania przeglądu rozporządzenia nr 
347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej (rozporządzenia TEN-E), w 
którym ma znaleźć się nowy system 
zarządzania planowaniem infrastruktury; 
zauważa, że pomimo koncentracji na 
klastrach przemysłowych prace związane z 
planowaniem infrastruktury przesyłu 
muszą również uwzględniać najdłuższe 
dystanse między miejscem produkcji na 
morzu a miejscem wykorzystania i że 
przepisy dotyczące tej infrastruktury 
powinny być już opracowywane;

_________________
15 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.
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Or. fr

Poprawka 204
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uwydatnia potrzebę terminowego 
ustanowienia produkcji wodoru i jego 
infrastruktury transportowej oraz 
równoczesnego rozwoju podaży i popytu; 
w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
dokonania przeglądu rozporządzenia nr 
347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej (rozporządzenia TEN-E)15; 
zauważa, że pomimo koncentracji w 
pierwszej fazie na klastrach 
przemysłowych prace związane z 
planowaniem infrastruktury przesyłu na 
dłuższych dystansach i przepisami 
dotyczącymi tej infrastruktury powinny 
być już prowadzone;

11. uwydatnia potrzebę terminowego 
ustanowienia produkcji wodoru, jego 
magazynowania i infrastruktury 
transportowej oraz równoczesnego rozwoju 
podaży i popytu; podkreśla, jak ważne jest 
rozwijanie sieci wodorowych o 
niedyskryminacyjnym dostępie; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar Komisji dotyczący dokonania 
przeglądu rozporządzenia nr 347/2013 z 
dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 
wytycznych dotyczących transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej 
(rozporządzenia TEN-E)15 oraz apeluje o 
wprowadzenie sieci wodorowych i zmianę 
przeznaczenia infrastruktury gazowej w 
rozporządzeniu TEN-E; zauważa, że 
pomimo koncentracji w pierwszej fazie na 
klastrach przemysłowych prace związane z 
planowaniem infrastruktury przesyłu na 
dłuższych dystansach, infrastruktury 
dystrybucyjnej i przepisami dotyczącymi 
tej infrastruktury powinny być już 
prowadzone w celu uniknięcia kosztów 
osieroconych; zauważa, że można to 
osiągnąć np. przez włączenie planowania 
infrastruktury wodorowej do europejskich 
planów długoterminowych, takich jak 
dziesięcioletnie plany rozwoju sieci; 
podkreśla, że należy gromadzić dalsze 
dane z pomocą zainteresowanych stron i 
właściwych organów, takich jak ACER, w 
celu ustalenia, jaka infrastruktura będzie 
potrzebna i gdzie;

_________________ _________________
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15 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39. 15 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

Or. en

Poprawka 205
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uwydatnia potrzebę terminowego 
ustanowienia produkcji wodoru i jego 
infrastruktury transportowej oraz 
równoczesnego rozwoju podaży i popytu; 
w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
dokonania przeglądu rozporządzenia nr 
347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej (rozporządzenia TEN-E)15; 
zauważa, że pomimo koncentracji w 
pierwszej fazie na klastrach 
przemysłowych prace związane z 
planowaniem infrastruktury przesyłu na 
dłuższych dystansach i przepisami 
dotyczącymi tej infrastruktury powinny 
być już prowadzone;

11. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o wsparcie doradcze 
projektów gospodarczych związanych z 
wodorem przy budowie infrastruktury;

_________________
15 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

Or. de

Poprawka 206
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uwydatnia potrzebę terminowego 11. uwydatnia potrzebę terminowego 
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ustanowienia produkcji wodoru i jego 
infrastruktury transportowej oraz 
równoczesnego rozwoju podaży i popytu; 
w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
dokonania przeglądu rozporządzenia nr 
347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej (rozporządzenia TEN-E)15; 
zauważa, że pomimo koncentracji w 
pierwszej fazie na klastrach 
przemysłowych prace związane z 
planowaniem infrastruktury przesyłu na 
dłuższych dystansach i przepisami 
dotyczącymi tej infrastruktury powinny 
być już prowadzone;

ustanowienia produkcji wodoru 
odnawialnego i jego infrastruktury 
transportowej w celu pozyskiwania 
dodatkowej energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych; uważa, że infrastrukturę 
do transportu wodoru należy rozwijać 
stopniowo i że rozwój ten powinien 
odzwierciedlać rzeczywistą ewolucję rynku 
pod względem zidentyfikowanych 
zastosowań priorytetowych, np. 
początkowo zapotrzebowanie na transport 
byłoby zaspokajane przez produkcję 
prowadzoną na miejscu lub w pobliżu, a z 
czasem rozwój transportu będzie 
faworyzować systemy o obiegu 
zamkniętym funkcjonujące w pobliżu 
klastrów przemysłowych (potrzebujących 
wodoru w czystej postaci), łączące 
dodatkową produkcję energii ze źródeł 
odnawialnych i dystrybucję wodoru 
odnawialnego na szczeblu regionalnym; w 
tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar Komisji dotyczący dokonania 
przeglądu rozporządzenia nr 347/2013 z 
dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 
wytycznych dotyczących transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej 
(rozporządzenia TEN-E)15;

_________________ _________________
15 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39. 15 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uwydatnia potrzebę terminowego 11. uwydatnia potrzebę terminowego 
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ustanowienia produkcji wodoru i jego 
infrastruktury transportowej oraz 
równoczesnego rozwoju podaży i popytu; 
w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
dokonania przeglądu rozporządzenia nr 
347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej (rozporządzenia TEN-E)15; 
zauważa, że pomimo koncentracji w 
pierwszej fazie na klastrach 
przemysłowych prace związane z 
planowaniem infrastruktury przesyłu na 
dłuższych dystansach i przepisami 
dotyczącymi tej infrastruktury powinny 
być już prowadzone;

ustanowienia produkcji wodoru i 
infrastruktury do jego magazynowania, 
transportu i dystrybucji oraz 
równoczesnego rozwoju podaży i popytu; 
w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
dokonania przeglądu rozporządzenia nr 
347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej (rozporządzenia TEN-E)15; 
zauważa, że pomimo koncentracji w 
pierwszej fazie na klastrach 
przemysłowych prace związane z 
postępującą konwersją systemów 
dystrybucyjnych i planowaniem 
infrastruktury przesyłu na dłuższych 
dystansach i przepisami dotyczącymi tej 
infrastruktury powinny być już 
prowadzone; odnotowuje korzyści płynące 
z synergii uzyskiwanej dzięki integracji 
produkcji wodoru i związanej z nim 
infrastruktury z elastycznymi, 
wykorzystującymi różne źródła energii 
systemami, takimi jak odzysk ciepła 
odpadowego dla systemów 
ciepłowniczych;

_________________ _________________
15 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39. 15 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

Or. en

Poprawka 208
François-Xavier Bellamy

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uwydatnia potrzebę terminowego 
ustanowienia produkcji wodoru i jego 
infrastruktury transportowej oraz 
równoczesnego rozwoju podaży i popytu; 
w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 

11. uwydatnia potrzebę terminowego 
ustanowienia produkcji wodoru i jego 
infrastruktury transportowej oraz 
równoczesnego rozwoju podaży i popytu; 
w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 



PE662.101v01-00 14/120 AM\1220643PL.docx

PL

dokonania przeglądu rozporządzenia nr 
347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej (rozporządzenia TEN-E)15; 
zauważa, że pomimo koncentracji w 
pierwszej fazie na klastrach 
przemysłowych prace związane z 
planowaniem infrastruktury przesyłu na 
dłuższych dystansach i przepisami 
dotyczącymi tej infrastruktury powinny 
być już prowadzone;

dokonania przeglądu rozporządzenia nr 
347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej (rozporządzenia TEN-E)15; 
zauważa, że pomimo koncentracji w 
pierwszej fazie na klastrach 
przemysłowych prace związane z 
planowaniem infrastruktury przesyłu na 
dłuższych dystansach i przepisami 
dotyczącymi tej infrastruktury powinny 
być już prowadzone; apeluje do Komisji o 
przeprowadzenie opartej na danych 
naukowych i neutralnej oceny potrzeb w 
zakresie wdrażania i konwersji 
infrastruktury, z uwzględnieniem ogólnej 
integracji systemów i długoterminowej 
oszczędności kosztowej oraz z 
zastosowaniem podejścia etapowego;

_________________ _________________
15 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39. 15 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uwydatnia potrzebę terminowego 
ustanowienia produkcji wodoru i jego 
infrastruktury transportowej oraz 
równoczesnego rozwoju podaży i popytu; 
w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
dokonania przeglądu rozporządzenia nr 
347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej (rozporządzenia TEN-E)15; 
zauważa, że pomimo koncentracji w 

11. uwydatnia potrzebę terminowego 
ustanowienia produkcji wodoru i 
infrastruktury do jego transportu i 
magazynowania oraz równoczesnego 
rozwoju podaży i popytu; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar Komisji dotyczący dokonania 
przeglądu rozporządzenia nr 347/2013 z 
dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 
wytycznych dotyczących transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej 
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pierwszej fazie na klastrach 
przemysłowych prace związane z 
planowaniem infrastruktury przesyłu na 
dłuższych dystansach i przepisami 
dotyczącymi tej infrastruktury powinny 
być już prowadzone;

(rozporządzenia TEN-E)15;

_________________ _________________
15 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39. 15 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

Or. en

Poprawka 210
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uwydatnia potrzebę terminowego 
ustanowienia produkcji wodoru i jego 
infrastruktury transportowej oraz 
równoczesnego rozwoju podaży i popytu; 
w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
dokonania przeglądu rozporządzenia nr 
347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej (rozporządzenia TEN-E)15; 
zauważa, że pomimo koncentracji w 
pierwszej fazie na klastrach 
przemysłowych prace związane z 
planowaniem infrastruktury przesyłu na 
dłuższych dystansach i przepisami 
dotyczącymi tej infrastruktury powinny 
być już prowadzone;

11. uwydatnia potrzebę terminowego 
ustanowienia produkcji wodoru i 
infrastruktury do jego transportu, 
dystrybucji i magazynowania oraz 
równoczesnego rozwoju podaży i popytu; 
w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
dokonania przeglądu rozporządzenia nr 
347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej (rozporządzenia TEN-E)15; 
zauważa, że pomimo koncentracji w 
pierwszej fazie na klastrach 
przemysłowych prace związane z 
postępującą konwersją systemów 
dystrybucyjnych i planowaniem 
infrastruktury przesyłu na dłuższych 
dystansach, a także zapewnieniem 
adekwatnego wsparcia finansowego na 
rozwój tej infrastruktury i przepisami jej 
dotyczącymi powinny być już prowadzone;

_________________ _________________
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15 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39. 15 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

Or. en

Poprawka 211
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uwydatnia potrzebę terminowego 
ustanowienia produkcji wodoru i jego 
infrastruktury transportowej oraz 
równoczesnego rozwoju podaży i popytu; 
w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
dokonania przeglądu rozporządzenia nr 
347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej (rozporządzenia TEN-E)15; 
zauważa, że pomimo koncentracji w 
pierwszej fazie na klastrach 
przemysłowych prace związane z 
planowaniem infrastruktury przesyłu na 
dłuższych dystansach i przepisami 
dotyczącymi tej infrastruktury powinny 
być już prowadzone;

11. uwydatnia potrzebę terminowego 
ustanowienia produkcji wodoru i jego 
infrastruktury transportowej oraz 
równoczesnego rozwoju podaży i popytu; 
w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
dokonania przeglądu rozporządzenia nr 
347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej (rozporządzenia TEN-E)15; 
zauważa, że pomimo koncentracji w 
pierwszej fazie na klastrach 
przemysłowych prace związane z 
planowaniem infrastruktury przesyłu na 
dłuższych dystansach i przepisami 
dotyczącymi tej infrastruktury powinny 
być już prowadzone; stwierdza, że ważnym 
elementem powinna być również budowa 
odpowiedniej infrastruktury 
magazynowej;

_________________ _________________
15 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39. 15 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

Or. de

Poprawka 212
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. uwydatnia potrzebę terminowego 
ustanowienia produkcji wodoru i jego 
infrastruktury transportowej oraz 
równoczesnego rozwoju podaży i popytu; 
w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
dokonania przeglądu rozporządzenia nr 
347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej (rozporządzenia TEN-E)15; 
zauważa, że pomimo koncentracji w 
pierwszej fazie na klastrach 
przemysłowych prace związane z 
planowaniem infrastruktury przesyłu na 
dłuższych dystansach i przepisami 
dotyczącymi tej infrastruktury powinny 
być już prowadzone;

11. uwydatnia potrzebę terminowego 
ustanowienia produkcji wodoru i 
jego magazynowania; przypomina o 
istniejącej infrastrukturze dystrybucyjnej i 
transportowej gazu; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji 
dotyczący dokonania przeglądu 
rozporządzenia nr 347/2013 z dnia 17 
kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych 
dotyczących transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej 
(rozporządzenia TEN-E)15; zauważa, że 
wdrożenie pierwszych projektów na rzecz 
wodoru odnawialnego powinno zacząć się 
od rozwiązań zapewniających produkcję 
wodoru możliwie jak najbliżej miejsca, 
gdzie jest wykorzystywany w klastrach 
przemysłowych, a także że w odpowiednim 
czasie należy ocenić potencjalne 
znaczenie przyszłej infrastruktury 
dedykowanej;

_________________ _________________
15 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39. 15 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uwydatnia potrzebę terminowego 
ustanowienia produkcji wodoru i jego 
infrastruktury transportowej oraz 
równoczesnego rozwoju podaży i popytu; 
w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
dokonania przeglądu rozporządzenia nr 
347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury 

11. uwydatnia potrzebę terminowego 
ustanowienia produkcji wodoru i 
infrastruktury do jego transportu i 
dystrybucji oraz równoczesnego rozwoju 
podaży i popytu; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji 
dotyczący dokonania przeglądu 
rozporządzenia nr 347/2013 z dnia 17 
kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych 
dotyczących transeuropejskiej 
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energetycznej (rozporządzenia TEN-E)15; 
zauważa, że pomimo koncentracji w 
pierwszej fazie na klastrach 
przemysłowych prace związane z 
planowaniem infrastruktury przesyłu na 
dłuższych dystansach i przepisami 
dotyczącymi tej infrastruktury powinny 
być już prowadzone;

infrastruktury energetycznej 
(rozporządzenia TEN-E)15; zauważa, że 
pomimo koncentracji w pierwszej fazie na 
klastrach przemysłowych prace związane z 
postępującą konwersją systemów 
dystrybucyjnych i planowaniem 
infrastruktury przesyłu na dłuższych 
dystansach i przepisami dotyczącymi tej 
infrastruktury powinny być już 
prowadzone;

_________________
15 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

Or. en

Poprawka 214
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uwydatnia potrzebę terminowego 
ustanowienia produkcji wodoru i jego 
infrastruktury transportowej oraz 
równoczesnego rozwoju podaży i popytu; 
w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
dokonania przeglądu rozporządzenia nr 
347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej (rozporządzenia TEN-E)15; 
zauważa, że pomimo koncentracji w 
pierwszej fazie na klastrach 
przemysłowych prace związane z 
planowaniem infrastruktury przesyłu na 
dłuższych dystansach i przepisami 
dotyczącymi tej infrastruktury powinny 
być już prowadzone;

11. uwydatnia potrzebę terminowego 
ustanowienia produkcji wodoru i 
ewentualne zapotrzebowanie na jego 
infrastrukturę transportową; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar Komisji dotyczący dokonania 
przeglądu rozporządzenia nr 347/2013 z 
dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 
wytycznych dotyczących transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej 
(rozporządzenia TEN-E); zauważa, że 
wdrożenie pierwszych projektów na rzecz 
wodoru odnawialnego powinno rozpocząć 
się od rozwiązań zapewniających 
produkcję wodoru możliwie jak najbliżej 
miejsca, gdzie jest wykorzystywany w 
klastrach przemysłowych, a także że w 
odpowiednim czasie należy ocenić 
potencjalne znaczenie przyszłej 
infrastruktury dedykowanej;

_________________
15 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.
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Or. en

Poprawka 215
Ivo Hristov

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uwydatnia potrzebę terminowego 
ustanowienia produkcji wodoru i jego 
infrastruktury transportowej oraz 
równoczesnego rozwoju podaży i popytu; 
w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
dokonania przeglądu rozporządzenia nr 
347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej (rozporządzenia TEN-E)15; 
zauważa, że pomimo koncentracji w 
pierwszej fazie na klastrach 
przemysłowych prace związane z 
planowaniem infrastruktury przesyłu na 
dłuższych dystansach i przepisami 
dotyczącymi tej infrastruktury powinny 
być już prowadzone;

11. uwydatnia potrzebę terminowego 
ustanowienia produkcji wodoru i jego 
infrastruktury transportowej oraz 
równoczesnego rozwoju podaży i popytu; 
w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
dokonania przeglądu rozporządzenia nr 
347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej (rozporządzenia TEN-E)15; 
zauważa, że równolegle do koncentracji w 
pierwszej fazie na klastrach 
przemysłowych prace związane z 
planowaniem i rozwojem infrastruktury 
przesyłu na dłuższych dystansach i 
przepisami dotyczącymi tej infrastruktury 
powinny być już prowadzone;

_________________ _________________
15 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39. 15 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

Or. en

Poprawka 216
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uwydatnia potrzebę terminowego 
ustanowienia produkcji wodoru i jego 
infrastruktury transportowej oraz 

11. uwydatnia potrzebę terminowego 
ustanowienia produkcji wodoru i 
infrastruktury do jego magazynowania, 
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równoczesnego rozwoju podaży i popytu; 
w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
dokonania przeglądu rozporządzenia nr 
347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej (rozporządzenia TEN-E)15; 
zauważa, że pomimo koncentracji w 
pierwszej fazie na klastrach 
przemysłowych prace związane z 
planowaniem infrastruktury przesyłu na 
dłuższych dystansach i przepisami 
dotyczącymi tej infrastruktury powinny 
być już prowadzone;

transportu i dystrybucji oraz 
równoczesnego rozwoju podaży i popytu; 
w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
dokonania przeglądu rozporządzenia nr 
347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej (rozporządzenia TEN-E); 
zauważa, że pomimo koncentracji w 
pierwszej fazie na klastrach 
przemysłowych prace związane z 
planowaniem infrastruktury przesyłu na 
dłuższych dystansach i przepisami 
dotyczącymi tej infrastruktury powinny 
być już prowadzone;

_________________
15 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zauważa, że obok koncentracji w 
pierwszej fazie na klastrach 
przemysłowych, w tym „dolinach 
wodorowych”, prace związane z 
planowaniem i budową infrastruktury 
przesyłu na dłuższych dystansach i 
przepisami dotyczącymi tej infrastruktury 
powinny być już prowadzone; zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
dokonania oceny możliwości 
przekształcenia dotychczasowych 
rurociągów gazowych na transport 
czystego wodoru w celu maksymalnego 
zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów inwestycyjnych 
i zrównania kosztów przesyłowych; 



AM\1220643PL.docx 21/120 PE662.101v01-00

PL

apeluje do Komisji, aby umożliwiła 
finansowanie infrastruktury wodorowej za 
pomocą instrumentu „Łącząc Europę” i 
rozporządzenia TEN-E;

Or. en

Poprawka 218
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa do rozważenia jedynie opcji 
„no-regrets” w zakresie inwestycji w nową 
infrastrukturę wodorową, unikając przy 
tym osierocenia aktywów; podkreśla 
potrzebę należytego uwzględnienia 
znacznych strat w trakcie produkcji, 
transportu, magazynowania i 
przetwarzania wodoru17a;
_________________
17a IEA, „The future of hydrogen” 
[Przyszłość wodoru], czerwiec 2019 r.; 
IEA, „Energy technology perspectives 
report” [Raport dotyczący perspektyw 
technologii energetycznych], wrzesień 
2020 r. 

Or. fr

Poprawka 219
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. sugeruje przeprowadzenie obliczeń 
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kosztów i korzyści w związku z lokalizacją 
infrastruktury do transportu i produkcji 
czystego wodoru z myślą o minimalizacji 
kosztów dla odbiorców; zwraca uwagę na 
koszty i korzyści związane z 
umiejscowieniem instalacji 
produkcyjnych w pobliżu miejsc produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych lub w 
takich miejscach, przy czym dotyczy to 
zwłaszcza drobnych odbiorców, oraz 
połączenia różnych sektorów 
zapotrzebowania;

Or. en

Poprawka 220
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla znaczenie współpracy 
transgranicznej między regionami i 
państwami członkowskimi w obszarze 
czystego i niskoemisyjnego wodoru dla 
wspierania projektów, które poprawiłyby 
bezpieczeństwo dostaw dzięki budowie 
niezbędnej infrastruktury 
transgranicznej;

Or. en

Poprawka 221
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Maria Spyraki, Riho Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Salvatore De Meo, Eva 
Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, 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

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że należy zapewnić 
interoperacyjność z systemem gazowym 
oraz połączenia międzysystemowe 
infrastruktury wodorowej w UE w celu 
rozwijania funkcjonującego rynku 
wewnętrznego i stymulowania integracji 
systemu energetycznego;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że w planowaniu sieci 
wodorowych należy skupiać się na 
przyłączeniu priorytetowych przyszłych 
użytkowników wodoru, takich jak klastry 
przemysłowe, w których zaplanowano 
instalacje do produkcji wodoru 
odnawialnego;

Or. en

Poprawka 223
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję do wprowadzenia 
kategorii infrastruktury energetycznej dla 
sieci wodorowych do załącznika 2 do 
rozporządzenia w sprawie TEN-E;

Or. fr
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Poprawka 224
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. zauważa, że obecne ramy 
planowania w energetyce oparte na 
rozporządzeniu TEN-E są w dużej mierze 
uzależnione od podmiotów z sektorów 
gazu i energii elektrycznej; apeluje, aby w 
przyszłości planowanie sieci było bardziej 
przejrzyste oraz aby było prowadzone lub 
kierowane przez ponoszące 
odpowiedzialność demokratyczną organy 
publiczne oraz kontrolowane przez 
niezależne instytucje naukowe;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości przekształcenia 
dotychczasowych rurociągów gazowych 
na transport czystego wodoru w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów inwestycyjnych 
i zrównania kosztów przesyłowych;

skreśla się

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości przekształcenia 
dotychczasowych rurociągów gazowych na 
transport czystego wodoru w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych;

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości przekształcenia 
dotychczasowych rurociągów gazowych na 
transport czystego wodoru w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych; podkreśla, że każde takie 
przekształcenie powinno być w sposób 
bezpośredni istotne dla wykorzystania 
wodoru odnawialnego w priorytetowych 
sektorach wysokoemisyjnych, takich jak 
produkcja stali i podstawowych 
chemikaliów, żegluga i lotnictwo; 
zauważa w związku z tym, że wodór nie 
powinien podlegać mieszaniu w 
istniejących sieciach gazowych;

Or. en

Poprawka 227
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości przekształcenia 
dotychczasowych rurociągów gazowych na 
transport czystego wodoru w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych;

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny, czy 
potrzebne jest przekształcenie części 
dotychczasowych rurociągów gazowych na 
transport czystego wodoru, w przypadku 
gdy wiąże się to z przyszłymi dostawami 
wodoru odnawialnego oraz z 
zapotrzebowaniem w sektorach, w których 
nie istnieją zdekarbonizowane 
alternatywy; zachęca Komisję, w 
kontekście wspomnianej oceny, do 
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przedstawienia solidnej oceny kosztów i 
korzyści, internalizującej wszystkie koszty 
zewnętrzne (w celu maksymalnego 
zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania zużycia zasobów i 
kosztów inwestycyjnych i zrównania 
kosztów przesyłowych);

Or. en

Poprawka 228
Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili, Łukasz 
Kohut, Miroslav Číž, Monika Beňová

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości przekształcenia 
dotychczasowych rurociągów gazowych na 
transport czystego wodoru w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych;

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości przekształcenia 
dotychczasowych rurociągów gazowych na 
transport czystego wodoru w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych; podkreśla, że 
przekształcenie dotychczasowych 
rurociągów gazowych może skutkować 
poprawą dobrobytu społecznego, 
minimalizując ryzyko aktywów 
osieroconych oraz umożliwiając 
państwom członkowskim szybsze działanie 
i przygotowanie infrastruktury, którą 
można wykorzystywać do celów czystego 
wodoru w przyszłości;

Or. en

Poprawka 229
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Maria Spyraki, 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 
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Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości przekształcenia 
dotychczasowych rurociągów gazowych na 
transport czystego wodoru w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych;

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do stopniowego 
przekształcenia dotychczasowej 
infrastruktury na transport, 
magazynowanie i dystrybucję wodoru, a 
także mieszanek wodoru i gazu ziemnego 
w celu maksymalnego zwiększenia 
oszczędności, zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych i dystrybucyjnych; 
podkreśla potrzebę wyznaczenia celów 
zachęcających do budowy niezbędnej 
infrastruktury energetycznej oraz 
stwarzania zachęt dla rozwijania 
odpowiednich zdolności, przy 
jednoczesnym unikaniu kreowania 
sztucznych potrzeb;

Or. en

Poprawka 230
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości przekształcenia 
dotychczasowych rurociągów gazowych 
na transport czystego wodoru w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów inwestycyjnych 
i zrównania kosztów przesyłowych;

12. zwraca uwagę, że wodór ma 
znacznie większą lotność i potrzebuje 
znacznie wyższego ciśnienia niż gaz 
ziemny; przypomina, że istniejące 
rurociągi gazowe są nieodpowiednie do 
czystego wodoru i musiałyby zostać 
zmodernizowane i położone na nowo, co 
wiązałoby się z bardzo wysokimi kosztami; 
podkreśla w związku z tym również 
konieczność wymiany całych systemów 
uszczelnień i zaworów oraz wybudowania 
nowych stacji sprężania wodoru; 
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stwierdza w związku z tym, że istniejące 
rurociągi gazowe nie są odpowiednie do 
transportu czystego wodoru;

Or. de

Poprawka 231
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości przekształcenia 
dotychczasowych rurociągów gazowych na 
transport czystego wodoru w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych;

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości mieszania wodoru i 
jednoczesnego przekształcenia 
dotychczasowej infrastruktury gazowej na 
transport i magazynowanie wodoru w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych; należy rozważyć możliwość 
stworzenia podstawowej sieci wodorowej 
w oparciu o istniejące zmodernizowane 
rurociągi;

Or. fr

Poprawka 232
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości przekształcenia 
dotychczasowych rurociągów gazowych na 
transport czystego wodoru w celu 

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości ewentualnego przekształcenia 
niektórych dotychczasowych rurociągów 
gazowych na transport czystego wodoru 
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maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych;

tam, gdzie rurociągi te są połączone z 
zakładami produkcyjnymi, zakładami 
przemysłowymi i multimodalnymi 
centrami dystrybucji w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania wykorzystywania 
gruntów i zasobów oraz kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych;

Or. fr

Poprawka 233
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości przekształcenia 
dotychczasowych rurociągów gazowych na 
transport czystego wodoru w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych;

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości przekształcenia 
dotychczasowych rurociągów gazowych na 
transport czystego wodoru w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych, jednocześnie jednak 
powinno się ocenić także zapotrzebowanie 
na dodatkowe rurociągi gazowe do 
transportu czystego wodoru;

Or. de

Poprawka 234
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
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możliwości przekształcenia 
dotychczasowych rurociągów gazowych na 
transport czystego wodoru w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych;

możliwości wsparcia przekształcenia 
dotychczasowych rurociągów gazowych 
lub ich części, w razie potrzeby, na 
transport czystego wodoru oraz ich 
odpowiedniej modernizacji w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych oraz uniknięcia w ten 
sposób budowy nowej infrastruktury;

Or. en

Poprawka 235
François-Xavier Bellamy

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości przekształcenia 
dotychczasowych rurociągów gazowych na 
transport czystego wodoru w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych;

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości przekształcenia 
dotychczasowych rurociągów gazowych na 
transport czystego wodoru w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych, z uwzględnieniem 
długoterminowej ewolucji 
zapotrzebowania na gaz, szczególnych 
potrzeb odbiorców wodoru i ogólnych 
kosztów systemowych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka
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12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości przekształcenia 
dotychczasowych rurociągów gazowych na 
transport czystego wodoru w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych;

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny i 
wsparcia możliwości przekształcenia 
dotychczasowych i rozwijanych 
rurociągów gazowych na mieszanie coraz 
większych ilości wodoru w systemie z 
myślą o transporcie czystego wodoru w 
celu maksymalnego zwiększenia 
oszczędności, zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych;

Or. en

Poprawka 237
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości przekształcenia 
dotychczasowych rurociągów gazowych na 
transport czystego wodoru w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych;

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości przekształcenia 
dotychczasowej infrastruktury gazowej na 
transport, dystrybucję i magazynowanie 
mieszanek wodoru i gazu ziemnego oraz 
czystego wodoru, a także jej odpowiedniej 
modernizacji, w celu maksymalnego 
zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych i dystrybucyjnych;

Or. en

Poprawka 238
Josianne Cutajar, Jens Geier

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości przekształcenia 
dotychczasowych rurociągów gazowych na 
transport czystego wodoru w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych;

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby 
wszelka nowa infrastruktura gazowa była 
odpowiednia do transportu wodoru, a 
także do dokonania oceny możliwości 
przekształcenia dotychczasowych 
rurociągów gazowych na transport 
czystego wodoru w celu maksymalnego 
zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych;

Or. en

Poprawka 239
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości przekształcenia 
dotychczasowych rurociągów gazowych na 
transport czystego wodoru w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych;

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dalszego 
przeanalizowania i dokonania oceny 
możliwości przekształcenia części 
dotychczasowych rurociągów gazowych, z 
punktu widzenia zarówno techniczno-
gospodarczego, jak i regulacyjnego, na 
transport czystego wodoru w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych;

Or. en

Poprawka 240
Claudia Gamon, Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Morten Petersen, 
Christophe Grudler
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości przekształcenia 
dotychczasowych rurociągów gazowych 
na transport czystego wodoru w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych;

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny kosztów 
i korzyści oraz możliwości modernizacji i 
przekształcenia dotychczasowych 
rurociągów gazowych w porównaniu z 
budową nowych gazociągów do 
transportu czystego wodoru w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości przekształcenia 
dotychczasowych rurociągów gazowych na 
transport czystego wodoru w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych;

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości przekształcenia 
dotychczasowych rurociągów gazowych na 
transport i dystrybucję czystego wodoru w 
celu maksymalnego zwiększenia 
oszczędności, zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych i dystrybucyjnych;

Or. en

Poprawka 242
Dominique Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości przekształcenia 
dotychczasowych rurociągów gazowych na 
transport czystego wodoru w celu 
maksymalnego zwiększenia oszczędności, 
zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych;

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny 
możliwości przekształcenia 
dotychczasowych rurociągów gazowych na 
transport czystego lub zmieszanego 
wodoru w celu maksymalnego zwiększenia 
oszczędności, zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów 
przesyłowych;

Or. en

Poprawka 243
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. odrzuca pomysł mieszania wodoru, 
który jest produktem złożonym i 
kosztownym w produkcji, w 
dotychczasowej sieci ze stosunkowo 
tańszym gazem ziemnym, ponieważ byłoby 
to sprzeczne nie tylko z zasadami 
oszczędności, ale także z rzeczywistym 
zapotrzebowaniem na wodór w czystej 
postaci; zauważa, że w przypadku 
mieszania większość energii zostanie 
wykorzystana w procesach mieszania, 
transportu i oddzielania wodoru od gazu 
ziemnego, a nie do zaspokojenia 
rzeczywistych potrzeb energetycznych;

Or. fr

Poprawka 244
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Pernille 
Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian 
Doleschal, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă
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Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla konieczność 
podtrzymania rozdziału jako zasady 
przewodniej przy projektowaniu rynków 
wodoru; podkreśla, że rozdział ma 
kluczowe znaczenie dla zagwarantowania, 
aby innowacje i nowe produkty trafiały na 
rynki energii w sposób najbardziej 
opłacalny; wyraża przekonanie, że 
wszelkie odstępstwa od tej zasady 
regulacyjnej w średnim horyzoncie 
czasowym przysporzyłyby niepotrzebnie 
wysokich kosztów odbiorcom końcowym;

Or. en

Poprawka 245
Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Eva 
Kaili, Monika Beňová, Miroslav Číž

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. apeluje do Komisji o ocenę 
poziomów dodawania wodoru w sieciach 
gazowych w związku z planowaniem 
możliwości ustanowienia ogólnounijnej 
podstawy dla dodawania wodoru do sieci 
gazu ziemnego na bazie wspólnych 
przepisów i norm technicznych; apeluje o 
identyfikację i usunięcie barier 
administracyjnych i prawnych;

Or. en

Poprawka 246
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. sprzeciwia się dodawaniu wodoru 
odnawialnego do sieci gazu ze źródeł 
kopalnych, gdyż takie mieszanie byłoby 
sprzeczne z zapotrzebowaniem na czysty 
wodór jako surowiec lub nośnik energii w 
tych branżach i zastosowaniach 
transportowych, w których nie ma 
alternatywy pozwalającej na obniżenie 
emisyjności;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. z zadowoleniem przyjmuje budowę 
instalacji do produkcji energii i wodoru ze 
źródeł odnawialnych na miejscu w 
klastrach przemysłowych, co ma na celu 
bezpośrednie zaspokojenie 
zapotrzebowania przemysłu na wodór, a 
zarazem uniknięcie zbędnych inwestycji w 
infrastrukturę gazociągową;

Or. en

Poprawka 248
Sven Schulze

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zwraca się do Komisji i państw 
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członkowskich o szybkie stworzenie 
odpowiednich ram regulacyjnych dla 
budowy infrastruktury wodorowej, 
zwłaszcza w odniesieniu do eksploatacji i 
podłączenia do takiej sieci;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o ustanowienie jasnych 
wytycznych dotyczących własności 
potencjalnej sieci wodorowej dla 
nowych/zmodernizowanych gazociągów, 
przy jednoczesnym poszanowaniu zasady 
rozdziału;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. zauważa, że w państwach 
członkowskich obowiązują różne normy 
dotyczące łączenia wodoru z gazem 
ziemnym; apeluje do Komisji o ocenę i 
rozwijanie norm dotyczących wodoru, 
zarówno dla sieci gazowej, jak i 
zastosowań końcowych; zauważa, że 
konieczne będzie dostosowanie tych norm 
do potrzeb użytkowników końcowych w 
zakresie jakości oraz do ich zdolności 
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technologicznych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. apeluje, aby ryzykiem finansowym 
nadmiernej rozbudowy infrastruktury 
wodorowej, która nie jest istotna z punktu 
widzenia wykorzystania wodoru 
odnawialnego, obciążono raczej branżę 
niż podatników, za pomocą prawnie 
wiążących przepisów ustawowych i 
dotyczących finansowania;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12c. podkreśla, że istniejąca 
infrastruktura gazowa oferuje znaczne 
możliwości magazynowania energii oraz 
że te zasoby i zasoby uwzględniające nowe 
źródła gazu (w szczególności wodór 
odnawialny) ułatwiłyby integrację energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych; 
zauważa w związku z tym, że należy zająć 
się kwestią nowej roli operatorów 
systemów przesyłowych gazu w świetle 
zasad rozdziału;

Or. en
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Poprawka 253
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Projekt rezolucji
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12c. podkreśla ponadto, że mieszanie 
wodoru z gazem ze źródeł kopalnych w 
sieci gazowej nie doprowadzi do 
ograniczenia emisji, lecz raczej zablokuje 
wprowadzanie procesów opartych tylko na 
wodorze i będzie skutkować dalszym 
przesyłaniem i wykorzystaniem gazu ze 
źródeł kopalnych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Śródtytuł 4

Projekt rezolucji Poprawka

Popyt na wodór Rynek wodoru

Or. en

Poprawka 255
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, 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

Projekt rezolucji
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Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że w celu szybkiego 
wprowadzenia czystego wodoru na rynek i 
zapobieżenia uzależnieniu gospodarki od 
węgla popyt na wodór musi zostać 
zwiększony; potwierdza, że popyt na 
wodór powinien w pierwszej kolejności 
pochodzić z sektorów, dla których 
korzystanie z wodoru może być 
rozwiązaniem konkurencyjnym lub w 
których odchodzenie od paliw kopalnych z 
zastosowaniem innych metod jest aktualnie 
niemożliwe; wyraża przekonanie, że plany 
działania dla tych sektorów w zakresie 
rozwoju popytu, inwestycji i badań należy 
ustanowić na poziomie europejskim; 
zgadza się z Komisją, że polityki dotyczące 
popytu, np. kontyngenty na wykorzystanie 
czystego wodoru w określonych sektorach 
i kontrakty na transakcje różnicowe 
dotyczące dwutlenku węgla, są niezbędne 
do promowania dekarbonizacji poprzez 
zastosowanie czystego wodoru;

13. podkreśla, że w celu szybkiego 
wprowadzenia odnawialnego i 
niskoemisyjnego wodoru na rynek i 
zapobieżenia uzależnieniu gospodarki od 
węgla popyt na wodór powinien zostać 
zwiększony; potwierdza, że popyt na 
wodór powinien w pierwszej kolejności 
pochodzić z sektorów, dla których 
korzystanie z wodoru może być 
rozwiązaniem konkurencyjnym lub w 
których odchodzenie od paliw kopalnych z 
zastosowaniem innych mniej złożonych i 
tańszych metod i rozwiązań technicznych 
jest aktualnie niemożliwe; wyraża 
przekonanie, że plany działania dla tych 
sektorów w zakresie rozwoju popytu, 
inwestycji i badań należy ustanowić na 
poziomie europejskim; zgadza się z 
Komisją, że polityki dotyczące popytu, np. 
kontyngenty na wykorzystanie czystego 
wodoru w ograniczonej liczbie 
określonych sektorów i narzędzia 
finansowe, takie jak kontrakty na 
transakcje różnicowe dotyczące dwutlenku 
węgla, można wziąć pod uwagę w okresie 
przejściowym w celu promowania 
dekarbonizacji poprzez zastosowanie 
wodoru odnawialnego i niskoemisyjnego, 
zarazem unikając tworzenia sztucznych 
potrzeb i nadmiernych zakłóceń rynku 
kosztem innych źródeł energii; podkreśla, 
że polityki dotyczące popytu powinny być 
spójne z innymi środkami z zakresu 
polityki i podlegać gruntownej ocenie 
skutków, co pozwoli uniknąć 
ewentualnego negatywnego wpływu na 
korzystające z energii branże, które muszą 
sprostać międzynarodowej konkurencji; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
rozwiązań rynkowych dla utworzenia 
rynku i równych warunków działania dla 
poszczególnych technologii, z naciskiem 
na racjonalne pod względem kosztów 
ograniczanie emisji gazów 
cieplarnianych, a także odporność i 
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konkurencyjność gospodarki UE;

Or. en

Poprawka 256
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że w celu szybkiego 
wprowadzenia czystego wodoru na rynek i 
zapobieżenia uzależnieniu gospodarki od 
węgla popyt na wodór musi zostać 
zwiększony; potwierdza, że popyt na 
wodór powinien w pierwszej kolejności 
pochodzić z sektorów, dla których 
korzystanie z wodoru może być 
rozwiązaniem konkurencyjnym lub w 
których odchodzenie od paliw kopalnych z 
zastosowaniem innych metod jest aktualnie 
niemożliwe; wyraża przekonanie, że plany 
działania dla tych sektorów w zakresie 
rozwoju popytu, inwestycji i badań należy 
ustanowić na poziomie europejskim; 
zgadza się z Komisją, że polityki dotyczące 
popytu, np. kontyngenty na wykorzystanie 
czystego wodoru w określonych sektorach 
i kontrakty na transakcje różnicowe 
dotyczące dwutlenku węgla, są niezbędne 
do promowania dekarbonizacji poprzez 
zastosowanie czystego wodoru;

13. podkreśla, że w celu szybkiego 
wprowadzenia czystego wodoru na rynek 
popyt na wodór jako taki musi zostać 
zwiększony; potwierdza, że popyt na 
wodór powinien w pierwszej kolejności 
pochodzić z sektorów, dla których 
korzystanie z wodoru może być 
rozwiązaniem konkurencyjnym lub w 
których odchodzenie od paliw kopalnych z 
zastosowaniem innych metod jest aktualnie 
niemożliwe; wyraża przekonanie, że plany 
działania dla tych sektorów w zakresie 
rozwoju popytu, inwestycji i badań należy 
ustanowić na poziomie europejskim; 
podkreśla, że szeroki wachlarz programów 
wsparcia dostosowanych do 
uwarunkowań poszczególnych państw 
członkowskich, takich jak kontrakty na 
transakcje różnicowe dotyczące dwutlenku 
węgla, jest niezbędny do promowania 
produkcji wodoru i wprowadzania go do 
obrotu; podkreśla w związku z tym 
znaczenie rozwiązań rynkowych dla 
utworzenia rynku i równych warunków 
działania dla poszczególnych technologii, 
z naciskiem na racjonalne pod względem 
kosztów ograniczanie emisji gazów 
cieplarnianych, a także odporność i 
konkurencyjność gospodarki UE; 
podkreśla, że rozwój rynku węgla 
powinien odbywać się spójnie z innymi 
celami Unii oraz ostrzega Komisję, że 



PE662.101v01-00 42/120 AM\1220643PL.docx

PL

ustanowienie minimalnych udziałów lub 
kontyngentów dla poszczególnych typów 
wodoru kolidowałoby z realizacją innych 
polityk na rzecz klimatu, takich jak 
postępy w osiąganiu celów w zakresie 
energii odnawialnej; podkreśla, że 
wprowadzenie minimalnych udziałów lub 
kontyngentów skutkowałoby również 
zakłóceniami na wewnętrznym rynku 
energii, podnosząc koszty dostaw energii 
dla regionów będących w trakcie 
transformacji, a także zwiększając ich 
zależność od dostawców zagranicznych;

Or. en

Poprawka 257
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że w celu szybkiego 
wprowadzenia czystego wodoru na rynek i 
zapobieżenia uzależnieniu gospodarki od 
węgla popyt na wodór musi zostać 
zwiększony; potwierdza, że popyt na 
wodór powinien w pierwszej kolejności 
pochodzić z sektorów, dla których 
korzystanie z wodoru może być 
rozwiązaniem konkurencyjnym lub w 
których odchodzenie od paliw kopalnych z 
zastosowaniem innych metod jest 
aktualnie niemożliwe; wyraża 
przekonanie, że plany działania dla tych 
sektorów w zakresie rozwoju popytu, 
inwestycji i badań należy ustanowić na 
poziomie europejskim; zgadza się z 
Komisją, że polityki dotyczące popytu, np. 
kontyngenty na wykorzystanie czystego 
wodoru w określonych sektorach i 
kontrakty na transakcje różnicowe 
dotyczące dwutlenku węgla, są niezbędne 
do promowania dekarbonizacji poprzez 

13. podkreśla, że na wolnym rynku 
popyt i podaż określają cenę; podkreśla w 
związku z tym konieczność odrzucenia 
realizowanego w ramach gospodarki 
planowej zwiększenia popytu na wodór;
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zastosowanie czystego wodoru;

Or. de

Poprawka 258
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że w celu szybkiego 
wprowadzenia czystego wodoru na rynek i 
zapobieżenia uzależnieniu gospodarki od 
węgla popyt na wodór musi zostać 
zwiększony; potwierdza, że popyt na 
wodór powinien w pierwszej kolejności 
pochodzić z sektorów, dla których 
korzystanie z wodoru może być 
rozwiązaniem konkurencyjnym lub w 
których odchodzenie od paliw kopalnych z 
zastosowaniem innych metod jest 
aktualnie niemożliwe; wyraża 
przekonanie, że plany działania dla tych 
sektorów w zakresie rozwoju popytu, 
inwestycji i badań należy ustanowić na 
poziomie europejskim; zgadza się z 
Komisją, że polityki dotyczące popytu, np. 
kontyngenty na wykorzystanie czystego 
wodoru w określonych sektorach i 
kontrakty na transakcje różnicowe 
dotyczące dwutlenku węgla, są niezbędne 
do promowania dekarbonizacji poprzez 
zastosowanie czystego wodoru;

13. podkreśla, że w celu szybkiego 
wprowadzenia czystego wodoru na rynek i 
zapobieżenia uzależnieniu gospodarki od 
węgla popyt na wodór musi zostać 
zwiększony; potwierdza, że popyt na 
wodór powinien pochodzić z sektorów, dla 
których korzystanie z wodoru jest jedynym 
sposobem na odejście od paliw kopalnych; 
wyraża przekonanie, że plany działania dla 
tych sektorów w zakresie rozwoju popytu, 
inwestycji i badań należy ustanowić na 
poziomie europejskim w oparciu o 
niezależne badania naukowe; zgadza się z 
Komisją, że polityki dotyczące popytu, np. 
kontyngenty na wykorzystanie czystego 
wodoru w określonych sektorach są 
niezbędne do promowania dekarbonizacji 
poprzez zastosowanie czystego wodoru, 
czemu towarzyszą kontrakty na transakcje 
różnicowe stosowane dla projektów w 
dziedzinie wodoru produkowanego z 
wykorzystaniem energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych w przypadkach, w 
których jest to niezbędne dla zachowania 
konkurencyjności użytkowników 
końcowych, zapewnienia 
proporcjonalności rekompensat oraz 
uniknięcia podwójnego subsydiowania 
produkcji i wykorzystywania;

Or. fr
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Poprawka 259
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że w celu szybkiego 
wprowadzenia czystego wodoru na rynek i 
zapobieżenia uzależnieniu gospodarki od 
węgla popyt na wodór musi zostać 
zwiększony; potwierdza, że popyt na 
wodór powinien w pierwszej kolejności 
pochodzić z sektorów, dla których 
korzystanie z wodoru może być 
rozwiązaniem konkurencyjnym lub w 
których odchodzenie od paliw kopalnych z 
zastosowaniem innych metod jest aktualnie 
niemożliwe; wyraża przekonanie, że plany 
działania dla tych sektorów w zakresie 
rozwoju popytu, inwestycji i badań należy 
ustanowić na poziomie europejskim; 
zgadza się z Komisją, że polityki dotyczące 
popytu, np. kontyngenty na wykorzystanie 
czystego wodoru w określonych sektorach 
i kontrakty na transakcje różnicowe 
dotyczące dwutlenku węgla, są niezbędne 
do promowania dekarbonizacji poprzez 
zastosowanie czystego wodoru;

13. podkreśla, że w celu szybkiego 
wprowadzenia czystego wodoru na rynek i 
zapobieżenia uzależnieniu gospodarki od 
węgla popyt na wodór musi zostać 
zwiększony, do czego muszą zostać 
stworzone programy zachęt rynkowych; 
potwierdza, że popyt na wodór powinien w 
pierwszej kolejności pochodzić z sektorów, 
dla których korzystanie z wodoru może 
być rozwiązaniem konkurencyjnym lub w 
których odchodzenie od paliw kopalnych z 
zastosowaniem innych metod jest aktualnie 
niemożliwe; wyraża przekonanie, że plany 
działania dla tych sektorów w zakresie 
rozwoju popytu, inwestycji i badań należy 
ustanowić na poziomie europejskim; 
zgadza się z Komisją, że polityki dotyczące 
popytu, np. kontyngenty na wykorzystanie 
czystego wodoru w określonych sektorach 
i kontrakty na transakcje różnicowe 
dotyczące dwutlenku węgla, są niezbędne 
do promowania dekarbonizacji poprzez 
zastosowanie czystego wodoru; stwierdza, 
że obok sektora przemysłowego już teraz 
znaczna uwaga powinna jednak być 
skierowana również na sektor mobilności;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że w celu szybkiego 
wprowadzenia czystego wodoru na rynek i 

13. podkreśla, że w celu szybkiego 
wprowadzenia wodoru odnawialnego na 
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zapobieżenia uzależnieniu gospodarki od 
węgla popyt na wodór musi zostać 
zwiększony; potwierdza, że popyt na 
wodór powinien w pierwszej kolejności 
pochodzić z sektorów, dla których 
korzystanie z wodoru może być 
rozwiązaniem konkurencyjnym lub w 
których odchodzenie od paliw kopalnych z 
zastosowaniem innych metod jest aktualnie 
niemożliwe; wyraża przekonanie, że plany 
działania dla tych sektorów w zakresie 
rozwoju popytu, inwestycji i badań należy 
ustanowić na poziomie europejskim; 
zgadza się z Komisją, że polityki dotyczące 
popytu, np. kontyngenty na wykorzystanie 
czystego wodoru w określonych sektorach 
i kontrakty na transakcje różnicowe 
dotyczące dwutlenku węgla, są niezbędne 
do promowania dekarbonizacji poprzez 
zastosowanie czystego wodoru;

rynek i zapobieżenia uzależnieniu 
gospodarki od węgla popyt na wodór 
odnawialny musi zostać zwiększony; 
potwierdza, że popyt na wodór powinien w 
pierwszej kolejności pochodzić z sektorów, 
dla których korzystanie z wodoru może 
być rozwiązaniem konkurencyjnym lub w 
których odchodzenie od paliw kopalnych z 
zastosowaniem innych metod jest aktualnie 
niemożliwe; wyraża przekonanie, że plany 
działania dla tych sektorów w zakresie 
rozwoju popytu, inwestycji i badań należy 
ustanowić na poziomie europejskim; 
zgadza się z Komisją, że polityki dotyczące 
popytu, np. kontyngenty na wykorzystanie 
czystego wodoru w określonych sektorach 
i kontrakty na transakcje różnicowe 
dotyczące dwutlenku węgla, są niezbędne 
do promowania dekarbonizacji poprzez 
zastosowanie wodoru odnawialnego; 
podkreśla, że wsparcie UE należy udzielać 
wyłącznie projektom na rzecz wodoru 
odnawialnego, nie zaś projektom na rzecz 
wodoru niskoemisyjnego, w przypadku 
których istnieje ryzyko, że staną się 
aktywami osieroconymi;

Or. en

Poprawka 261
Ivo Hristov

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że w celu szybkiego 
wprowadzenia czystego wodoru na rynek i 
zapobieżenia uzależnieniu gospodarki od 
węgla popyt na wodór musi zostać 
zwiększony; potwierdza, że popyt na 
wodór powinien w pierwszej kolejności 
pochodzić z sektorów, dla których 
korzystanie z wodoru może być 
rozwiązaniem konkurencyjnym lub w 
których odchodzenie od paliw kopalnych z 

13. podkreśla, że w celu szybkiego 
wprowadzenia czystego wodoru na rynek i 
zapobieżenia uzależnieniu gospodarki od 
węgla popyt na wodór musi zostać 
zwiększony; potwierdza, że popyt na 
wodór powinien w pierwszej kolejności 
pochodzić z sektorów, dla których 
korzystanie z wodoru może być 
rozwiązaniem konkurencyjnym lub w 
których odchodzenie od paliw kopalnych z 
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zastosowaniem innych metod jest aktualnie 
niemożliwe; wyraża przekonanie, że plany 
działania dla tych sektorów w zakresie 
rozwoju popytu, inwestycji i badań należy 
ustanowić na poziomie europejskim; 
zgadza się z Komisją, że polityki dotyczące 
popytu, np. kontyngenty na wykorzystanie 
czystego wodoru w określonych sektorach 
i kontrakty na transakcje różnicowe 
dotyczące dwutlenku węgla, są niezbędne 
do promowania dekarbonizacji poprzez 
zastosowanie czystego wodoru;

zastosowaniem innych metod jest aktualnie 
niemożliwe; wyraża przekonanie, że plany 
działania dla tych sektorów w zakresie 
rozwoju popytu, inwestycji i badań należy 
ustanowić na poziomie europejskim, z 
uwzględnieniem różnic regionalnych w 
odniesieniu do początkowego wdrożenia 
wodoru, gotowości technologicznej, 
możliwości klimatycznych oraz dojrzałości 
infrastruktury badawczej; zgadza się z 
Komisją, że polityki dotyczące popytu, np. 
kontyngenty na wykorzystanie czystego 
wodoru w określonych sektorach i 
kontrakty na transakcje różnicowe 
dotyczące dwutlenku węgla, są niezbędne 
do promowania dekarbonizacji poprzez 
zastosowanie czystego wodoru;

Or. en

Poprawka 262
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że w celu szybkiego 
wprowadzenia czystego wodoru na rynek i 
zapobieżenia uzależnieniu gospodarki od 
węgla popyt na wodór musi zostać 
zwiększony; potwierdza, że popyt na 
wodór powinien w pierwszej kolejności 
pochodzić z sektorów, dla których 
korzystanie z wodoru może być 
rozwiązaniem konkurencyjnym lub w 
których odchodzenie od paliw kopalnych z 
zastosowaniem innych metod jest aktualnie 
niemożliwe; wyraża przekonanie, że plany 
działania dla tych sektorów w zakresie 
rozwoju popytu, inwestycji i badań należy 
ustanowić na poziomie europejskim; 
zgadza się z Komisją, że polityki dotyczące 
popytu, np. kontyngenty na wykorzystanie 
czystego wodoru w określonych sektorach 

13. podkreśla, że w celu szybkiego 
wprowadzenia czystego wodoru na rynek i 
zapobieżenia uzależnieniu gospodarki od 
węgla popyt na wodór musi zostać 
zwiększony; potwierdza, że popyt na 
wodór powinien w pierwszej kolejności 
pochodzić z sektorów, dla których 
korzystanie z wodoru może być 
rozwiązaniem konkurencyjnym lub w 
których odchodzenie od paliw kopalnych z 
zastosowaniem innych metod jest aktualnie 
niemożliwe; wyraża przekonanie, że plany 
działania dla tych sektorów w zakresie 
rozwoju popytu, inwestycji i badań należy 
ustanowić na poziomie europejskim; 
zgadza się z Komisją, że polityki dotyczące 
popytu, np. kontyngenty na wykorzystanie 
czystego wodoru w określonych sektorach 
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i kontrakty na transakcje różnicowe 
dotyczące dwutlenku węgla, są niezbędne 
do promowania dekarbonizacji poprzez 
zastosowanie czystego wodoru;

i kontrakty na transakcje różnicowe 
dotyczące dwutlenku węgla, są niezbędne 
do promowania dekarbonizacji poprzez 
zastosowanie czystego wodoru; apeluje o 
bezzwłoczne opracowanie programu 
pilotażowego na rzecz transakcji 
różnicowych dotyczących dwutlenku 
węgla, w szczególności na rzecz czystej 
stali;

Or. en

Poprawka 263
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że w celu szybkiego 
wprowadzenia czystego wodoru na rynek i 
zapobieżenia uzależnieniu gospodarki od 
węgla popyt na wodór musi zostać 
zwiększony; potwierdza, że popyt na 
wodór powinien w pierwszej kolejności 
pochodzić z sektorów, dla których 
korzystanie z wodoru może być 
rozwiązaniem konkurencyjnym lub w 
których odchodzenie od paliw kopalnych z 
zastosowaniem innych metod jest aktualnie 
niemożliwe; wyraża przekonanie, że plany 
działania dla tych sektorów w zakresie 
rozwoju popytu, inwestycji i badań należy 
ustanowić na poziomie europejskim; 
zgadza się z Komisją, że polityki dotyczące 
popytu, np. kontyngenty na wykorzystanie 
czystego wodoru w określonych sektorach i 
kontrakty na transakcje różnicowe 
dotyczące dwutlenku węgla, są niezbędne 
do promowania dekarbonizacji poprzez 
zastosowanie czystego wodoru;

13. podkreśla, że w celu szybkiego 
wprowadzenia wodoru odnawialnego i 
niskoemisyjnego na rynek popyt na wodór 
musi zostać zwiększony; potwierdza, że 
popyt na wodór odnawialny i 
niskoemisyjny powinien w pierwszej 
kolejności pochodzić z sektorów, dla 
których korzystanie z wodoru może być 
rozwiązaniem konkurencyjnym lub w 
których odchodzenie od paliw kopalnych z 
zastosowaniem innych metod jest aktualnie 
niemożliwe; wyraża przekonanie, że plany 
działania dla tych sektorów w zakresie 
rozwoju popytu, inwestycji i badań należy 
ustanowić na poziomie europejskim; 
odnotowuje sugestię Komisji, zgodnie z 
którą polityki dotyczące popytu, np. 
kontyngenty na wykorzystanie wodoru 
odnawialnego i niskoemisyjnego w 
określonych sektorach i kontrakty na 
transakcje różnicowe dotyczące dwutlenku 
węgla, mogą przyczynić się do 
promowania dekarbonizacji poprzez 
zastosowanie wodoru odnawialnego i 
niskoemisyjnego;
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Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że w celu szybkiego 
wprowadzenia czystego wodoru na rynek i 
zapobieżenia uzależnieniu gospodarki od 
węgla popyt na wodór musi zostać 
zwiększony; potwierdza, że popyt na wodór 
powinien w pierwszej kolejności 
pochodzić z sektorów, dla których 
korzystanie z wodoru może być 
rozwiązaniem konkurencyjnym lub w 
których odchodzenie od paliw kopalnych z 
zastosowaniem innych metod jest aktualnie 
niemożliwe; wyraża przekonanie, że plany 
działania dla tych sektorów w zakresie 
rozwoju popytu, inwestycji i badań należy 
ustanowić na poziomie europejskim; 
zgadza się z Komisją, że polityki dotyczące 
popytu, np. kontyngenty na wykorzystanie 
czystego wodoru w określonych sektorach 
i kontrakty na transakcje różnicowe 
dotyczące dwutlenku węgla, są niezbędne 
do promowania dekarbonizacji poprzez 
zastosowanie czystego wodoru;

13. podkreśla, że niezbędne jest 
zwiększenie popytu na wodór w celu 
szybkiego wprowadzenia wodoru 
odnawialnego na rynek; potwierdza, że 
popyt na wodór powinien w pierwszej 
kolejności pochodzić z sektorów, dla 
których korzystanie z wodoru może być 
rozwiązaniem konkurencyjnym lub w 
których odchodzenie od paliw kopalnych z 
zastosowaniem innych metod jest aktualnie 
niemożliwe; zgadza się z Komisją, że 
głównymi rynkami pod względem popytu 
na wodór są przemysł i transport ciężki; 
wyraża przekonanie, że plany działania dla 
tych sektorów w zakresie rozwoju popytu, 
inwestycji i badań należy ustanowić na 
poziomie europejskim; z zadowoleniem 
przyjmuje rozważanie przez Komisję 
różnych wariantów zachęt po stronie 
popytu;

Or. en

Poprawka 265
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że w celu szybkiego 13. podkreśla, że w celu szybkiego 
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wprowadzenia czystego wodoru na rynek i 
zapobieżenia uzależnieniu gospodarki od 
węgla popyt na wodór musi zostać 
zwiększony; potwierdza, że popyt na 
wodór powinien w pierwszej kolejności 
pochodzić z sektorów, dla których 
korzystanie z wodoru może być 
rozwiązaniem konkurencyjnym lub w 
których odchodzenie od paliw kopalnych z 
zastosowaniem innych metod jest aktualnie 
niemożliwe; wyraża przekonanie, że plany 
działania dla tych sektorów w zakresie 
rozwoju popytu, inwestycji i badań należy 
ustanowić na poziomie europejskim; 
zgadza się z Komisją, że polityki dotyczące 
popytu, np. kontyngenty na wykorzystanie 
czystego wodoru w określonych sektorach 
i kontrakty na transakcje różnicowe 
dotyczące dwutlenku węgla, są niezbędne 
do promowania dekarbonizacji poprzez 
zastosowanie czystego wodoru;

wprowadzenia czystego wodoru na rynek i 
zapobieżenia uzależnieniu gospodarki od 
węgla popyt na wodór musi zostać 
zwiększony; potwierdza, że popyt na 
wodór powinien w pierwszej kolejności 
pochodzić z sektorów, dla których 
korzystanie z wodoru może być 
rozwiązaniem konkurencyjnym lub w 
których odchodzenie od paliw kopalnych z 
zastosowaniem innych metod jest aktualnie 
niemożliwe; wyraża przekonanie, że plany 
działania i cele dla tych sektorów w 
zakresie rozwoju popytu, inwestycji i 
badań należy ustanowić na poziomie 
europejskim; zgadza się z Komisją, że 
polityki dotyczące popytu, np. kontyngenty 
na wykorzystanie czystego wodoru w 
określonych sektorach i kontrakty na 
transakcje różnicowe dotyczące dwutlenku 
węgla, są niezbędne do promowania 
dekarbonizacji poprzez zastosowanie 
czystego wodoru;

Or. en

Poprawka 266
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że w celu szybkiego 
wprowadzenia czystego wodoru na rynek i 
zapobieżenia uzależnieniu gospodarki od 
węgla popyt na wodór musi zostać 
zwiększony; potwierdza, że popyt na 
wodór powinien w pierwszej kolejności 
pochodzić z sektorów, dla których 
korzystanie z wodoru może być 
rozwiązaniem konkurencyjnym lub w 
których odchodzenie od paliw kopalnych z 
zastosowaniem innych metod jest aktualnie 
niemożliwe; wyraża przekonanie, że plany 
działania dla tych sektorów w zakresie 

13. podkreśla, że w celu szybkiego 
wprowadzenia czystego wodoru na rynek 
popyt na wodór musi zostać zwiększony; 
potwierdza, że popyt na wodór powinien w 
pierwszej kolejności pochodzić z sektorów, 
dla których korzystanie z wodoru może 
być rozwiązaniem konkurencyjnym lub w 
których odchodzenie od paliw kopalnych z 
zastosowaniem innych metod jest aktualnie 
niemożliwe; wyraża przekonanie, że plany 
działania dla tych sektorów w zakresie 
rozwoju popytu, inwestycji i badań należy 
ustanowić na poziomie europejskim; 
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rozwoju popytu, inwestycji i badań należy 
ustanowić na poziomie europejskim; 
zgadza się z Komisją, że polityki dotyczące 
popytu, np. kontyngenty na wykorzystanie 
czystego wodoru w określonych sektorach 
i kontrakty na transakcje różnicowe 
dotyczące dwutlenku węgla, są niezbędne 
do promowania dekarbonizacji poprzez 
zastosowanie czystego wodoru;

zgadza się z Komisją, że polityki dotyczące 
popytu, np. kontyngenty na wykorzystanie 
czystego wodoru w określonych sektorach 
i kontrakty na transakcje różnicowe 
dotyczące dwutlenku węgla, są niezbędne 
do promowania dekarbonizacji poprzez 
zastosowanie czystego wodoru;

Or. fr

Poprawka 267
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że w celu szybkiego 
wprowadzenia czystego wodoru na rynek i 
zapobieżenia uzależnieniu gospodarki od 
węgla popyt na wodór musi zostać 
zwiększony; potwierdza, że popyt na 
wodór powinien w pierwszej kolejności 
pochodzić z sektorów, dla których 
korzystanie z wodoru może być 
rozwiązaniem konkurencyjnym lub w 
których odchodzenie od paliw kopalnych z 
zastosowaniem innych metod jest 
aktualnie niemożliwe; wyraża 
przekonanie, że plany działania dla tych 
sektorów w zakresie rozwoju popytu, 
inwestycji i badań należy ustanowić na 
poziomie europejskim; zgadza się z 
Komisją, że polityki dotyczące popytu, np. 
kontyngenty na wykorzystanie czystego 
wodoru w określonych sektorach i 
kontrakty na transakcje różnicowe 
dotyczące dwutlenku węgla, są niezbędne 
do promowania dekarbonizacji poprzez 
zastosowanie czystego wodoru;

13. podkreśla, że w celu szybkiego 
wprowadzenia wodoru odnawialnego na 
rynek i zapobieżenia uzależnieniu 
gospodarki od węgla popyt na wodór 
odnawialny musi zostać zwiększony; 
potwierdza, że popyt na wodór powinien 
pochodzić z sektorów, dla których 
korzystanie z wodoru może być jedynym 
technicznie dostępnym wariantem 
obniżenia emisyjności; wyraża 
przekonanie, że plany działania dla tych 
sektorów w zakresie rozwoju popytu, 
inwestycji i badań należy ustanowić na 
poziomie europejskim; zgadza się z 
Komisją, że polityki dotyczące popytu, np. 
kontyngenty na wykorzystanie wodoru 
odnawialnego w określonych sektorach i 
kontrakty na transakcje różnicowe 
dotyczące dwutlenku węgla, są niezbędne 
do promowania dekarbonizacji poprzez 
zastosowanie wodoru odnawialnego;

Or. en



AM\1220643PL.docx 51/120 PE662.101v01-00

PL

Poprawka 268
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard 
Bentele, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, 
Christian Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven 
Schulze, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. apeluje do Komisji o rozważenie 
wyraźnych zachęt do stosowania i 
wykorzystania wodoru dla poszczególnych 
sektorów użytkowników końcowych w 
celu stymulowania popytu na wodór; 
podkreśla, że należy zapewnić zachęty 
regulacyjne, takie jak możliwość 
zaliczenia wodoru lub paliw syntetycznych 
na poczet celów sektorowych w zakresie 
energii odnawialnej lub progów 
ograniczenia emisji w odpowiednich 
przepisach Unii, w tym w dyrektywie w 
sprawie odnawialnych źródeł energii 
REDII;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. uważa, że, po stronie użytkownika, 
Komisja powinna skupić się na sektorach 
zdolnych do wykorzystania wyjątkowych 
właściwości wodoru oraz takich, w 
których nie wchodzą w rachubę tańsze 
alternatywy, takie jak elektryfikacja czy 
biopaliwa odnawialne; uważa, że 
bezemisyjna produkcja stali to dobry 
przykład pokazujący solidne uzasadnienie 
inicjatyw na rzecz klastrów 
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przemysłowych nastawionych na 
elektryfikację i wodór;

Or. en

Poprawka 270
Sven Schulze

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zauważa, że użyciu wodoru stoją 
po części na przeszkodzie ramy 
regulacyjne; zwraca się do Komisji i 
państw członkowskich o takie 
dostosowanie ram regulacyjnych w 
sektorze transportu, budynków i 
przemysłu, by wzmóc popyt na wodór;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. apeluje do Komisji o dopilnowanie, 
aby popyt na wodór odpowiadał dostępnej 
podaży wodoru odnawialnego, przez 
opracowanie hierarchii zastosowań tego 
wodoru, w której priorytetowy dostęp do 
zasobów wodoru przysługuje sektorom o 
największych potrzebach;

Or. en

Poprawka 272
Dominique Riquet
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Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że w sektorze transportu 
wodór jest już wykorzystywany w 
transporcie publicznym i poszczególnych 
segmentach sektora kolei, zwłaszcza tam, 
gdzie elektryfikacja linii nie jest zasadna 
ze względów ekonomicznych;

Or. en

Poprawka 273
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. apeluje do Komisji o dokonanie 
przeglądu obowiązujących przepisów w 
celu wyeliminowania czynników 
zniechęcających, takich jak brak pewności 
prawa w odniesieniu do czystego wodoru 
w sektorach zapotrzebowania;

Or. en

Poprawka 274
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. podkreśla, że wykorzystanie 
wodoru w transporcie wymaga 
infrastruktury tankowania; zwraca 
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uwagę, jak ważna jest rewizja 
rozporządzenia TEN-T oraz dyrektywy w 
sprawie rozwoju infrastruktury paliw 
alternatywnych w celu uwzględnienia 
wodoru; ponadto podkreśla, że potrzebne 
są skuteczniejsze przepisy stwarzające 
zachęty do korzystania z paliw 
bezemisyjnych, w tym czystego wodoru, w 
pojazdach ciężkich, lotnictwie i żegludze;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. podkreśla, że niezwykle ważne jest 
priorytetowe traktowanie zastępowania 
wodoru pochodzenia kopalnego, 
wykorzystywanego w przemyśle, wodorem 
odnawialnym, zanim zostanie rozważone 
jego użycie w innych sektorach i do 
innych celów;

Or. en

Poprawka 276
Dominique Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. podkreśla, że infrastruktura ma 
kluczowe znaczenie dla stymulowania 
popytu, w szczególności na poziomie 
dystrybucji, gdyż zapewnia ona ramy 
wykorzystania;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. apeluje do Komisji, aby wzięła pod 
uwagę kontyngenty na wykorzystanie 
paliw syntetycznych w lotnictwie lub w 
napędzie statków;

Or. en

Poprawka 278
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 13 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13c. apeluje do Komisji, by promowała 
główne rynki technologii i systemów 
ekologicznego wodoru oraz ich 
wykorzystanie do celów produkcji 
neutralnej dla klimatu, zwłaszcza w 
sektorach stali, cementu i chemikaliów, w 
ramach aktualizacji i realizacji nowej 
strategii przemysłowej dla Europy; wzywa 
Komisję, aby rozważyła wariant 
polegający na uznaniu stali produkowanej 
z użyciem czystego wodoru za 
zapewniającą premię za ekoinnowacje na 
poczet celów wyznaczonych dla parku 
pojazdów na podstawie rozporządzeń UE 
określających normy emisji CO2 dla 
pojazdów drogowych; apeluje do Komisji, 
aby wkrótce przedstawiła strategię UE na 
rzecz czystej stali, która powinna 
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obejmować odpowiednie ukierunkowanie 
na wykorzystanie czystego wodoru;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13c. uważa, że wodór jest interesujący 
przede wszystkim ze względu na jego 
zdolność do zapewnienia, dodatkowo w 
stosunku do nośników w sieci, 
elastyczności i stabilności systemu 
energetycznego, w szczególności przez 
międzysezonowe magazynowanie energii 
elektrycznej; podkreśla, że w związku z 
tym rozwój transportu opartego na 
wodorze oraz infrastruktury magazynowej 
musi być planowany równolegle z 
rozwojem środków do produkcji energii, 
zgodnie z logiką optymalizacji technicznej 
i gospodarczej oraz z długoterminową 
wizją roli wodoru;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13c. zwraca uwagę na potrzebę 
zaprojektowania rynku zapewniającego 
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czysty i niskoemisyjny wodór jako 
sprzyjającej ochronie klimatu alternatywy 
dla wszystkich przedsiębiorstw, w 
szczególności MŚP; apeluje do Komisji, 
aby oszacowała ilość odnawialnego i 
niskoemisyjnego wodoru, która jest 
potrzebna, aby pomóc przemysłowym 
MŚP w obniżeniu emisyjności procesów 
produkcyjnych i dostaw energii;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13d. podkreśla, że wykorzystanie 
wodoru musi być również nadal 
ukierunkowane na procesy przemysłowe, 
które należą do najtrudniej poddających 
się dekarbonizacji i w przypadku których 
nie jest łatwa bezpośrednia elektryfikacja, 
w szczególności na produkcję stali z rudy 
pierwotnej w drodze bezpośredniej 
redukcji żelaza za pomocą wodoru;

Or. en

Poprawka 282
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 13 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13d. zwraca uwagę, że zamówienia 
publiczne mogą również wnosić wkład w 
wymierny i przewidywalny popyt;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13e. podkreśla, że ze względu na swoje 
właściwości wodór jest dobrym 
kandydatem do zastąpienia paliw 
kopalnych i ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych z niektórych rodzajów 
ciężkiego transportu, wymagających dużej 
mocy i dużej zdolności do przenoszenia 
energii, takich jak statki, samoloty czy 
pociągi obsługujące linie niepoddające się 
elektryfikacji; w odniesieniu do statków 
zauważa, że w przypadku transportu na 
duże odległości użycie ekologicznego 
amoniaku również oferuje korzyści; w 
odniesieniu do samolotów uważa, że w 
niedalekiej przyszłości wykorzystanie 
ekologicznej, opartej na wodorze nafty 
syntetycznej będzie najbardziej 
praktycznym rozwiązaniem;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13f. uważa, że do wykorzystania 
wodoru w mobilności drogowej należy 
podejść z dużą ostrożnością; podkreśla, że 
wszystkie pojazdy drogowe zasilane 
wodorem są obecnie skrajnie drogie w 
porównaniu z innymi 
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zdekarbonizowanymi rozwiązaniami; 
podkreśla, że brak sieci dystrybucyjnej 
obsługującej gęstą terytorialną sieć stacji 
paliw stanowi potencjalnie wykluczającą 
przeszkodę dla wzięcia pod uwagę 
masowego rozwoju pojazdów drogowych 
zasilanych wodorem; uważa zatem, że 
takiego rozwoju nie należy w żadnym 
razie traktować priorytetowo;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13g. podkreśla, że wykorzystanie 
wodoru w systemach ciepłowniczych nie 
jest ani zasadne ekonomicznie, ani 
pożądane ze względów środowiskowych; 
zwraca uwagę, że użycie przystosowanych 
do wodoru lub mieszanki wodoru kotłów 
w celu ogrzewania budynków doprowadzi 
tylko do tego, że niemożliwe będzie 
przejście na systemy ogrzewania mieszkań 
odznaczające się większą efektywnością i 
opłacalnością, takie jak pompy ciepła i 
energia elektryczna ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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13h. podkreśla, że ilość wodoru 
niepochodzącego ze źródeł odnawialnych 
oraz związanych z nim emisji gazów 
cieplarnianych można znacznie 
ograniczyć przez radykalne zmniejszenie 
ilości nawozów azotowych 
produkowanych z wodoru; podkreśla, że 
ograniczenie tej produkcji pozwoli w 
przyszłości na wykorzystanie wodoru 
odnawialnego w innych sektorach; 
przypomina, że ograniczenie 
wykorzystania nawozów azotowych, w 
ramach przejścia na agroekologiczną i 
lokalną produkcję żywności, może mieć 
szereg korzystnych skutków; podkreśla, 
że, jak dobrze wiadomo, nawozy azotowe 
zakłócają globalny obiegu azotu i 
przyczyniają się do odtlenienia oceanów, 
co ma zgubny wpływ na różnorodność 
biologiczną mórz;

Or. en

Poprawka 287
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, 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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie badań, 
rozwoju i innowacji w całym łańcuchu 
wartości oraz znaczenie projektów 
demonstracyjnych realizowanych na skalę 
przemysłową w celu uczynienia z czystego 
wodoru rozwiązania konkurencyjnego; 
wyraża przekonanie, że angażowanie 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
przekazywanie pracownikom odpowiedniej 
wiedzy na temat wodoru mają nadrzędne 
znaczenie;

14. podkreśla znaczenie badań, 
rozwoju i innowacji w całym łańcuchu 
wartości, znaczenie projektów 
demonstracyjnych realizowanych na skalę 
przemysłową oraz projektów pilotażowych 
realizowanych na mniejszą skalę w celu 
uczynienia z odnawialnego i 
niskoemisyjnego wodoru rozwiązania 
konkurencyjnego; zwraca w związku z tym 
uwagę na potrzebę działań badawczo-
rozwojowych w zakresie technologii 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla (CCS); podkreśla, że odpowiednia 
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integracja wodoru w społeczeństwie 
europejskim wymaga zasobów ludzkich 
dysponujących zbiorem specjalistycznych 
umiejętności, zwłaszcza w dziedzinie 
bezpieczeństwa; wyraża przekonanie, że 
angażowanie małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przekazywanie 
pracownikom odpowiedniej wiedzy na 
temat wodoru mają nadrzędne znaczenie 
dla osiągnięcia tego celu; apeluje do 
Komisji o przyjęcie planu działania, który 
ukierunkuje państwa członkowskie na 
rozwój odpowiednich programów 
szkoleniowych dla pracowników, 
inżynierów i techników, lecz również dla 
ogółu społeczeństwa, a także na tworzenie 
wielodyscyplinarnych programów 
nauczania dla ekonomistów, naukowców i 
studentów;

Or. en

Poprawka 288
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie badań, 
rozwoju i innowacji w całym łańcuchu 
wartości oraz znaczenie projektów 
demonstracyjnych realizowanych na skalę 
przemysłową w celu uczynienia z czystego 
wodoru rozwiązania konkurencyjnego; 
wyraża przekonanie, że angażowanie 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
przekazywanie pracownikom odpowiedniej 
wiedzy na temat wodoru mają nadrzędne 
znaczenie;

14. podkreśla znaczenie badań, 
rozwoju i innowacji w całym łańcuchu 
wartości oraz znaczenie projektów 
demonstracyjnych realizowanych na skalę 
przemysłową w celu uczynienia z czystego 
wodoru rozwiązania konkurencyjnego; 
wyraża przekonanie, że angażowanie 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
przekazywanie pracownikom odpowiedniej 
wiedzy na temat wodoru mają nadrzędne 
znaczenie; ubolewa, że strategie szkolenia 
oraz podnoszenia i zmiany kwalifikacji, a 
także sprawiedliwa transformacja w 
kierunku siły roboczej gotowej na wodór 
dotychczas nie zostały uwzględnione w 
unijnej strategii w zakresie wodoru; 
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apeluje do Komisji o gromadzenie danych 
dotyczących ewentualnych oddziaływań, 
możliwości i wyzwań w związku z 
transformacją przemysłu, transportu i 
energetyki w kierunku szerszego 
wykorzystania wodoru; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do opracowania w 
tym zakresie sektorowych strategii 
transformacji, wraz z przemysłem i 
związkami zawodowymi; sugeruje 
ustanowienie, w ramach paktu na rzecz 
umiejętności, europejskich partnerstw 
umiejętności na rzecz czystego wodoru;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie badań, 
rozwoju i innowacji w całym łańcuchu 
wartości oraz znaczenie projektów 
demonstracyjnych realizowanych na skalę 
przemysłową w celu uczynienia z czystego 
wodoru rozwiązania konkurencyjnego; 
wyraża przekonanie, że angażowanie 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
przekazywanie pracownikom 
odpowiedniej wiedzy na temat wodoru 
mają nadrzędne znaczenie;

14. podkreśla znaczenie badań, 
rozwoju i innowacji w całym łańcuchu 
wartości oraz znaczenie projektów 
demonstracyjnych realizowanych na skalę 
przemysłową w celu uczynienia z 
odnawialnego wodoru rozwiązania 
konkurencyjnego; wzywa Komisję, aby 
stymulowała działania badawczo-
rozwojowe na rzecz realizacji 
wielkoskalowych projektów o dużym 
oddziaływaniu, w tym w ramach 
programu „Horyzont Europa”, w celu 
zagwarantowania transferu technologii w 
całym łańcuchu wartości wodoru; wyraża 
przekonanie, że angażowanie małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz skupienie 
się na podnoszeniu i zmianie kwalifikacji 
na potrzeby wodoru mają nadrzędne 
znaczenie;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie badań, 
rozwoju i innowacji w całym łańcuchu 
wartości oraz znaczenie projektów 
demonstracyjnych realizowanych na skalę 
przemysłową w celu uczynienia z czystego 
wodoru rozwiązania konkurencyjnego; 
wyraża przekonanie, że angażowanie 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
przekazywanie pracownikom 
odpowiedniej wiedzy na temat wodoru 
mają nadrzędne znaczenie;

14. podkreśla znaczenie badań, 
rozwoju i innowacji w całym łańcuchu 
wartości oraz znaczenie projektów 
demonstracyjnych realizowanych na skalę 
przemysłową w celu uczynienia z wodoru 
odnawialnego rozwiązania przystępnego 
cenowo; podkreśla, jak ważne jest 
zachowanie i wykorzystanie potencjału 
kompetencji technicznych posiadanych 
przez pracowników w obecnych 
sektorach; podkreśla, że niezbędny jest 
efektywny publiczny system nieodpłatnego 
szkolenia zawodowego; przypomina, że 
pracownicy mają prawo do szkolenia i 
podnoszenia umiejętności w godzinach 
pracy, bez uszczerbku na wynagrodzeniu;

Or. en

Poprawka 291
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie badań, 
rozwoju i innowacji w całym łańcuchu 
wartości oraz znaczenie projektów 
demonstracyjnych realizowanych na skalę 
przemysłową w celu uczynienia z czystego 
wodoru rozwiązania konkurencyjnego; 
wyraża przekonanie, że angażowanie 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

14. podkreśla znaczenie badań, 
rozwoju i innowacji w całym łańcuchu 
wartości w celu uczynienia z wodoru 
rozwiązania bezpiecznego, efektywnego i 
konkurencyjnego;
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przekazywanie pracownikom 
odpowiedniej wiedzy na temat wodoru 
mają nadrzędne znaczenie;

Or. de

Poprawka 292
Ivo Hristov

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie badań, 
rozwoju i innowacji w całym łańcuchu 
wartości oraz znaczenie projektów 
demonstracyjnych realizowanych na skalę 
przemysłową w celu uczynienia z czystego 
wodoru rozwiązania konkurencyjnego; 
wyraża przekonanie, że angażowanie 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
przekazywanie pracownikom odpowiedniej 
wiedzy na temat wodoru mają nadrzędne 
znaczenie;

14. podkreśla znaczenie badań, 
rozwoju i innowacji w całym łańcuchu 
wartości oraz znaczenie projektów 
demonstracyjnych realizowanych na skalę 
przemysłową, przy jednoczesnym 
zapewnieniu równowagi geograficznej, ze 
szczególnym uwzględnieniem regionów o 
wysokiej emisji dwutlenku węgla, w celu 
uczynienia z czystego wodoru rozwiązania 
konkurencyjnego; wyraża przekonanie, że 
angażowanie małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przekazywanie 
pracownikom odpowiedniej wiedzy na 
temat wodoru i umiejętności w tym 
zakresie we wszystkich państwach 
członkowskich mają nadrzędne znaczenie;

Or. en

Poprawka 293
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie badań, 
rozwoju i innowacji w całym łańcuchu 
wartości oraz znaczenie projektów 

14. podkreśla znaczenie badań, 
rozwoju i innowacji dla zakończenia 
integracji systemu energetycznego, a także 
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demonstracyjnych realizowanych na skalę 
przemysłową w celu uczynienia z czystego 
wodoru rozwiązania konkurencyjnego; 
wyraża przekonanie, że angażowanie 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
przekazywanie pracownikom odpowiedniej 
wiedzy na temat wodoru mają nadrzędne 
znaczenie;

dla wodoru odnawialnego w całym 
łańcuchu wartości oraz znaczenie 
projektów demonstracyjnych 
realizowanych na skalę przemysłową i 
społeczną; wyraża przekonanie, że 
angażowanie obywateli oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz 
przekazywanie użytkownikom i 
pracownikom odpowiedniej wiedzy na 
temat wodoru mają nadrzędne znaczenie;

Or. fr

Poprawka 294
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie badań, 
rozwoju i innowacji w całym łańcuchu 
wartości oraz znaczenie projektów 
demonstracyjnych realizowanych na skalę 
przemysłową w celu uczynienia z czystego 
wodoru rozwiązania konkurencyjnego; 
wyraża przekonanie, że angażowanie 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
przekazywanie pracownikom odpowiedniej 
wiedzy na temat wodoru mają nadrzędne 
znaczenie;

14. podkreśla znaczenie badań, 
rozwoju i innowacji dotyczących nowych 
technologii w całym łańcuchu wartości 
oraz znaczenie projektów 
demonstracyjnych realizowanych na skalę 
przemysłową, a także wprowadzania 
takich technologii na rynek w celu 
uczynienia z czystego wodoru rozwiązania 
konkurencyjnego; wyraża przekonanie, że 
angażowanie małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przekazywanie 
pracownikom odpowiedniej wiedzy na 
temat wodoru mają nadrzędne znaczenie;

Or. en

Poprawka 295
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie badań, 
rozwoju i innowacji w całym łańcuchu 
wartości oraz znaczenie projektów 
demonstracyjnych realizowanych na skalę 
przemysłową w celu uczynienia z czystego 
wodoru rozwiązania konkurencyjnego; 
wyraża przekonanie, że angażowanie 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
przekazywanie pracownikom odpowiedniej 
wiedzy na temat wodoru mają nadrzędne 
znaczenie;

14. podkreśla znaczenie badań, 
rozwoju i innowacji w całym łańcuchu 
wartości oraz znaczenie projektów 
demonstracyjnych realizowanych na skalę 
przemysłową w celu uczynienia z czystego 
i niskoemisyjnego wodoru rozwiązania 
konkurencyjnego; wyraża przekonanie, że 
angażowanie przemysłu oraz 
przekazywanie pracownikom odpowiedniej 
wiedzy na temat wodoru mają nadrzędne 
znaczenie;

Or. en

Poprawka 296
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. odnotowuje, że w sprawozdaniu 
Globalnego Instytutu Wychwytywania i 
Składowania CO2 z 2019 r. wskazano na 
świecie 51 wielkoskalowych instalacji do 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla, z których tylko 19 działało; 
zauważa, że w UE nie ma obecnie 
żadnych działających wielkoskalowych 
instalacji do wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla, chociaż 
kilka znajduje się na zaawansowanym 
etapie planowania; podkreśla, że 
ponieważ obecnie inwestycje w 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla nie mają uzasadnienia biznesowego 
i w dużej mierze zależne są od 
finansowania publicznego i zachęt 
politycznych i regulacyjnych, zasadnicze 
znaczenie ma promowanie badań 
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naukowych i innowacji w celu rozwinięcia 
infrastruktury szkieletowej i ograniczenia 
kosztów;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla potrzebę zapewnienia 
dostępu do finansowania i zasobów 
sprzyjających innowacjom, takich jak 
inkubatory i wspólne projekty badawcze, 
przedsiębiorstwom typu start-up i MŚP, 
aby mogły ugruntować swoją pozycję w 
sektorze wodoru; apeluje do Komisji, aby 
zapewniła równy dostęp do rynku, a także 
ułatwiła wejście na rynek takim 
przedsiębiorstwom przez promowanie ich 
zaangażowania, np. proaktywne 
wyznaczanie ich do udziału w okrągłych 
stołach i udzielanie informacji zwrotnych 
w procesie konsultacji publicznych;

Or. en

Poprawka 298
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14b. podkreśla, że poszczególne 
warianty produkcji wodoru wolnej od 
emisji dwutlenku węgla powinny być w 
równej mierze brane pod uwagę i dalej 
wspierane; zwraca uwagę na niedawny 
przełom w produkcji wodoru w drodze 
pirolizy, umożliwiający produkcję, w 
której nie dochodzi do emisji, natomiast 
jako produkt uboczny pozostaje węgiel w 
postaci stałej, uważany za cenny 
surowiec;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. podkreśla, że Europa jest liderem 
w produkcji elektrolizerów oraz że musi 
utrzymać i zwiększyć tę przewagę 
konkurencyjną; podkreśla, że europejska 
działalność badawcza, rozwojowa i 
innowacyjna w dziedzinie wodoru 
powinna skupiać się na szerokim zakresie 
technologii wodorowych, z położeniem 
nacisku na podniesienie poziomu 
gotowości technologicznej;

Or. en

Poprawka 300
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Projekt rezolucji
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Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że znaczne inwestycje są 
niezbędne do uczynienia z wodoru 
rozwiązania konkurencyjnego, oraz że 
europejskie programy i instrumenty 
finansowania, takie jak „Horyzont 
Europa”, instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU i fundusz innowacyjny, 
odgrywają kluczową rolę we wspieraniu 
gospodarki opartej na czystym wodorze; 
głęboko ubolewa nad cięciami, jakich 
dokonała Rada w związku z tymi 
instrumentami; wzywa Komisję do 
opracowania skoordynowanej strategii 
inwestowania w czysty wodór;

15. podkreśla, że znaczne inwestycje są 
niezbędne do konkurencyjnego korzystania 
z wodoru;

Or. de

Poprawka 301
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, 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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że znaczne inwestycje są 
niezbędne do uczynienia z wodoru 
rozwiązania konkurencyjnego, oraz że 
europejskie programy i instrumenty 
finansowania, takie jak „Horyzont 
Europa”, instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU i fundusz innowacyjny, 
odgrywają kluczową rolę we wspieraniu 
gospodarki opartej na czystym wodorze; 
głęboko ubolewa nad cięciami, jakich 
dokonała Rada w związku z tymi 
instrumentami; wzywa Komisję do 
opracowania skoordynowanej strategii 

15. podkreśla, że znaczne inwestycje są 
niezbędne do uczynienia z odnawialnego i 
niskoemisyjnego wodoru rozwiązania 
konkurencyjnego, oraz że europejskie 
programy i instrumenty finansowania, takie 
jak „Horyzont Europa”, instrument 
„Łącząc Europę”, InvestEU i fundusz 
innowacyjny, odgrywają kluczową rolę we 
wspieraniu gospodarki opartej na 
odnawialnym i niskoemisyjnym wodorze; 
podkreśla potrzebę zapewnienia MŚP 
dostępu do finansowania i zasobów 
sprzyjających innowacjom; głęboko 
ubolewa nad cięciami, jakich dokonała 
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inwestowania w czysty wodór; Rada w związku z tymi instrumentami; 
wzywa Komisję do opracowania 
skoordynowanej strategii inwestowania w 
odnawialny i niskoemisyjny wodór, a 
także technologie wychwytywania, 
wykorzystania i składowania dwutlenku 
węgla; apeluje do Komisji o uwzględnienie 
niskoemisyjnego wodoru w 
rozporządzeniu UE w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje;

Or. en

Poprawka 302
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że znaczne inwestycje są 
niezbędne do uczynienia z wodoru 
rozwiązania konkurencyjnego, oraz że 
europejskie programy i instrumenty 
finansowania, takie jak „Horyzont 
Europa”, instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU i fundusz innowacyjny, 
odgrywają kluczową rolę we wspieraniu 
gospodarki opartej na czystym wodorze; 
głęboko ubolewa nad cięciami, jakich 
dokonała Rada w związku z tymi 
instrumentami; wzywa Komisję do 
opracowania skoordynowanej strategii 
inwestowania w czysty wodór;

15. podkreśla, że znaczne inwestycje 
oraz eliminacja ryzyka związanego z 
inwestycjami w czysty wodór są niezbędne 
do uczynienia z wodoru rozwiązania 
konkurencyjnego, oraz że europejskie 
programy i instrumenty finansowania, takie 
jak Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności, „Horyzont 
Europa”, instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU i fundusz innowacyjny, 
odgrywają kluczową rolę we wspieraniu 
gospodarki opartej na czystym wodorze; 
odnotowuje z niepokojem, że, jak wynika 
ze sprawozdania na temat stanu unii 
energetycznej z 2020 r., niezbędne jest 
przeciwdziałanie spadkowi inwestycji w 
badania i rozwój w dziedzinie czystych 
technologii energetycznych; wzywa 
Komisję do opracowania skoordynowanej 
strategii inwestowania w czysty wodór, 
dostosowanej do krajowych strategii 
badań i innowacji w dziedzinie wodoru;
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Or. en

Poprawka 303
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że znaczne inwestycje są 
niezbędne do uczynienia z wodoru 
rozwiązania konkurencyjnego, oraz że 
europejskie programy i instrumenty 
finansowania, takie jak „Horyzont 
Europa”, instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU i fundusz innowacyjny, 
odgrywają kluczową rolę we wspieraniu 
gospodarki opartej na czystym wodorze; 
głęboko ubolewa nad cięciami, jakich 
dokonała Rada w związku z tymi 
instrumentami; wzywa Komisję do 
opracowania skoordynowanej strategii 
inwestowania w czysty wodór;

15. podkreśla, że znaczne inwestycje są 
niezbędne do uczynienia z odnawialnego i 
niskoemisyjnego wodoru rozwiązania 
konkurencyjnego, oraz że europejskie 
programy i instrumenty finansowania, takie 
jak „Horyzont Europa”, instrument 
„Łącząc Europę”, w oparciu o 
rozporządzenia TEN-E i TEN-T, 
InvestEU, Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji i fundusz 
innowacyjny, odgrywają kluczową rolę we 
wspieraniu gospodarki opartej na wodorze 
odnawialnym i niskoemisyjnym, a także w 
rozwoju kompatybilnej z wodorem 
infrastruktury wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla; głęboko 
ubolewa nad cięciami, jakich dokonała 
Rada w związku z tymi instrumentami; 
wzywa Komisję do opracowania 
skoordynowanej strategii inwestowania w 
czysty wodór;

Or. fr

Poprawka 304
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że znaczne inwestycje są 
niezbędne do uczynienia z wodoru 
rozwiązania konkurencyjnego, oraz że 
europejskie programy i instrumenty 
finansowania, takie jak „Horyzont 
Europa”, instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU i fundusz innowacyjny, 
odgrywają kluczową rolę we wspieraniu 
gospodarki opartej na czystym wodorze; 
głęboko ubolewa nad cięciami, jakich 
dokonała Rada w związku z tymi 
instrumentami; wzywa Komisję do 
opracowania skoordynowanej strategii 
inwestowania w czysty wodór;

15. podkreśla, że znaczne inwestycje są 
niezbędne do uczynienia z czystego i 
niskoemisyjnego wodoru rozwiązania 
konkurencyjnego, oraz że europejskie 
programy i instrumenty finansowania, takie 
jak „Horyzont Europa”, instrument 
„Łącząc Europę”, InvestEU, Instrument 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności, Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, EFRR, 
Fundusz Spójności i fundusz 
innowacyjny, odgrywają kluczową rolę w 
spójnym rozwijaniu gospodarki opartej na 
wodorze w całej Unii; głęboko ubolewa 
nad cięciami, jakich dokonała Rada w 
związku z tymi instrumentami; wzywa 
Komisję do opracowania skoordynowanej 
strategii inwestowania w czysty i 
niskoemisyjny wodór;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że znaczne inwestycje są 
niezbędne do uczynienia z wodoru 
rozwiązania konkurencyjnego, oraz że 
europejskie programy i instrumenty 
finansowania, takie jak „Horyzont 
Europa”, instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU i fundusz innowacyjny, 
odgrywają kluczową rolę we wspieraniu 
gospodarki opartej na czystym wodorze; 
głęboko ubolewa nad cięciami, jakich 
dokonała Rada w związku z tymi 
instrumentami; wzywa Komisję do 
opracowania skoordynowanej strategii 

15. podkreśla, że znaczne inwestycje w 
odnawialny i niskoemisyjny wodór są 
niezbędne do zrealizowania ambicji 
dotyczących wodoru i osiągnięcia celów 
klimatycznych; zwraca uwagę na potrzebę 
stwarzania zachęt do inwestowania w 
produkcję wodoru, w tym przez 
wzmocnienie ustalania opłat za emisję 
gazów cieplarnianych oraz przez rewizję 
odpowiednich unijnych zasad pomocy 
państwa;
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inwestowania w czysty wodór;

Or. en

Poprawka 306
Ivo Hristov

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że znaczne inwestycje są 
niezbędne do uczynienia z wodoru 
rozwiązania konkurencyjnego, oraz że 
europejskie programy i instrumenty 
finansowania, takie jak „Horyzont 
Europa”, instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU i fundusz innowacyjny, 
odgrywają kluczową rolę we wspieraniu 
gospodarki opartej na czystym wodorze; 
głęboko ubolewa nad cięciami, jakich 
dokonała Rada w związku z tymi 
instrumentami; wzywa Komisję do 
opracowania skoordynowanej strategii 
inwestowania w czysty wodór;

15. podkreśla, że znaczne inwestycje są 
niezbędne do uczynienia z wodoru 
rozwiązania konkurencyjnego, oraz że 
europejskie programy i instrumenty 
finansowania, takie jak „Horyzont 
Europa”, instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU i fundusz innowacyjny, 
odgrywają kluczową rolę we wspieraniu 
gospodarki opartej na czystym wodorze; 
głęboko ubolewa nad cięciami, jakich 
dokonała Rada w związku z tymi 
instrumentami; wzywa Komisję do 
opracowania skoordynowanej strategii 
inwestowania w czysty wodór, 
uwzględniającej fakt, że poszczególne 
państwa członkowskie znajdują się w 
różnych punktach wyjścia;

Or. en

Poprawka 307
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że znaczne inwestycje są 
niezbędne do uczynienia z wodoru 
rozwiązania konkurencyjnego, oraz że 
europejskie programy i instrumenty 

15. podkreśla, że znaczne inwestycje są 
niezbędne do rozwoju zdolności 
wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych i czystego wodoru, oraz że 
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finansowania, takie jak „Horyzont 
Europa”, instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU i fundusz innowacyjny, 
odgrywają kluczową rolę we wspieraniu 
gospodarki opartej na czystym wodorze; 
głęboko ubolewa nad cięciami, jakich 
dokonała Rada w związku z tymi 
instrumentami; wzywa Komisję do 
opracowania skoordynowanej strategii 
inwestowania w czysty wodór;

europejskie programy i instrumenty 
finansowania, takie jak „Horyzont 
Europa”, instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU i fundusz innowacyjny, 
odgrywają kluczową rolę we wspieraniu 
gospodarki opartej na czystym wodorze; 
głęboko ubolewa nad cięciami, jakich 
dokonała Rada w związku z tymi 
instrumentami; wzywa Komisję do 
opracowania skoordynowanej strategii 
inwestowania w energię ze źródeł 
odnawialnych i czysty wodór;

Or. fr

Poprawka 308
Dominique Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że znaczne inwestycje są 
niezbędne do uczynienia z wodoru 
rozwiązania konkurencyjnego, oraz że 
europejskie programy i instrumenty 
finansowania, takie jak „Horyzont 
Europa”, instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU i fundusz innowacyjny, 
odgrywają kluczową rolę we wspieraniu 
gospodarki opartej na czystym wodorze; 
głęboko ubolewa nad cięciami, jakich 
dokonała Rada w związku z tymi 
instrumentami; wzywa Komisję do 
opracowania skoordynowanej strategii 
inwestowania w czysty wodór;

15. podkreśla, że znaczne inwestycje są 
niezbędne do uczynienia z wodoru 
rozwiązania konkurencyjnego, oraz że 
europejskie programy i instrumenty 
finansowania, takie jak „Horyzont 
Europa”, instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU, Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji i fundusz 
innowacyjny, odgrywają kluczową rolę we 
wspieraniu gospodarki opartej na czystym 
wodorze; głęboko ubolewa nad cięciami, 
jakich dokonała Rada w związku z tymi 
instrumentami; wzywa Komisję do 
opracowania skoordynowanej strategii 
inwestowania w czysty wodór;

Or. en

Poprawka 309
Bernd Lange

Projekt rezolucji
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Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że znaczne inwestycje są 
niezbędne do uczynienia z wodoru 
rozwiązania konkurencyjnego, oraz że 
europejskie programy i instrumenty 
finansowania, takie jak „Horyzont 
Europa”, instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU i fundusz innowacyjny, 
odgrywają kluczową rolę we wspieraniu 
gospodarki opartej na czystym wodorze; 
głęboko ubolewa nad cięciami, jakich 
dokonała Rada w związku z tymi 
instrumentami; wzywa Komisję do 
opracowania skoordynowanej strategii 
inwestowania w czysty wodór;

15. podkreśla, że znaczne inwestycje są 
niezbędne do uczynienia z wodoru 
rozwiązania konkurencyjnego, oraz że 
europejskie programy i instrumenty 
finansowania, takie jak „Horyzont 
Europa”, instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU, EFRR i fundusz innowacyjny, 
odgrywają kluczową rolę we wspieraniu 
gospodarki opartej na czystym wodorze; 
głęboko ubolewa nad cięciami, jakich 
dokonała Rada w związku z tymi 
instrumentami; wzywa Komisję do 
opracowania skoordynowanej strategii 
inwestowania w czysty wodór;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że znaczne inwestycje są 
niezbędne do uczynienia z wodoru 
rozwiązania konkurencyjnego, oraz że 
europejskie programy i instrumenty 
finansowania, takie jak „Horyzont 
Europa”, instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU i fundusz innowacyjny, 
odgrywają kluczową rolę we wspieraniu 
gospodarki opartej na czystym wodorze; 
głęboko ubolewa nad cięciami, jakich 
dokonała Rada w związku z tymi 
instrumentami; wzywa Komisję do 
opracowania skoordynowanej strategii 
inwestowania w czysty wodór;

15. podkreśla, że znaczne inwestycje są 
niezbędne do rozwijania i zwiększania 
możliwości produkcji odnawialnego 
wodoru oraz że europejskie programy i 
instrumenty finansowania, takie jak 
„Horyzont Europa”, instrument „Łącząc 
Europę” i InvestEU, odgrywają kluczową 
rolę we wspieraniu gospodarki opartej na 
czystym wodorze; głęboko ubolewa nad 
cięciami, jakich dokonała Rada w związku 
z tymi instrumentami; wzywa Komisję do 
opracowania skoordynowanej strategii 
inwestycji publicznych w czysty wodór;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że europejskie 
programy i instrumenty finansowe, takie 
jak „Horyzont Europa”, instrument 
„Łącząc Europę”, InvestEU, Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
Fundusz Spójności, Instrument na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności, 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, segment europejskich 
inwestycji strategicznych i fundusz 
innowacyjny, oferują finansowy potencjał 
wsparcia inwestycji w transformację 
ekologiczną i mają do odegrania kluczową 
rolę w budowie gospodarki opartej na 
wodorze; podkreśla potrzebę doskonalenia 
synergii między wszystkimi dostępnymi 
funduszami inwestycyjnymi, programami 
horyzontalnymi i instrumentami 
finansowymi w celu zapewnienia 
współpracy między publicznymi i 
prywatnymi zainteresowanymi stronami, 
aby stymulować inwestycje w szeroki 
zakres projektów;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że dotacje na wsparcie 
określonych technologii nie są skuteczne i 
wiążą się z niepotrzebnie wysokimi 
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kosztami; uważa, że takie preferencyjne 
wsparcie niektórych technologii należy 
odrzucić z zasady, ponieważ w chwili 
obecnej nie możemy być pewni, w jakim 
stopniu inne technologie będą w stanie 
zapewnić bardziej opłacalne ograniczenie 
emisji w przyszłości; uważa, że środki 
publiczne powinny być wykorzystywane 
jedynie na wsparcie badań podstawowych, 
których inaczej nie podjęto by w sektorze 
prywatnym; podkreśla, że należy odrzucić 
dalej idące dotacje, ponieważ kryje się w 
nich ryzyko polegające na tym, że takie 
projekty będą planowane wyłącznie w celu 
uzyskania wsparcia i następnie zarzucane 
ze względu na brak praktycznego modelu 
biznesowego;

Or. en

Poprawka 313
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, 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

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. apeluje do Komisji o włączenie 
produkcji, transportu i magazynowania 
zarówno odnawialnego, jak i 
niskoemisyjnego wodoru (a także 
mieszanek z gazem ziemnym), jako 
działalności gospodarczej zrównoważonej 
środowiskowo, do przygotowywanych 
aktów delegowanych w sprawie 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowania się do niej, 
przewidzianych rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/852 z 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje, zmieniającym 
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rozporządzenie (UE) 2019/2088;

Or. en

Poprawka 314
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. apeluje do Komisji o włączenie 
produkcji, transportu i magazynowania 
zarówno czystego, jak i niskoemisyjnego 
wodoru (a także mieszanek z gazem 
ziemnym) do przygotowywanych aktów 
delegowanych w sprawie łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowania się do 
niej, przewidzianych rozporządzeniem 
(UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia 
ram ułatwiających zrównoważone 
inwestycje;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. wzywa Komisję do opracowania 
skoordynowanej strategii inwestowania w 
wodór oraz o uwzględnienie w tej strategii 
roli MŚP;

Or. en
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Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. podkreśla, że Europa jest liderem 
w produkcji elektrolizerów oraz że musi 
utrzymać i zwiększyć tę przewagę 
konkurencyjną; odnotowuje, że Europa 
pozostaje obecnie w tyle pod względem 
rozwoju innych obiecujących technologii 
wodorowych; uważa, że europejskie 
działania badawczo-rozwojowe w 
dziedzinie wodoru powinny skupiać się na 
szerokim zakresie technologii 
wodorowych;

Or. en

Poprawka 317
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje 
europejski sojusz na rzecz czystego 
wodoru (ang. European Clean Hydrogen 
Alliance) oraz ważne projekty stanowiące 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania (projekty IPCEI) jako 
istotne środki poszerzające możliwości 
inwestowania w czysty wodór; zachęca 
sojusz do ustalenia programu działań 
inwestycyjnych i sekwencji projektów, 
które mogą zapewnić jak najszybsze 
wdrożenie ustalonych przez Komisję celów 
związanych z wodorem; z zadowoleniem 

skreśla się
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przyjmuje plan Komisji polegający na 
dokonaniu przeglądu wytycznych 
dotyczących pomocy państwa pod kątem 
uwzględnienia czystego wodoru;

Or. de

Poprawka 318
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje 
europejski sojusz na rzecz czystego 
wodoru (ang. European Clean Hydrogen 
Alliance) oraz ważne projekty stanowiące 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania (projekty IPCEI) jako 
istotne środki poszerzające możliwości 
inwestowania w czysty wodór; zachęca 
sojusz do ustalenia programu działań 
inwestycyjnych i sekwencji projektów, 
które mogą zapewnić jak najszybsze 
wdrożenie ustalonych przez Komisję celów 
związanych z wodorem; z zadowoleniem 
przyjmuje plan Komisji polegający na 
dokonaniu przeglądu wytycznych 
dotyczących pomocy państwa pod kątem 
uwzględnienia czystego wodoru;

16. z zadowoleniem przyjmuje 
europejski sojusz na rzecz czystego 
wodoru (ang. European Clean Hydrogen 
Alliance) oraz ważne projekty stanowiące 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania (projekty IPCEI) jako 
istotne środki poszerzające możliwości 
inwestowania w czysty wodór; wyraża 
ubolewanie z powodu opóźnień w 
realizacji prac okrągłego stołu sojuszu i 
wzywa Komisję do przyspieszenia tego 
procesu; wzywa Komisję do zapewnienia 
przejrzystej i spójnej reprezentacji 
prawdziwie europejskich 
zainteresowanych stron i projektów w 
ramach struktury zarządzania sojuszem; 
zachęca sojusz do ustalenia programu 
działań inwestycyjnych i sekwencji 
projektów, które mogą zapewnić jak 
najszybsze wdrożenie ustalonych przez 
Komisję celów związanych z wodorem; z 
zadowoleniem przyjmuje plan Komisji 
polegający na dokonaniu przeglądu 
wytycznych dotyczących pomocy państwa 
pod kątem uwzględnienia czystego 
wodoru; wzywa do przyjęcia 
pragmatycznego podejścia, które ułatwi 
zatwierdzenie kluczowych projektów 
dotyczących utworzenia europejskiej sieci 
badań stosowanych w zakresie wodoru;
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Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje 
europejski sojusz na rzecz czystego 
wodoru (ang. European Clean Hydrogen 
Alliance) oraz ważne projekty stanowiące 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania (projekty IPCEI) jako 
istotne środki poszerzające możliwości 
inwestowania w czysty wodór; zachęca 
sojusz do ustalenia programu działań 
inwestycyjnych i sekwencji projektów, 
które mogą zapewnić jak najszybsze 
wdrożenie ustalonych przez Komisję celów 
związanych z wodorem; z zadowoleniem 
przyjmuje plan Komisji polegający na 
dokonaniu przeglądu wytycznych 
dotyczących pomocy państwa pod kątem 
uwzględnienia czystego wodoru;

16. z zadowoleniem przyjmuje 
europejski sojusz na rzecz czystego 
wodoru (ang. European Clean Hydrogen 
Alliance) oraz ważne projekty stanowiące 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania (projekty IPCEI) jako 
istotne środki poszerzające możliwości 
inwestowania w odnawialny i 
niskoemisyjny wodór; zachęca sojusz do 
ustalenia, we współpracy ze Wspólnym 
Przedsiębiorstwem na rzecz Technologii 
Ogniw Paliwowych i Technologii 
Wodorowych, programu działań 
inwestycyjnych i sekwencji projektów, 
które mogą zapewnić jak najszybsze 
wdrożenie ustalonych przez Komisję celów 
związanych z wodorem; z zadowoleniem 
przyjmuje plan Komisji polegający na 
dokonaniu przeglądu wytycznych 
dotyczących pomocy państwa pod kątem 
ochrony środowiska i energii, w celu 
ułatwienia produkcji odnawialnego i 
niskoemisyjnego wodoru; zachęca 
państwa członkowskie, Komisję i podmioty 
gospodarcze do szybkiego uwolnienia 
potencjału projektów IPCEI w celu 
wsparcia projektów w dziedzinie 
transportu i energii mających znaczenie 
dla gospodarki europejskiej oraz 
odznaczających się pozytywnymi efektami 
mnożnikowymi;

Or. en
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Poprawka 320
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje 
europejski sojusz na rzecz czystego 
wodoru (ang. European Clean Hydrogen 
Alliance) oraz ważne projekty stanowiące 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania (projekty IPCEI) jako 
istotne środki poszerzające możliwości 
inwestowania w czysty wodór; zachęca 
sojusz do ustalenia programu działań 
inwestycyjnych i sekwencji projektów, 
które mogą zapewnić jak najszybsze 
wdrożenie ustalonych przez Komisję celów 
związanych z wodorem; z zadowoleniem 
przyjmuje plan Komisji polegający na 
dokonaniu przeglądu wytycznych 
dotyczących pomocy państwa pod kątem 
uwzględnienia czystego wodoru;

16. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji polegający na dokonaniu 
przeglądu wytycznych dotyczących 
pomocy państwa pod kątem uwzględnienia 
czystego wodoru;

Or. en

Poprawka 321
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje 
europejski sojusz na rzecz czystego 
wodoru (ang. European Clean Hydrogen 
Alliance) oraz ważne projekty stanowiące 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania (projekty IPCEI) jako 
istotne środki poszerzające możliwości 
inwestowania w czysty wodór; zachęca 

16. odnotowuje europejski sojusz na 
rzecz czystego wodoru (ang. European 
Clean Hydrogen Alliance) oraz ważne 
projekty stanowiące przedmiot wspólnego 
europejskiego zainteresowania (projekty 
IPCEI) jako istotne środki poszerzające 
możliwości inwestowania w czysty wodór; 
wzywa sojusz, by skupił się wyłącznie na 
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sojusz do ustalenia programu działań 
inwestycyjnych i sekwencji projektów, 
które mogą zapewnić jak najszybsze 
wdrożenie ustalonych przez Komisję 
celów związanych z wodorem; z 
zadowoleniem przyjmuje plan Komisji 
polegający na dokonaniu przeglądu 
wytycznych dotyczących pomocy państwa 
pod kątem uwzględnienia czystego 
wodoru;

rozwoju wodoru odnawialnego i jeszcze 
bardziej rozszerzył swój zakres na 
podmioty działające w dziedzinie energii 
ze źródeł odnawialnych, bardziej 
zróżnicowanych naukowców i ogólnie na 
podmioty społeczeństwa obywatelskiego 
mogące zapewnić jak najszybsze 
wdrożenie celów ustawodawczych, które 
należy wyznaczyć dla wodoru 
odnawialnego; z zadowoleniem przyjmuje 
plan Komisji polegający na dokonaniu 
przeglądu wytycznych dotyczących 
pomocy państwa pod kątem stworzenia 
warunków sprzyjających inwestycjom w 
energię ze źródeł odnawialnych i czysty 
wodór;

Or. fr

Poprawka 322
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje 
europejski sojusz na rzecz czystego 
wodoru (ang. European Clean Hydrogen 
Alliance) oraz ważne projekty stanowiące 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania (projekty IPCEI) jako 
istotne środki poszerzające możliwości 
inwestowania w czysty wodór; zachęca 
sojusz do ustalenia programu działań 
inwestycyjnych i sekwencji projektów, 
które mogą zapewnić jak najszybsze 
wdrożenie ustalonych przez Komisję celów 
związanych z wodorem; z zadowoleniem 
przyjmuje plan Komisji polegający na 
dokonaniu przeglądu wytycznych 
dotyczących pomocy państwa pod kątem 
uwzględnienia czystego wodoru;

16. z zadowoleniem przyjmuje 
europejski sojusz na rzecz czystego 
wodoru (ang. European Clean Hydrogen 
Alliance) i forum wodoru UE (ang. EU 
Hydrogen Forum), zarazem wzywając do 
uwzględnienia zrównoważonej 
reprezentacji zainteresowanych 
podmiotów, w tym związków zawodowych 
i organizacji pozarządowych, oraz ważne 
projekty stanowiące przedmiot wspólnego 
europejskiego zainteresowania (projekty 
IPCEI) jako istotne środki poszerzające 
możliwości inwestowania w czysty wodór; 
zachęca sojusz do ustalenia programu 
działań inwestycyjnych i sekwencji 
projektów, które mogą zapewnić jak 
najszybsze wdrożenie ustalonych przez 
Komisję celów związanych z wodorem; z 
zadowoleniem przyjmuje plan Komisji 
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polegający na dokonaniu przeglądu 
wytycznych dotyczących pomocy państwa 
w dziedzinie ochrony środowiska i energii 
pod kątem uwzględnienia czystego 
wodoru;

Or. en

Poprawka 323
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje 
europejski sojusz na rzecz czystego 
wodoru (ang. European Clean Hydrogen 
Alliance) oraz ważne projekty stanowiące 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania (projekty IPCEI) jako 
istotne środki poszerzające możliwości 
inwestowania w czysty wodór; zachęca 
sojusz do ustalenia programu działań 
inwestycyjnych i sekwencji projektów, 
które mogą zapewnić jak najszybsze 
wdrożenie ustalonych przez Komisję celów 
związanych z wodorem; z zadowoleniem 
przyjmuje plan Komisji polegający na 
dokonaniu przeglądu wytycznych 
dotyczących pomocy państwa pod kątem 
uwzględnienia czystego wodoru;

16. z zadowoleniem przyjmuje 
europejski sojusz na rzecz czystego 
wodoru (ang. European Clean Hydrogen 
Alliance) oraz ważne projekty stanowiące 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania (projekty IPCEI) jako 
istotne środki poszerzające możliwości 
inwestowania w czysty i niskoemisyjny 
wodór; zachęca sojusz do ustalenia 
programu działań inwestycyjnych i 
sekwencji projektów, które mogą zapewnić 
jak najszybsze wdrożenie ustalonych przez 
Komisję celów związanych z wodorem; z 
zadowoleniem przyjmuje plan Komisji 
polegający na dokonaniu przeglądu 
wytycznych dotyczących pomocy państwa 
oraz domaga się uwzględnienia w nich 
wodoru i środków na rzecz szybkiego 
wprowadzenia go na rynek, w tym 
umożliwiających mieszanie z gazem 
ziemnym;

Or. en

Poprawka 324
Ivo Hristov
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje 
europejski sojusz na rzecz czystego 
wodoru (ang. European Clean Hydrogen 
Alliance) oraz ważne projekty stanowiące 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania (projekty IPCEI) jako 
istotne środki poszerzające możliwości 
inwestowania w czysty wodór; zachęca 
sojusz do ustalenia programu działań 
inwestycyjnych i sekwencji projektów, 
które mogą zapewnić jak najszybsze 
wdrożenie ustalonych przez Komisję celów 
związanych z wodorem; z zadowoleniem 
przyjmuje plan Komisji polegający na 
dokonaniu przeglądu wytycznych 
dotyczących pomocy państwa pod kątem 
uwzględnienia czystego wodoru;

16. z zadowoleniem przyjmuje 
europejski sojusz na rzecz czystego 
wodoru (ang. European Clean Hydrogen 
Alliance) oraz ważne projekty stanowiące 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania (projekty IPCEI) jako 
istotne środki poszerzające możliwości 
inwestowania w czysty wodór; zachęca 
sojusz do ustalenia programu działań 
inwestycyjnych i sekwencji projektów, 
które mogą zapewnić jak najszybsze 
wdrożenie ustalonych przez Komisję celów 
związanych z wodorem; z zadowoleniem 
przyjmuje plan Komisji polegający na 
dokonaniu przeglądu wytycznych 
dotyczących pomocy państwa pod kątem 
uwzględnienia czystego wodoru; z 
zadowoleniem przyjmuje przegląd 
dyrektywy w sprawie rozwoju 
infrastruktury paliw alternatywnych, w 
ramach którego powinien zostać 
wprowadzony obowiązek korzystania z 
wodoru i budowy stacji tankowania 
wodoru;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje 
europejski sojusz na rzecz czystego 
wodoru (ang. European Clean Hydrogen 
Alliance) oraz ważne projekty stanowiące 
przedmiot wspólnego europejskiego 

16. z zadowoleniem przyjmuje 
europejski sojusz na rzecz czystego 
wodoru (ang. European Clean Hydrogen 
Alliance) oraz ważne projekty stanowiące 
przedmiot wspólnego europejskiego 
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zainteresowania (projekty IPCEI) jako 
istotne środki poszerzające możliwości 
inwestowania w czysty wodór; zachęca 
sojusz do ustalenia programu działań 
inwestycyjnych i sekwencji projektów, 
które mogą zapewnić jak najszybsze 
wdrożenie ustalonych przez Komisję celów 
związanych z wodorem; z zadowoleniem 
przyjmuje plan Komisji polegający na 
dokonaniu przeglądu wytycznych 
dotyczących pomocy państwa pod kątem 
uwzględnienia czystego wodoru;

zainteresowania (projekty IPCEI) jako 
istotne środki poszerzające możliwości 
inwestowania w odnawialny i 
niskoemisyjny wodór; apeluje do Komisji 
o przyspieszenie prac wdrożeniowych 
sojuszu; zachęca sojusz do ustalenia 
programu działań inwestycyjnych i 
sekwencji projektów, które mogą zapewnić 
jak najszybsze wdrożenie ustalonych przez 
Komisję celów związanych z wodorem; z 
zadowoleniem przyjmuje plan Komisji 
polegający na dokonaniu przeglądu 
wytycznych dotyczących pomocy państwa 
pod kątem uwzględnienia odnawialnego i 
niskoemisyjnego wodoru;

Or. en

Poprawka 326
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje 
europejski sojusz na rzecz czystego 
wodoru (ang. European Clean Hydrogen 
Alliance) oraz ważne projekty stanowiące 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania (projekty IPCEI) jako 
istotne środki poszerzające możliwości 
inwestowania w czysty wodór; zachęca 
sojusz do ustalenia programu działań 
inwestycyjnych i sekwencji projektów, 
które mogą zapewnić jak najszybsze 
wdrożenie ustalonych przez Komisję celów 
związanych z wodorem; z zadowoleniem 
przyjmuje plan Komisji polegający na 
dokonaniu przeglądu wytycznych 
dotyczących pomocy państwa pod kątem 
uwzględnienia czystego wodoru;

16. z zadowoleniem przyjmuje 
europejski sojusz na rzecz czystego 
wodoru (ang. European Clean Hydrogen 
Alliance) oraz ważne projekty stanowiące 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania (projekty IPCEI) jako 
istotne środki poszerzające możliwości 
inwestowania w czysty wodór oraz 
zachęca Komisję i państwa członkowskie 
do pełnego wykorzystania tych 
instrumentów; zachęca sojusz do ustalenia 
programu działań inwestycyjnych i 
sekwencji projektów, które mogą zapewnić 
jak najszybsze wdrożenie ustalonych przez 
Komisję celów związanych z wodorem; z 
zadowoleniem przyjmuje plan Komisji 
polegający na dokonaniu przeglądu 
wytycznych dotyczących pomocy państwa 
pod kątem uwzględnienia czystego 
wodoru;
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Or. en

Poprawka 327
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. nalega, aby sojusz europejski 
posiadał przejrzystą procedurę decyzyjną, 
zarządzaną przez Komisję i podlegającą 
kontroli, oraz by w jej ramach działał 
niezależny organ ekspertyz naukowych w 
celu określania ścieżek przejściowych i 
zapewniania wytycznych dotyczących 
zapotrzebowania na wodór; oczekuje, by 
sojusz był wyraźnie zaangażowany w 
realizację unijnych celów klimatycznych 
na 2030 r. i 2050 r. oraz by zapewniał 
reprezentację społeczeństwa 
obywatelskiego (organizacje pozarządowe 
zajmujące się ochroną środowiska, grupy 
analityczne i partnerzy społeczni);

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
ujawnionymi informacjami, zgodnie z 
którymi lobby wodorowe, w którym 
główną rolę odgrywają przedsiębiorstwa z 
sektora gazu ze źródeł kopalnych, 
zadeklarowało, że wyda rocznie łączną 
kwotę 58,6 mln EUR na próby wpływania 
na kształtowanie polityki w Brukseli; 
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podkreśla, że są podstawy aby uznać, iż 
jest to poważne niedoszacowanie;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. podkreśla, że od grudnia 2019 r. 
do września 2020 r. europejski przemysł 
wodorowy odbył z komisarzami 
europejskimi Fransem Timmermansem, 
Kadri Simson i Thierrym Bretonem, ich 
gabinetami i dyrektorami generalnymi 
163 spotkania na tematy związane z 
energią, podczas gdy liczba poświęconych 
tym zagadnieniom spotkań między 
wysokimi rangą przedstawicielami 
Komisji a organizacjami pozarządowymi 
wyniosła 37; uważa, że sytuacja taka jest 
całkowicie nie do przyjęcia;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16c. wyraża głębokie oburzenie w 
związku z ujawnionymi informacjami, że 
działająca w branży public relations firma 
FTI Consulting – ta sama, która w USA 
tworzyła fałszywe organizacje oddolne na 
rzecz paliw kopalnych w imieniu wielkich 
korporacji naftowych i gazowych – 
odgrywa kluczową rolę w lobby 
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wodorowym, gdyż stoi ona za Hydrogen 
Europe i Radą Wodorową, grupami 
lobbingowymi najsilniej zaangażowanymi 
w opracowanie strategii Komisji;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16d. podkreśla, że strategia w zakresie 
wodoru, opublikowana przez Komisję w 
lipcu 2020 r., jest niepokojąca podobna do 
żądań grupy lobbingowej Hydrogen 
Europe, włącznie z celami i potrzebnymi 
inwestycjami w zakresie wodoru zarówno 
w UE, jak i poza nią, których wartość do 
2030 r. przemysł ocenia na 430 mld EUR;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16e. podkreśla, że istnieje 
fundamentalna i nieusuwalna sprzeczność 
między interesem branży paliw kopalnych 
a ogólnym interesem Unii, w którym leży 
promowanie i rozwój wodoru ze źródeł 
odnawialnych; domaga się zatem, aby 
branży paliw kopalnych zakazano 
wywierania wszelkiego wpływu na 
planowanie i rozwijanie polityk 
publicznych dotyczących rozwoju wodoru; 
apeluje do Komisji i państw 
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członkowskich, aby bezzwłocznie 
zakończyły wszelkie partnerstwa z branżą 
paliw kopalnych w tej dziedzinie;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16f. wyraża głębokie zaniepokojenie 
decydującym wpływem lobby gazowych na 
kształtowanie unijnej strategii w zakresie 
wodoru; potępia wszelkie próby 
prowadzenia pseudoekologicznego 
marketingu dotyczącego wykorzystania i 
finansowania paliw kopalnych do celów 
tzw. wodoru niskoemisyjnego; wzywa 
Komisję do eliminacji wszelkich luk w 
strategii, które mogłyby pozwalać na 
finansowanie projektów wykorzystania 
gazu ziemnego jako źródła wodoru;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16g. wyraża głębokie oburzenie w 
związku z ujawnionymi informacjami, że 
Hydrogen Europe, wspierająca paliwa 
kopalne grupa lobbingowa, działa jako 
sekretariat europejskiego sojuszu na rzecz 
czystego wodoru; wyraża ubolewanie nad 
faktem, że wśród członków tego sojuszu 
nie ma żadnych organizacji społeczeństwa 
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obywatelskiego, organizacji 
pozarządowych działających na rzecz 
środowiska, niezależnych ekspertów ani 
nawet przedsiębiorstw z sektora energii 
odnawialnej; piętnuje zatem europejski 
sojusz na rzecz czystego wodoru jako 
pseudoekologiczny marketing skrywający 
konsorcjum lobbystów na rzecz paliw 
kopalnych; wzywa Komisję do 
bezzwłocznego rozwiązania tego sojuszu;

Or. en

Poprawka 335
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla prace Wspólnego 
Przedsiębiorstwa na rzecz Technologii 
Ogniw Paliwowych i Technologii 
Wodorowych (Wspólnego 
Przedsiębiorstwa FCH); zwraca się do 
Komisji z prośbą o wykorzystanie go jako 
centrum kompetencji w zakresie czystego 
wodoru;

skreśla się

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla prace Wspólnego 17. z zadowoleniem przyjmuje 
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Przedsiębiorstwa na rzecz Technologii 
Ogniw Paliwowych i Technologii 
Wodorowych (Wspólnego 
Przedsiębiorstwa FCH); zwraca się do 
Komisji z prośbą o wykorzystanie go jako 
centrum kompetencji w zakresie czystego 
wodoru;

wznowienie Wspólnego Przedsiębiorstwa 
na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i 
Technologii Wodorowych (Wspólnego 
Przedsiębiorstwa FCH) w ramach 
programu „Horyzont Europa” oraz 
apeluje o zwiększenie jego budżetu w 
porównaniu z programem „Horyzont 
2020”; podkreśla, jak ważne są prace 
Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz 
Technologii Ogniw Paliwowych i 
Technologii Wodorowych (Wspólnego 
Przedsiębiorstwa FCH); zwraca się do 
Komisji o wykorzystanie go jako centrum 
kompetencji w zakresie odnawialnego i 
niskoemisyjnego wodoru; apeluje do 
Komisji o wykorzystanie doświadczeń 
zgromadzonych przez wspólne 
przedsięwzięcia, zwłaszcza w zakresie 
wodorowych ogniw paliwowych, oraz o 
stwarzanie zachęt do dalszych badań nad 
tymi technologiami; apeluje, aby w 
ramach przyszłego porozumienia na rzecz 
czystego wodoru dla Europy dodatkowo 
rozważono i przeanalizowano potencjał 
wykorzystania wodoru i ogniw 
paliwowych w budynkach i ośrodkach 
przetwarzania danych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla prace Wspólnego 
Przedsiębiorstwa na rzecz Technologii 
Ogniw Paliwowych i Technologii 
Wodorowych (Wspólnego 
Przedsiębiorstwa FCH); zwraca się do 
Komisji z prośbą o wykorzystanie go jako 
centrum kompetencji w zakresie czystego 
wodoru;

17. przypomina, że w latach 2014–
2020 dzięki publiczno-prywatnemu 
partnerstwu badawczemu „Wspólne 
Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii 
Ogniw Paliwowych i Technologii 
Wodorowych”, zawartemu między 
Komisją Europejską a grupą Hydrogen 
Europe, przemysł wodorowy miał dostęp 
do środków publicznych w kwocie ponad 1 
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mld EUR na realizowane przez siebie 
projekty; podkreśla, że te środki publiczne 
zostałyby lepiej wykorzystane, gdyby 
przeznaczono je na badania publiczne, 
publiczny plan rozwoju i wsparcie dla 
pracowników;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla prace Wspólnego 
Przedsiębiorstwa na rzecz Technologii 
Ogniw Paliwowych i Technologii 
Wodorowych (Wspólnego 
Przedsiębiorstwa FCH); zwraca się do 
Komisji z prośbą o wykorzystanie go jako 
centrum kompetencji w zakresie czystego 
wodoru;

17. podkreśla prace Wspólnego 
Przedsiębiorstwa na rzecz Technologii 
Ogniw Paliwowych i Technologii 
Wodorowych (Wspólnego 
Przedsiębiorstwa FCH); zwraca się do 
Komisji o wykorzystanie go jako centrum 
kompetencji w zakresie wodoru; 
podkreśla, że to odnowione partnerstwo 
powinno objąć działania badawczo-
rozwojowe w całym łańcuchu wartości, w 
celu zagwarantowania racjonalnego pod 
względem kosztów wykorzystania 
funduszy na cele związane z wodorem i 
lepszej koordynacji;

Or. en

Poprawka 339
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka
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17. podkreśla prace Wspólnego 
Przedsiębiorstwa na rzecz Technologii 
Ogniw Paliwowych i Technologii 
Wodorowych (Wspólnego 
Przedsiębiorstwa FCH); zwraca się do 
Komisji z prośbą o wykorzystanie go jako 
centrum kompetencji w zakresie czystego 
wodoru;

17. podkreśla prace Wspólnego 
Przedsiębiorstwa na rzecz Technologii 
Ogniw Paliwowych i Technologii 
Wodorowych (Wspólnego 
Przedsiębiorstwa FCH); wzywa do 
zainicjowania Wspólnego 
Przedsiębiorstwa na rzecz Energii 
Odnawialnych i zwraca się do Komisji z 
prośbą o wykorzystanie ich jako centrów 
kompetencji w zakresie czystego wodoru;

Or. fr

Poprawka 340
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla prace Wspólnego 
Przedsiębiorstwa na rzecz Technologii 
Ogniw Paliwowych i Technologii 
Wodorowych (Wspólnego 
Przedsiębiorstwa FCH); zwraca się do 
Komisji z prośbą o wykorzystanie go jako 
centrum kompetencji w zakresie czystego 
wodoru;

17. podkreśla prace Wspólnego 
Przedsiębiorstwa na rzecz Technologii 
Ogniw Paliwowych i Technologii 
Wodorowych (Wspólnego 
Przedsiębiorstwa FCH); zwraca się do 
Komisji o wykorzystanie go jako centrum 
kompetencji w zakresie czystego wodoru 
oraz o zapewnienie mu wystarczających 
środków finansowych;

Or. en

Poprawka 341
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Christian 
Ehler, Hildegard Bentele, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
Carvalho, Jerzy Buzek, Christian Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del 
Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)



AM\1220643PL.docx 95/120 PE662.101v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

17a. sugeruje Komisji, aby włączyła 
wdrożenie wodoru do celów ogólnych 
partnerstwa w dziedzinie badań i 
innowacji w regionie Morza 
Śródziemnego (PRIMA) zgodnie z 
priorytetami programu „Horyzont 
Europa”, w celu wzmocnienia zdolności 
badawczych i innowacyjnych oraz 
rozwijania wiedzy i wspólnych rozwiązań 
innowacyjnych w całym regionie, który 
obejmuje działalność partnerstwa 
PRIMA;

Or. en

Poprawka 342
Sven Schulze

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a.  podkreśla znaczenie odpowiedniej 
taksonomii dla zwiększenia popularności 
technologii wodorowej wraz z 
infrastrukturą wodorową; 

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża przekonanie, że import 18. podkreśla, że czołowa pozycja, 
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czystego wodoru może okazać się 
niezbędny do zaspokojenia popytu w 
Europie; wzywa Komisję do ustanowienia 
obopólnie korzystnej współpracy z 
obszarami sąsiedzkimi;

jaką zajmuje Europa w produkcji 
technologii odnawialnego wodoru niesie 
ze sobą możliwość promowania roli 
Europy jako lidera w przemyśle oraz 
europejskich innowacji na szczeblu 
globalnym, a zarazem wzmacniania roli 
UE jako światowego lidera w dziedzinie 
klimatu; zwraca uwagę na cel zwiększania 
krajowej produkcji wodoru, z uznaniem 
jednocześnie możliwości importowania 
dodatkowej energii ze źródeł 
odnawialnych i wodoru z obszarów 
sąsiedzkich i państw trzecich, w celu 
zaspokojenia coraz większego 
zapotrzebowania krajowego na wodór po 
przystępnych cenach; w związku z tym 
wzywa Komisję do ustanowienia 
obopólnie korzystnej współpracy z 
obszarami sąsiedzkimi, przy 
uwzględnieniu bezpieczeństwa 
energetycznego UE, a także standardów 
środowiskowych zewnętrznych partnerów 
UE;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża przekonanie, że import 
czystego wodoru może okazać się 
niezbędny do zaspokojenia popytu w 
Europie; wzywa Komisję do ustanowienia 
obopólnie korzystnej współpracy z 
obszarami sąsiedzkimi;

18. wyraża przekonanie, że import 
wodoru odnawialnego może okazać się 
niezbędny do zaspokojenia popytu w 
Europie; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia obopólnie 
korzystnej współpracy z obszarami 
sąsiedzkimi oraz do szybkiego rozwijania 
strategicznych partnerstw z krajami na 
całym świecie w celu zabezpieczenia 
strategicznych interesów Europy, przy 
zagwarantowaniu uczciwej konkurencji 
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między importowanym a produkowanym 
lokalnie odnawialnym wodorem oraz 
zgodności z ambicjami UE w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, jak również z 
uwzględnieniem oddziaływania na 
środowisko w innych regionach; apeluje 
do Komisji i państw członkowskich o 
inwestowanie w niezbędną nową 
infrastrukturę importową w portach i w 
połączenia transgraniczne;

Or. en

Poprawka 345
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża przekonanie, że import 
czystego wodoru może okazać się 
niezbędny do zaspokojenia popytu w 
Europie; wzywa Komisję do ustanowienia 
obopólnie korzystnej współpracy z 
obszarami sąsiedzkimi;

18. uważa, że priorytetowo traktować 
należy lokalną i europejską produkcję 
odnawialnego wodoru; wyraża również 
przekonanie, że odnawialny wodór należy 
importować tylko w przypadku wykazania, 
że jest to całkowicie niezbędne do 
zaspokojenia części europejskiego popytu, 
a wówczas powinien być on importowany 
na podstawie wspólnych norm i kryteriów, 
aby uniknąć nieuczciwej konkurencji, 
innych form zależności energetycznej lub 
przeniesienia wpływu na środowisko w 
inne miejsce; w związku z tym wzywa 
Komisję do rozwijania międzynarodowych 
norm w dziedzinie wodoru, metod 
obliczania emisji przypadających na 
jednostkę wodoru, a także kryteriów 
zrównoważonego rozwoju, i uczynienia z 
ich spełnienia warunku wstępnego 
wszelkiego importu wodoru;

Or. en

Poprawka 346



PE662.101v01-00 98/120 AM\1220643PL.docx

PL

Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża przekonanie, że import 
czystego wodoru może okazać się 
niezbędny do zaspokojenia popytu w 
Europie; wzywa Komisję do ustanowienia 
obopólnie korzystnej współpracy z 
obszarami sąsiedzkimi;

18. wyraża przekonanie, że import 
czystego wodoru może okazać się 
niezbędny do zaspokojenia popytu w 
Europie; podkreśla potrzebę zapewnienia 
uczciwej konkurencji między wodorem 
importowanym a produkowanym 
wewnętrznie; wzywa Komisję do podjęcia 
otwartego i konstruktywnego dialogu w 
celu ustanowienia obopólnie korzystnej 
współpracy z obszarami sąsiedzkimi, 
takimi jak Afryka Północna; podkreśla, że 
współpraca ta powinna także sprzyjać 
tworzeniu rynków czystych i nowych 
technologii, przyczyniając się do przejścia 
na energię ze źródeł odnawialnych i 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 347
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża przekonanie, że import 
czystego wodoru może okazać się 
niezbędny do zaspokojenia popytu w 
Europie; wzywa Komisję do ustanowienia 
obopólnie korzystnej współpracy z 
obszarami sąsiedzkimi;

18. wyraża przekonanie, że import 
czystego wodoru, a także energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 
produkcji czystego wodoru, może okazać 
się niezbędny do zaspokojenia popytu w 
Europie; wzywa Komisję do ustanowienia 
obopólnie korzystnej współpracy z 
obszarami sąsiedzkimi, przy należytym 
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uwzględnieniu bezpieczeństwa 
energetycznego UE i jej państw 
członkowskich, a także standardów 
środowiskowych zewnętrznych partnerów 
UE;

Or. en

Poprawka 348
Ivo Hristov

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża przekonanie, że import 
czystego wodoru może okazać się 
niezbędny do zaspokojenia popytu w 
Europie; wzywa Komisję do ustanowienia 
obopólnie korzystnej współpracy z 
obszarami sąsiedzkimi;

18. wyraża przekonanie, że import 
czystego wodoru może okazać się 
niezbędny do zaspokojenia popytu w 
Europie; podkreśla, jak ważna jest 
współpraca transgraniczna mająca na 
celu zagwarantowanie odpowiedniego 
łańcucha wartości od odnawialnego 
źródła energii po końcowe zastosowanie 
wyprodukowanego wodoru; wzywa 
Komisję do ustanowienia obopólnie 
korzystnej współpracy z obszarami 
sąsiedzkimi;

Or. en

Poprawka 349
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża przekonanie, że import 
czystego wodoru może okazać się 
niezbędny do zaspokojenia popytu w 
Europie; wzywa Komisję do ustanowienia 
obopólnie korzystnej współpracy z 

18. wyraża przekonanie, że import 
wodoru jest niezasadny z punktu widzenia 
polityki energetycznej i gospodarki, 
ponieważ wysoce lotny gaz wodorowy 
posiada znacznie mniejszą gęstość energii 
w porównaniu z gazem ziemnym; 
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obszarami sąsiedzkimi; podkreśla, że wodór musiałby zostać 
skroplony do transportu, co wiązałoby się 
z dodatkowymi stratami energii w 
wysokości 35 %; uważa, że z tego powodu 
transport wodoru jest obecnie zupełnie 
nieopłacalny;

Or. de

Poprawka 350
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża przekonanie, że import 
czystego wodoru może okazać się 
niezbędny do zaspokojenia popytu w 
Europie; wzywa Komisję do ustanowienia 
obopólnie korzystnej współpracy z 
obszarami sąsiedzkimi;

18. wzywa Komisję do ustanowienia 
obopólnie korzystnej współpracy z 
obszarami sąsiedzkimi na rzecz rozwijania 
międzynarodowych standardów oraz 
ustanawiania wspólnych definicji i metod 
określania łącznych emisji 
przypadających na każdą wyprodukowaną 
jednostkę wodoru, a także 
międzynarodowych kryteriów 
zrównoważonego rozwoju, których 
spełnienie powinno być warunkiem 
wstępnym wszelkiego importu;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża przekonanie, że import 
czystego wodoru może okazać się 
niezbędny do zaspokojenia popytu w 
Europie; wzywa Komisję do ustanowienia 
obopólnie korzystnej współpracy z 

18. odnotowuje, że import wodoru 
odnawialnego może okazać się niezbędny 
do zaspokojenia popytu w Europie; wzywa 
Komisję do ustanowienia obopólnie 
korzystnej współpracy z obszarami 
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obszarami sąsiedzkimi; sąsiedzkimi, przy uwzględnieniu 
zarządzania wpływem na zrównoważony 
rozwój, w tym na wykorzystanie wody; 
dostrzega ograniczenia pod względem 
technologii i efektywności, jakim podlega 
transport wodoru statkami;

Or. en

Poprawka 352
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża przekonanie, że import 
czystego wodoru może okazać się 
niezbędny do zaspokojenia popytu w 
Europie; wzywa Komisję do ustanowienia 
obopólnie korzystnej współpracy z 
obszarami sąsiedzkimi;

18. wyraża przekonanie, że import 
czystego wodoru może okazać się 
niezbędny do zaspokojenia popytu w 
Europie, w związku z czym już na 
wczesnym etapie stworzona powinna 
zostać odpowiednia infrastruktura do 
importu, a kluczowa rola powinna 
przypaść portom morskim; wzywa 
Komisję do ustanowienia obopólnie 
korzystnej współpracy z obszarami 
sąsiedzkimi;

Or. de

Poprawka 353
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża przekonanie, że import 
czystego wodoru może okazać się 
niezbędny do zaspokojenia popytu w 
Europie; wzywa Komisję do ustanowienia 
obopólnie korzystnej współpracy z 

18. podkreśla, że czołowa rola Europy 
w produkcji technologii opartych na 
wodorze odnawialnym i nieskoemisyjnym 
stanowi okazję do zapewnienia autonomii 
oraz pozycji lidera w dziedzinie przemysłu 
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obszarami sąsiedzkimi; i innowacji na szczeblu światowym; 
wzywa Komisję do ustanowienia w 
stosownych przypadkach obopólnie 
korzystnej współpracy z obszarami 
sąsiedzkimi;

Or. fr

Poprawka 354
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża przekonanie, że import 
czystego wodoru może okazać się 
niezbędny do zaspokojenia popytu w 
Europie; wzywa Komisję do ustanowienia 
obopólnie korzystnej współpracy z 
obszarami sąsiedzkimi;

18. wyraża przekonanie, że import 
czystego wodoru, wraz z silnym, 
działającym niezawodnie rynkiem 
wewnętrznym, może okazać się niezbędny 
do zaspokojenia popytu w Europie; wzywa 
Komisję do ustanowienia obopólnie 
korzystnej współpracy oraz do 
promowania wzajemnych połączeń z 
obszarami sąsiedzkimi, takimi jak Afryka, 
Bliski Wschód i Partnerstwo Wschodnie;

Or. en

Poprawka 355
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża przekonanie, że import 
czystego wodoru może okazać się 
niezbędny do zaspokojenia popytu w 
Europie; wzywa Komisję do ustanowienia 
obopólnie korzystnej współpracy z 
obszarami sąsiedzkimi;

18. wyraża przekonanie, że przemysł 
europejski jest technologicznym 
prekursorem w dziedzinie elektrolizerów i 
innych technologii związanych z energią 
ze źródeł odnawialnych i wodorem 
odnawialnym; wzywa zainteresowane 
strony do ustanowienia obopólnie 
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korzystnej współpracy zapewniającej 
przekazywanie wiedzy fachowej i 
zrównoważony rozwój lokalny;

Or. fr

Poprawka 356
Dominique Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża przekonanie, że import 
czystego wodoru może okazać się 
niezbędny do zaspokojenia popytu w 
Europie; wzywa Komisję do ustanowienia 
obopólnie korzystnej współpracy z 
obszarami sąsiedzkimi;

18. podkreśla, że UE posiada zasoby 
niezbędne do produkcji bezemisyjnego 
wodoru i powinna unikać popadania w 
nowe zależności energetyczne wobec 
państw trzecich; wzywa Komisję do 
ustanowienia obopólnie korzystnej 
współpracy z obszarami sąsiedzkimi;

Or. en

Poprawka 357
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. przyjmuje z zadowoleniem różne 
strategie dotyczące wodoru opracowane 
przez państwa członkowskie; odnotowuje, 
że niektóre kraje dążą do tego, aby 
produkować dużą część wodoru u siebie, 
natomiast inne nastawiają się na 
produkcję wodoru w europejskim 
sąsiedztwie; odnotowuje w tym kontekście 
plany Ukrainy dotyczące produkcji 
wodoru przy wykorzystaniu energii 
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jądrowej, wpisujące się w jej ogólniejsze 
przejście na bardziej zrównoważone 
źródła energii oraz w wyrażone przez nią 
zainteresowanie partnerstwem z UE w 
dziedzinie wodoru;

Or. en

Poprawka 358
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, 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

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że międzynarodową 
współpracę w dziedzinie niskoemisyjnego 
wodoru z sąsiedztwem UE, opartą na 
wzajemnie respektowanych zasadach i 
regułach bazujących na przepisach 
dotyczących wewnętrznego rynku gazu w 
UE, tj. współpracę ze Zjednoczonym 
Królestwem, EOG, Wspólnotą 
Energetyczną i USA, należy nadal 
rozwijać w celu wzmacniania rynku 
wewnętrznego i bezpieczeństwa 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 359
François-Xavier Bellamy

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że w celu uniknięcia 
ucieczki emisji cały importowany wodór 
powinien być certyfikowany jako 
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odnawialny i niskoemisyjny w całym cyklu 
życia, w tym na etapie produkcji i 
transportu, przy czym taki import 
powinien być zgodny z przyszłym unijnym 
mechanizmem dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że wszelki importowany 
wodór powinien być produkowany z 
wykorzystaniem dodatkowej energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a 
jego import nie powinien opóźniać 
obniżenia emisyjności sieci 
elektroenergetycznej w państwach 
trzecich;

Or. en

Poprawka 361
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że priorytetowo należy 
traktować budowę łańcucha dostaw 
czystego wodoru w Europie w celu 
wspierania przewagi pioniera, 
konkurencyjności przemysłu i 
bezpieczeństwa dostaw energii;

Or. en
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Poprawka 362
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. podkreśla, że międzynarodową 
współpracę w dziedzinie niskoemisyjnego 
wodoru z państwami trzecimi, opartą na 
wzajemnie respektowanych zasadach i 
regułach bazujących na przepisach 
dotyczących wewnętrznego rynku gazu w 
UE, tj. współpracę ze Zjednoczonym 
Królestwem, EOG, Wspólnotą 
Energetyczną i USA, należy nadal 
rozwijać w celu wzmacniania rynku 
wewnętrznego i bezpieczeństwa 
energetycznego, pod warunkiem że UE 
nie nałożyła na państwo trzecie żadnych 
ograniczeń, takich jak sankcje 
gospodarcze;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. podkreśla, że rozwój wodoru w 
Europie nie może odbywać się kosztem 
państw trzecich, ani przez przeniesienie do 
nich potencjalnych emisji gazów 
cieplarnianych związanych z produkcją 
wodoru, ani przez monopolizowanie ich 
zasobów wodnych do wykorzystania przez 
Europę;
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Or. en

Poprawka 364
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, 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

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. podkreśla potrzebę 
zagwarantowania, że w sektorze wodoru 
przestrzegane będą zasady rynku 
wewnętrznego, oraz zapewnienia równych 
warunków dla wodoru odnawialnego i 
niskoemisyjnego;

Or. en

Poprawka 365
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Projekt rezolucji
Ustęp 18 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18c. uważa w związku z tym, że 
sponsorowany przez Niemcy projekt 
wykorzystania zdolności tamy Inga III w 
zakresie produkcji energii wodnej do 
wytwarzania ekologicznego wodoru, który 
po skropleniu byłby transportowany 
tankowcami do Unii, w szczególności do 
Niemiec, to przedsięwzięcie absurdalnie 
wielkie; przypomina ponadto, że w razie 
budowy tamy dach nad głową mogą 
stracić dziesiątki tysięcy osób, których 
życie zależne jest od rzeki, przy niewielkiej 
rekompensacie czy pomocy w związku z 
przesiedleniem; uważa zatem wspomniany 
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projekt za przykład przedsięwzięcia 
katastrofalnego pod względem 
ekologicznym i społecznym, 
realizowanego w imię interesów 
przedsiębiorstw, a nie miejscowej 
ludności;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18c. apeluje do Komisji o 
przeprowadzenie dokładnych, 
przejrzystych, inkluzywnych i opartych na 
danych naukowych ocen skutków 
wywieranych przez inicjatywy wynikające 
z unijnej strategii w zakresie wodoru, 
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
lepszego stanowienia prawa;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18d. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
kraje takie jak Japonia importują wodór z 
państw trzecich, takich jak Australia, 
gdzie jest on produkowany z 
wykorzystaniem paliw kopalnych, np. 
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węgla; zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich, aby nie naśladowały 
takiego podejścia; podkreśla w związku z 
tym potrzebę uwzględnienia wielkości 
emisji związanych z produkcją 
importowanego wodoru; uważa, że 
importowany wodór musi być objęty 
przyszłym europejskim mechanizmem 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18d. uważa w związku z tym, że nowe 
partnerstwa, zwłaszcza z krajami Afryki 
Północnej, to obustronnie korzystna 
możliwość biznesowa, gdyż wspierają one 
rozwój sektorów energii ze źródeł 
odnawialnych i wodoru po obu stronach;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18e. przypomina, że rozwój wodoru jest 
nierozerwalnie związany z ogniwami 
paliwowymi; podkreśla, że w ogniwach 
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paliwowych nadal wykorzystuje się 
katalizatory z cennych metali – przede 
wszystkim z platyny; zauważa, że przemysł 
wydobywczy, niezbędny do takiego 
rozwoju, zużywa ogromne ilości wody, co 
może kolidować z potrzebami lokalnych 
populacji, zwłaszcza w regionach 
borykających się z deficytem wody; 
podkreśla, że działalność wydobywcza w 
państwach trzecich może stanowić źródło 
intensywnego zanieczyszczenia 
wpływającego na jakość wody, powietrza i 
gleby oraz powodującego wylesianie i 
utratę bioróżnorodności; przypomina, że 
działalność wydobywcza prowadzona jest 
głównie w krajach rozwijających się, gdzie 
normy pracy przewidują zdecydowanie 
niższą ochronę niż w UE, co powoduje, że 
warunki pracy w przemyśle wydobywczym 
zagrażają życiu i zdrowiu pracowników 
kopalni; podkreśla, że zanieczyszczenia 
spowodowane działalnością wydobywczą 
mają bezpośredni wpływ na środki 
utrzymania lokalnej ludności i w 
perspektywie długofalowej mogą zmusić 
ją do przesiedlenia; zauważa, że 
społeczności lokalne ponoszą pośrednie 
konsekwencje zanieczyszczenia wody, 
powietrza i gleby, co ma niebagatelny 
wpływ na ich zdrowie; podkreśla w 
związku z tym potrzebę wprowadzenia 
systemu zasad należytej staranności;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest przekonana, że UE powinna 
podejmować próby promowania swoich 

19. podkreśla, jak ważne jest 
rozwijanie norm międzynarodowych, w 
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norm dotyczących wodoru na szczeblu 
międzynarodowym, a co za tym idzie 
uczynić z wodoru element swojej 
współpracy międzynarodowej;

tym w zakresie zrównoważonego rozwoju; 
uważa normy międzynarodowe i 
gwarancje pochodzenia za warunek 
wstępny powstania sprawiedliwego i 
otwartego rynku wodoru oraz szerokiego 
przyjęcia technologii opartych na 
wodorze; jest przekonany, że UE powinna 
promować swoje normy dotyczące wodoru 
na szczeblu międzynarodowym, a co za 
tym idzie uczynić z wodoru element swojej 
współpracy międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 371
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest przekonana, że UE powinna 
podejmować próby promowania swoich 
norm dotyczących wodoru na szczeblu 
międzynarodowym, a co za tym idzie 
uczynić z wodoru element swojej 
współpracy międzynarodowej;

19. jest przekonany, że UE powinna 
podejmować próby promowania swoich 
norm dotyczących wodoru na szczeblu 
międzynarodowym, a co za tym idzie 
uczynić z wodoru element swojej 
współpracy międzynarodowej; zauważa, że 
do handlu potrzebne są jednolite 
standardy uwzględniające konkretny 
wpływ na emisyjność i możliwość 
ustalenia, że faktycznie chodzi o czysty 
wodór;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 19



PE662.101v01-00 112/120 AM\1220643PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest przekonana, że UE powinna 
podejmować próby promowania swoich 
norm dotyczących wodoru na szczeblu 
międzynarodowym, a co za tym idzie 
uczynić z wodoru element swojej 
współpracy międzynarodowej;

19. jest przekonany, że UE powinna 
podejmować próby promowania swoich 
norm dotyczących wodoru na szczeblu 
międzynarodowym w celu wzmacniania 
strategicznej autonomii Unii, a co za tym 
idzie uczynić z wodoru element swojej 
współpracy międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 373
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest przekonana, że UE powinna 
podejmować próby promowania swoich 
norm dotyczących wodoru na szczeblu 
międzynarodowym, a co za tym idzie 
uczynić z wodoru element swojej 
współpracy międzynarodowej;

19. jest przekonany, że UE powinna 
podejmować próby promowania swoich 
norm dotyczących wodoru odnawialnego 
na szczeblu międzynarodowym, a co za 
tym idzie uczynić z wodoru odnawialnego 
element swojej współpracy 
międzynarodowej;

Or. fr

Poprawka 374
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest przekonana, że UE powinna 
podejmować próby promowania swoich 
norm dotyczących wodoru na szczeblu 
międzynarodowym, a co za tym idzie 
uczynić z wodoru element swojej 

19. jest przekonany, że UE powinna 
promować swoje normy dotyczące wodoru 
i kryteria zrównoważonego rozwoju na 
szczeblu międzynarodowym, a co za tym 
idzie uczynić z wodoru element swojej 
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współpracy międzynarodowej; współpracy międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 375
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. uważa, że wodór powinien stać się 
częścią europejskiej współpracy 
międzynarodowej, w tym współpracy w 
ramach organizacji międzynarodowych, 
takich jak IRENA, czy też na forach 
ministerialnych poświęconych czystej 
energii, a także współpracy badawczej, 
dyplomacji klimatycznej i polityki 
sąsiedztwa;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, że wodór niesie ze sobą 
możliwość promowania roli Europy jako 
lidera w przemyśle oraz europejskich 
innowacji na szczeblu globalnym, przy 
jednoczesnym wzmacnianiu roli UE jako 
światowego lidera w dziedzinie klimatu;

Or. en
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Poprawka 377
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla potrzebę ustanowienia 
zintegrowanego systemu energetycznego w 
celu osiągnięcia neutralności klimatycznej 
do 2050 r.; wyraża przekonanie, że 
integracja sieci energii elektrycznej, gazu i 
wodoru jest korzystna z perspektywy 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wodoru i energii; z zadowoleniem 
przyjmuje włączenie wodoru do strategii 
integracji systemu energetycznego 
Komisji; wyraża przekonanie, że czysty 
wodór może odgrywać kluczową rolę w 
magazynowaniu energii na potrzeby 
bilansowania zmiennej podaży 
odnawialnych źródeł energii i zmiennego 
popytu na odnawialne źródła energii;

20. podkreśla potrzebę ustanowienia 
zintegrowanego systemu energetycznego w 
celu osiągnięcia neutralności klimatycznej 
do 2050 r.; wyraża przekonanie, że 
integracja sieci energii elektrycznej, gazu i 
wodoru jest korzystna z perspektywy 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wodoru i energii; zauważa w związku z 
tym, że rozwój gospodarki wodorowej nie 
powinien prowadzić do zakłóceń w 
systemie energetycznym jako całości; z 
zadowoleniem przyjmuje włączenie 
wodoru do strategii integracji systemu 
energetycznego Komisji; wyraża 
przekonanie, że czysty wodór może 
odgrywać kluczową rolę w 
magazynowaniu energii na potrzeby 
bilansowania zmiennej podaży 
odnawialnych źródeł energii i zmiennego 
popytu na odnawialne źródła energii; 
zauważa jednak, że wykorzystanie wodoru 
co celów magazynowania energii nie jest 
jeszcze konkurencyjne ze względu na 
wysokie koszty produkcji; podkreśla zatem 
ponownie konieczność obniżenia kosztów 
produkcji czystego wodoru oraz 
promowania równych warunków dla 
rozwiązań z zakresu elastyczności i 
bilansowania w całym systemie 
energetycznym; zachęca Komisję do 
przeanalizowania możliwości i zdolności 
w zakresie magazynowania wodoru;

Or. en

Poprawka 378
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla potrzebę ustanowienia 
zintegrowanego systemu energetycznego w 
celu osiągnięcia neutralności klimatycznej 
do 2050 r.; wyraża przekonanie, że 
integracja sieci energii elektrycznej, gazu i 
wodoru jest korzystna z perspektywy 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wodoru i energii; z zadowoleniem 
przyjmuje włączenie wodoru do strategii 
integracji systemu energetycznego 
Komisji; wyraża przekonanie, że czysty 
wodór może odgrywać kluczową rolę w 
magazynowaniu energii na potrzeby 
bilansowania zmiennej podaży 
odnawialnych źródeł energii i zmiennego 
popytu na odnawialne źródła energii;

20. podkreśla, że osiągnięcie 
neutralności klimatycznej w 
najwcześniejszym możliwym terminie, a 
najpóźniej do 2050 r., wymaga 
ustanowienia zintegrowanego systemu 
energetycznego tam, gdzie wodór 
odnawialny stanowi mało istotny element 
równania; wyraża przekonanie, że 
integracja sektorów energii elektrycznej, 
ciepłowniczego, gazu i wodoru, której 
głównym elementem jest efektywność 
energetyczna, jest korzystna z perspektywy 
osiągnięcia celów klimatycznych i 
energetycznych Unii oraz prawidłowo 
funkcjonującego rynku energii; z 
zadowoleniem przyjmuje włączenie 
wodoru do strategii integracji systemu 
energetycznego Komisji; wyraża 
przekonanie, że warto jest przeanalizować, 
jak i w jakim stopniu wodór może 
odgrywać rolę w sezonowym 
magazynowaniu energii na potrzeby 
bilansowania podaży odnawialnych źródeł 
energii i popytu na odnawialne źródła 
energii w porównaniu z innymi 
rozwiązaniami; w związku z tym zwraca 
uwagę na fakt, że straty energii związane z 
magazynowaniem energii przy 
wykorzystaniu wodoru szacuje się na ok. 
60 % w tzw. pełnym cyklu;

Or. en

Poprawka 379
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka
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20. podkreśla potrzebę ustanowienia 
zintegrowanego systemu energetycznego w 
celu osiągnięcia neutralności klimatycznej 
do 2050 r.; wyraża przekonanie, że 
integracja sieci energii elektrycznej, gazu i 
wodoru jest korzystna z perspektywy 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wodoru i energii; z zadowoleniem 
przyjmuje włączenie wodoru do strategii 
integracji systemu energetycznego 
Komisji; wyraża przekonanie, że czysty 
wodór może odgrywać kluczową rolę w 
magazynowaniu energii na potrzeby 
bilansowania zmiennej podaży 
odnawialnych źródeł energii i zmiennego 
popytu na odnawialne źródła energii; 

20. podkreśla potrzebę ustanowienia 
zintegrowanego systemu energetycznego w 
celu osiągnięcia neutralności klimatycznej 
oraz fakt, że porozumienie paryskie 
wyznacza długoterminowy cel 
ograniczenia wzrostu temperatury na 
świecie do 1,5 °C w stosunku do poziomu 
sprzed epoki przemysłowej; wyraża 
przekonanie, że integracja sektorów i 
nośników energii oraz spójne planowanie 
sieci energii elektrycznej, cieplnej, gazu i 
wodoru z uwzględnieniem alternatywnych 
środków na rzecz efektywności i 
zmniejszenia zużycia energii, a także w 
związku z celami klimatycznymi, są 
korzystne z perspektywy zrównoważonego 
rozwoju i transformacji energetycznej; z 
zadowoleniem przyjmuje włączenie 
wodoru do strategii w sprawie integracji 
systemu energetycznego Komisji; wyraża 
przekonanie, że czysty wodór może 
odgrywać rolę w magazynowaniu energii 
na potrzeby bilansowania podaży 
odnawialnych źródeł energii i popytu na 
odnawialne źródła energii; 

Or. fr

Poprawka 380
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, 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

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla potrzebę ustanowienia 
zintegrowanego systemu energetycznego w 
celu osiągnięcia neutralności klimatycznej 
do 2050 r.; wyraża przekonanie, że 
integracja sieci energii elektrycznej, gazu i 
wodoru jest korzystna z perspektywy 
prawidłowo funkcjonującego rynku 

20. podkreśla potrzebę ustanowienia 
zintegrowanego systemu energetycznego w 
celu osiągnięcia neutralności klimatycznej 
do 2050 r.; wyraża przekonanie, że 
integracja sieci energii elektrycznej, gazu, 
ogrzewania oraz chłodzenia i wodoru jest 
korzystna z perspektywy prawidłowo 
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wodoru i energii; z zadowoleniem 
przyjmuje włączenie wodoru do strategii 
integracji systemu energetycznego 
Komisji; wyraża przekonanie, że czysty 
wodór może odgrywać kluczową rolę w 
magazynowaniu energii na potrzeby 
bilansowania zmiennej podaży 
odnawialnych źródeł energii i zmiennego 
popytu na odnawialne źródła energii;

funkcjonującego rynku wodoru i energii; z 
zadowoleniem przyjmuje włączenie 
wodoru do strategii integracji systemu 
energetycznego Komisji; wyraża 
przekonanie, że odnawialny i 
niskoemisyjny wodór może odgrywać 
kluczową rolę w magazynowaniu energii 
na potrzeby bilansowania zmiennej podaży 
odnawialnych źródeł energii i zmiennego 
popytu na odnawialne źródła energii; 
apeluje do Komisji o usunięcie barier 
utrudniających szersze przyjęcie 
magazynowania energii z wykorzystaniem 
wodoru, biorąc pod uwagę jego duży 
potencjał w szczególności w sektorach 
mobilności i budownictwa;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla potrzebę ustanowienia 
zintegrowanego systemu energetycznego w 
celu osiągnięcia neutralności klimatycznej 
do 2050 r.; wyraża przekonanie, że 
integracja sieci energii elektrycznej, gazu i 
wodoru jest korzystna z perspektywy 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wodoru i energii; z zadowoleniem 
przyjmuje włączenie wodoru do strategii 
integracji systemu energetycznego 
Komisji; wyraża przekonanie, że czysty 
wodór może odgrywać kluczową rolę w 
magazynowaniu energii na potrzeby 
bilansowania zmiennej podaży 
odnawialnych źródeł energii i zmiennego 
popytu na odnawialne źródła energii;

20. podkreśla potrzebę ustanowienia 
zintegrowanego systemu energetycznego w 
celu osiągnięcia neutralności klimatycznej 
do 2050 r.; wyraża przekonanie, że 
integracja sieci energii elektrycznej, gazu i 
wodoru jest korzystna z perspektywy 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wodoru i energii; z zadowoleniem 
przyjmuje włączenie wodoru do strategii 
integracji systemu energetycznego 
Komisji; wyraża przekonanie, że 
odnawialny i niskoemisyjny wodór odegra 
kluczową rolę w dekarbonizacji sektorów, 
w których trudno jest osiągnąć obniżenie 
emisji, oraz w magazynowaniu energii na 
potrzeby bilansowania zmiennej podaży 
odnawialnych źródeł energii i zmiennego 
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popytu na odnawialne źródła energii;

Or. en

Poprawka 382
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla potrzebę ustanowienia 
zintegrowanego systemu energetycznego w 
celu osiągnięcia neutralności klimatycznej 
do 2050 r.; wyraża przekonanie, że 
integracja sieci energii elektrycznej, gazu i 
wodoru jest korzystna z perspektywy 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wodoru i energii; z zadowoleniem 
przyjmuje włączenie wodoru do strategii 
integracji systemu energetycznego 
Komisji; wyraża przekonanie, że czysty 
wodór może odgrywać kluczową rolę w 
magazynowaniu energii na potrzeby 
bilansowania zmiennej podaży 
odnawialnych źródeł energii i zmiennego 
popytu na odnawialne źródła energii;

20. podkreśla potrzebę ustanowienia 
zintegrowanego systemu energetycznego w 
celu osiągnięcia neutralności klimatycznej 
do 2050 r.; wyraża przekonanie, że 
integracja sieci energii elektrycznej, gazu i 
wodoru jest korzystna z perspektywy 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wodoru i energii; z zadowoleniem 
przyjmuje włączenie wodoru do strategii 
integracji systemu energetycznego 
Komisji; wyraża przekonanie, że wodór 
odnawialny i niskoemisyjny może 
odgrywać kluczową rolę w 
magazynowaniu energii na potrzeby 
bilansowania zmiennej podaży 
odnawialnych źródeł energii i zmiennego 
popytu na odnawialne źródła energii;

Or. fr

Poprawka 383
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla potrzebę ustanowienia 
zintegrowanego systemu energetycznego w 
celu osiągnięcia neutralności klimatycznej 
do 2050 r.; wyraża przekonanie, że 

20. podkreśla potrzebę ustanowienia 
zintegrowanego systemu energetycznego, 
aby osiągnąć i zabezpieczyć cele polityki 
energetycznej, jakimi są bezpieczeństwo 
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integracja sieci energii elektrycznej, gazu i 
wodoru jest korzystna z perspektywy 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wodoru i energii; z zadowoleniem 
przyjmuje włączenie wodoru do strategii 
integracji systemu energetycznego 
Komisji; wyraża przekonanie, że czysty 
wodór może odgrywać kluczową rolę w 
magazynowaniu energii na potrzeby 
bilansowania zmiennej podaży 
odnawialnych źródeł energii i zmiennego 
popytu na odnawialne źródła energii;

dostaw energii i stabilność sieci; wyraża 
przekonanie, że integracja sieci energii 
elektrycznej, gazu i wodoru jest korzystna 
z perspektywy prawidłowo 
funkcjonującego rynku wodoru i energii; z 
zadowoleniem przyjmuje włączenie 
wodoru do strategii integracji systemu 
energetycznego Komisji; wyraża 
przekonanie, że wodór może odgrywać 
rolę w magazynowaniu energii na potrzeby 
bilansowania zmiennej podaży 
odnawialnych źródeł energii i zmiennego 
popytu na odnawialne źródła energii;

Or. de

Poprawka 384
Zdzisław Krasnodębski
w imieniu grupy ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla potrzebę ustanowienia 
zintegrowanego systemu energetycznego w 
celu osiągnięcia neutralności klimatycznej 
do 2050 r.; wyraża przekonanie, że 
integracja sieci energii elektrycznej, gazu i 
wodoru jest korzystna z perspektywy 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wodoru i energii; z zadowoleniem 
przyjmuje włączenie wodoru do strategii 
integracji systemu energetycznego 
Komisji; wyraża przekonanie, że czysty 
wodór może odgrywać kluczową rolę w 
magazynowaniu energii na potrzeby 
bilansowania zmiennej podaży 
odnawialnych źródeł energii i zmiennego 
popytu na odnawialne źródła energii;

20. podkreśla potrzebę ustanowienia 
zintegrowanego systemu energetycznego w 
celu osiągnięcia neutralności klimatycznej 
do 2050 r.; wyraża przekonanie, że 
integracja sieci energii elektrycznej, gazu i 
wodoru jest korzystna z perspektywy 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wodoru i energii; z zadowoleniem 
przyjmuje włączenie wodoru do strategii 
integracji systemu energetycznego 
Komisji; wyraża przekonanie, że czysty i 
niskoemisyjny wodór może odgrywać 
kluczową rolę w magazynowaniu energii 
na potrzeby bilansowania zmiennej podaży 
odnawialnych źródeł energii i zmiennego 
popytu na odnawialne źródła energii;

Or. en
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Poprawka 385
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. nalega na lepsze wykorzystanie 
energii z odzysku w przemyśle, z centrów 
danych i innych procesów, jak również 
promowanie innowacyjnych projektów 
łączących produkcję i odzysk energii 
elektrycznej, wodoru i ciepła;

Or. fr


