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

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că hidrogenul din surse 
regenerabile poate fi produs din toate 
tipurile de surse regenerabile de energie, 
inclusiv turbine eoliene, panouri 
fotovoltaice solare, hidrocentrale existente 
și acumularea hidroenergiei prin 
pompare; invită Comisia, având în vedere 
Strategia offshore publicată recent, să 
evalueze modul în care sursele 
regenerabile de energie offshore ar putea 
deschide calea pentru o dezvoltare și 
pătrundere pe piață mai ample ale 
hidrogenului din surse regenerabile;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. recunoaște că energia nucleară 
este cea mai mare sursă de energie 
electrică cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon care nu este dependentă de vreme, 
putând fi utilizată pentru a produce 
cantități mari de hidrogen cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon prin 
electroliză; recunoaște că un singur 
reactor nuclear de 1 000 megawați ar 
putea produce peste 200 000 de tone de 
hidrogen cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon pe an, în modul cel mai rentabil;
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Or. en

Amendamentul 193
Sven Schulze

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că factorul de cost 
principal în producția de hidrogen curat îl 
reprezintă cheltuielile legate de achiziția 
energiei electrice; solicită, în acest 
context, Comisiei și statelor membre să 
elimine taxele și impozitele pe energia 
electrică utilizată pentru electroliză, cu 
condiția ca acest lucru să fie posibil din 
punct de vedere fiscal;

Or. de

Amendamentul 194
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. consideră că este, de asemenea, 
necesară dezvoltarea unor capacități 
suplimentare de energie din surse 
regenerabile proporționale cu necesitățile 
de hidrogen din surse regenerabile, 
pentru a evita concurența între 
capacitățile necesare pentru electrificare, 
pentru electrolizoare sau în alte scopuri;

Or. fr

Amendamentul 195
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Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că, atunci când se 
planifică scheme de sprijin pentru 
lansarea producției de hidrogen, este 
necesar să se desprindă învățăminte din 
schemele de sprijin pentru SRE din trecut 
care, fiind concepute într-un mod precar, 
au condus la denaturări ale pieței, cauzate 
de supracompensarea tehnologiilor din 
domeniul energiei din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 196
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. reamintește potențialul pe care îl 
pot avea terenurile industriale 
abandonate, prin furnizarea de spațiu 
pentru producerea de energie din surse 
regenerabile, în special pentru energia 
solară fotovoltaică, aceste terenuri 
devenind astfel zone de oportunitate care 
oferă servicii utile societății;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
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Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. încurajează stabilirea unor 
obiective mai ambițioase în materie de 
energie din surse regenerabile în sectorul 
energetic pentru a sprijini dezvoltarea 
producției de hidrogen din cantitatea 
suplimentară de energie electrică din 
surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 198
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. subliniază că măsurile de sprijin 
eficiente ar trebui să fie direcționate către 
decarbonizarea producției existente de 
hidrogen gri, pe bază de combustibili 
fosili; constată că o serie de locuri de 
producție sunt situate în teritoriile care 
intră sub incidența tranziției juste și că 
hidrogenul pe bază de combustibili fosili 
este, de asemenea, obținut ca produs 
secundar al unei producții de huilă de 
cocs (o materie primă critică pentru UE); 
îndeamnă să se acționeze astfel încât 
măsurile de sprijin destinate dezvoltării 
economiei europene a hidrogenului să nu 
conducă la închiderea acestor locuri de 
producție, ci la modernizarea și 
dezvoltarea lor, creând astfel beneficii 
pentru regiuni prin asigurarea unui 
purtător de energie sustenabil produs la 
nivel local, facilitând reducerea emisiilor 
de GES și contribuind la reconversia 
profesională și la creșterea capacității de 
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inserție profesională a forței de muncă 
locale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. subliniază, de asemenea, că numai 
dezvoltarea hidrogenului din surse 
regenerabile este compatibilă cu 
obiectivul de realizare a neutralității 
climatice; solicită, prin urmare, ca numai 
hidrogenul din surse regenerabile să fie 
eligibil pentru finanțare publică;

Or. en

Amendamentul 200
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. solicită eliminarea certificatelor 
gratuite în cadrul sistemului UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(EU-ETS) pentru producerea de hidrogen 
pe bază de combustibili fosili;

Or. fr

Amendamentul 201
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego
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Propunere de rezoluție
Punctul 10 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10c. subliniază potențialul reconversiei 
unor situri industriale existente în vederea 
producției de hidrogen din surse 
regenerabile; subliniază necesitatea 
planificării publice a acestor reconversii 
ale capacităților industriale prin 
colaborare cu lucrătorii și cu organizațiile 
sindicale ale acestora; invită statele 
membre, în cazul în care astfel de 
instalații au fost închise, să faciliteze 
preluarea acestora de către lucrători sub 
forma unor societăți cooperative;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10d. subliniază că consumul de apă 
asociat cu producția de hidrogen urmează 
să crească odată cu dezvoltarea 
hidrogenului din surse regenerabile; 
reamintește că apa dulce este o resursă 
esențială atât pentru nevoile umane, cât și 
pentru nevoile ecosistemului; subliniază 
că schimbările climatice accentuează 
deficitul de apă; reamintește că simpla 
agregare a consumului de apă dulce 
încorporată în producția de hidrogen ar 
putea induce în eroare, deoarece 
disponibilitatea apei dulci și consumul 
corespunzător de apă dulce pot varia 
semnificativ în funcție de regiuni și de 
sezon; subliniază, prin urmare, 
necesitatea unei planificări teritoriale 
atente atunci când sunt realizate 
instalațiile de producere a hidrogenului 
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din surse regenerabile, pentru a reduce la 
minimum impactul consumului de apă 
dulce din regiune cauzat de această 
producție asupra aprovizionării regionale 
cu apă;

Or. en

Amendamentul 203
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de infrastructuri de producție și 
transport de hidrogen, precum și de a 
dezvolta în paralel cererea și oferta; 
salută, în acest sens, intenția Comisiei de a 
revizui Regulamentul nr. 347/2013 din 17 
aprilie 2013 privind liniile directoare 
pentru infrastructurile energetice 
transeuropene (Regulamentul TEN-E)15; 
observă că, în ciuda concentrării asupra 
clusterelor industriale în prima etapă, ar 
trebui deja inițiate planificarea 
infrastructurii de transport pe distanțe mai 
lungi și reglementarea acesteia;

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de infrastructuri de producție și 
transport de electricitate din surse 
regenerabile; subliniază că infrastructura 
pentru transportul hidrogenului trebuie 
să fie un sistem cu circuit închis între 
locurile de producție a hidrogenului din 
surse regenerabile și siturile industriale și 
centrele de transport multimodale, pentru 
a asigura dezvoltarea în paralel a cererii 
și a ofertei, ținând seama totodată de 
faptul că transportul se poate efectua și cu 
autocisterne; salută, în acest sens, faptul 
că principiul „eficiența energetică pe 
primul loc” prevalează în strategia de 
integrare a sistemului energetic; ia act de 
intenția Comisiei de a revizui 
Regulamentul nr. 347/2013 din 17 aprilie 
2013 privind liniile directoare pentru 
infrastructurile energetice transeuropene 
(Regulamentul TEN-E) care trebuie să 
includă un nou sistem de guvernanță 
pentru planificarea infrastructurii; 
observă că, în ciuda concentrării asupra 
clusterelor industriale, planificarea 
infrastructurii de transport trebuie să ia, de 
asemenea, în calcul distanțele cele mai 
lungi între un loc de producție offshore și 
o unitate de consum și că reglementarea 
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acesteia ar trebui să fie deja inițiată;

_________________
15 JO L 115, 25.4.2013, p. 39.

Or. fr

Amendamentul 204
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de infrastructuri de producție și 
transport de hidrogen, precum și de a 
dezvolta în paralel cererea și oferta; salută, 
în acest sens, intenția Comisiei de a revizui 
Regulamentul nr. 347/2013 din 17 aprilie 
2013 privind liniile directoare pentru 
infrastructurile energetice transeuropene 
(Regulamentul TEN-E)15; observă că, în 
ciuda concentrării asupra clusterelor 
industriale în prima etapă, ar trebui deja 
inițiate planificarea infrastructurii de 
transport pe distanțe mai lungi și 
reglementarea acesteia;

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de infrastructuri de producție, 
stocare și transport de hidrogen, precum și 
de a dezvolta în paralel cererea și oferta; 
subliniază importanța dezvoltării de rețele 
de hidrogen cu acces nediscriminatoriu; 
salută, în acest sens, intenția Comisiei de a 
revizui Regulamentul nr. 347/2013 din 17 
aprilie 2013 privind liniile directoare 
pentru infrastructurile energetice 
transeuropene (Regulamentul TEN-E)15 și 
solicită introducerea unor dispoziții 
privind rețelele de hidrogen și refolosirea 
infrastructurii de gaze în Regulamentul 
TEN-E; observă că, în ciuda concentrării 
asupra clusterelor industriale în prima 
etapă, ar trebui deja inițiate planificarea 
infrastructurii de transport pe distanțe mai 
lungi și de distribuție și reglementarea 
acesteia, pentru a evita costurile 
irecuperabile; observă că aceasta se poate 
realiza, de exemplu, prin includerea 
planificării infrastructurii pentru 
hidrogen în planificarea europeană pe 
termen lung, cum ar fi planurile de 
dezvoltare pe zece ani; subliniază că ar 
trebui colectate date suplimentare cu 
sprijinul părților interesate și al 
autorităților relevante, cum ar fi ACER, 
pentru a stabili ce infrastructură ar fi 
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necesară și unde;
_________________ _________________
15 JO L 115, 25.4.2013, p. 39. 15 JO L 115, 25.4.2013, p. 39.

Or. en

Amendamentul 205
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de infrastructuri de producție 
și transport de hidrogen, precum și de a 
dezvolta în paralel cererea și oferta; 
salută, în acest sens, intenția Comisiei de 
a revizui Regulamentul nr. 347/2013 din 
17 aprilie 2013 privind liniile directoare 
pentru infrastructurile energetice 
transeuropene (Regulamentul TEN-E)15; 
observă că, în ciuda concentrării asupra 
clusterelor industriale în prima etapă, ar 
trebui deja inițiate planificarea 
infrastructurii de transport pe distanțe 
mai lungi și reglementarea acesteia;

11. încurajează Comisia și statele 
membre să ofere consultanță pentru 
instalarea infrastructurii pentru proiectele 
economice în domeniul hidrogenului;

_________________
15 JO L 115, 25.4.2013, p. 39.

Or. de

Amendamentul 206
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de infrastructuri de producție și 

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de infrastructuri de producție și 
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transport de hidrogen, precum și de a 
dezvolta în paralel cererea și oferta; 
salută, în acest sens, intenția Comisiei de a 
revizui Regulamentul nr. 347/2013 din 17 
aprilie 2013 privind liniile directoare 
pentru infrastructurile energetice 
transeuropene (Regulamentul TEN-E)15; 
observă că, în ciuda concentrării asupra 
clusterelor industriale în prima etapă, ar 
trebui deja inițiate planificarea 
infrastructurii de transport pe distanțe 
mai lungi și reglementarea acesteia;

transport de hidrogen din surse 
regenerabile pentru o cantitate 
suplimentară de energie electrică din 
surse regenerabile; consideră că 
infrastructura de transport a hidrogenului 
ar trebui să se dezvolte treptat și să 
reflecte evoluția reală a pieței pentru 
aplicațiile prioritare identificate: de 
exemplu, la început, nevoile de transport 
vor fi limitate, întrucât cererea va fi 
satisfăcută de producția la fața locului 
sau în apropiere, iar în timp, dezvoltarea 
transportului va favoriza sistemele în 
buclă închisă din apropierea clusterelor 
industriale (care au nevoie de hidrogen în 
formă pură), combinând producția 
suplimentară de energie din surse 
regenerabile cu distribuția hidrogenului 
din surse regenerabile la nivel regional; 
salută, în acest sens, intenția Comisiei de a 
revizui Regulamentul nr. 347/2013 din 17 
aprilie 2013 privind liniile directoare 
pentru infrastructurile energetice 
transeuropene (Regulamentul TEN-E)15;

_________________ _________________
15 JO L 115, 25.4.2013, p. 39. 15 JO L 115, 25.4.2013, p. 39.

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de infrastructuri de producție și 
transport de hidrogen, precum și de a 
dezvolta în paralel cererea și oferta; salută, 
în acest sens, intenția Comisiei de a revizui 

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de infrastructuri de producție, 
stocare, transport și distribuție de 
hidrogen, precum și de a dezvolta în 
paralel cererea și oferta; salută, în acest 
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Regulamentul nr. 347/2013 din 17 aprilie 
2013 privind liniile directoare pentru 
infrastructurile energetice transeuropene 
(Regulamentul TEN-E)15; observă că, în 
ciuda concentrării asupra clusterelor 
industriale în prima etapă, ar trebui deja 
inițiate planificarea infrastructurii de 
transport pe distanțe mai lungi și 
reglementarea acesteia;

sens, intenția Comisiei de a revizui 
Regulamentul nr. 347/2013 din 17 aprilie 
2013 privind liniile directoare pentru 
infrastructurile energetice transeuropene 
(Regulamentul TEN-E)15; observă că, în 
ciuda concentrării asupra clusterelor 
industriale în prima etapă, ar trebui deja 
inițiate reconversia graduală a rețelelor de 
distribuție, planificarea infrastructurii de 
transport pe distanțe mai lungi și 
reglementarea acesteia; ia act de 
avantajele sinergice ale integrării 
producției și a infrastructurii de hidrogen 
cu alte părți ale sistemelor flexibile, cu 
mai multe tipuri de producție de energie, 
precum recuperarea căldurii reziduale 
pentru rețelele de termoficare;

_________________ _________________
15 JO L 115, 25.4.2013, p. 39. 15 JO L 115, 25.4.2013, p. 39.

Or. en

Amendamentul 208
François-Xavier Bellamy

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de infrastructuri de producție și 
transport de hidrogen, precum și de a 
dezvolta în paralel cererea și oferta; salută, 
în acest sens, intenția Comisiei de a revizui 
Regulamentul nr. 347/2013 din 17 aprilie 
2013 privind liniile directoare pentru 
infrastructurile energetice transeuropene 
(Regulamentul TEN-E)15; observă că, în 
ciuda concentrării asupra clusterelor 
industriale în prima etapă, ar trebui deja 
inițiate planificarea infrastructurii de 
transport pe distanțe mai lungi și 
reglementarea acesteia;

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de infrastructuri de producție și 
transport de hidrogen, precum și de a 
dezvolta în paralel cererea și oferta; salută, 
în acest sens, intenția Comisiei de a revizui 
Regulamentul nr. 347/2013 din 17 aprilie 
2013 privind liniile directoare pentru 
infrastructurile energetice transeuropene 
(Regulamentul TEN-E)15; observă că, în 
ciuda concentrării asupra clusterelor 
industriale în prima etapă, ar trebui deja 
inițiate planificarea infrastructurii de 
transport pe distanțe mai lungi și 
reglementarea acesteia; invită Comisia să 
efectueze o evaluare științifică și neutră a 
necesităților de implementare și conversie 
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a infrastructurii, luând în considerare 
integrarea generală a sistemului și 
eficiența din punctul de vedere al 
costurilor pe termen lung cu o abordare 
graduală;

_________________ _________________
15 JO L 115, 25.4.2013, p. 39. 15 JO L 115, 25.4.2013, p. 39.

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de infrastructuri de producție și 
transport de hidrogen, precum și de a 
dezvolta în paralel cererea și oferta; salută, 
în acest sens, intenția Comisiei de a revizui 
Regulamentul nr. 347/2013 din 17 aprilie 
2013 privind liniile directoare pentru 
infrastructurile energetice transeuropene 
(Regulamentul TEN-E)15; observă că, în 
ciuda concentrării asupra clusterelor 
industriale în prima etapă, ar trebui deja 
inițiate planificarea infrastructurii de 
transport pe distanțe mai lungi și 
reglementarea acesteia;

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de infrastructuri de producție, 
transport și stocare de hidrogen, precum și 
de a dezvolta în paralel cererea și oferta; 
salută, în acest sens, intenția Comisiei de a 
revizui Regulamentul nr. 347/2013 din 17 
aprilie 2013 privind liniile directoare 
pentru infrastructurile energetice 
transeuropene (Regulamentul TEN-E)15;

_________________ _________________
15 JO L 115, 25.4.2013, p. 39. 15 JO L 115, 25.4.2013, p. 39.

Or. en

Amendamentul 210
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
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Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de infrastructuri de producție și 
transport de hidrogen, precum și de a 
dezvolta în paralel cererea și oferta; salută, 
în acest sens, intenția Comisiei de a revizui 
Regulamentul nr. 347/2013 din 17 aprilie 
2013 privind liniile directoare pentru 
infrastructurile energetice transeuropene 
(Regulamentul TEN-E)15; observă că, în 
ciuda concentrării asupra clusterelor 
industriale în prima etapă, ar trebui deja 
inițiate planificarea infrastructurii de 
transport pe distanțe mai lungi și 
reglementarea acesteia;

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de infrastructuri de producție, 
transport, distribuție și stocare de 
hidrogen, precum și de a dezvolta în 
paralel cererea și oferta; salută, în acest 
sens, intenția Comisiei de a revizui 
Regulamentul nr. 347/2013 din 17 aprilie 
2013 privind liniile directoare pentru 
infrastructurile energetice transeuropene 
(Regulamentul TEN-E)15; observă că, în 
ciuda concentrării asupra clusterelor 
industriale în prima etapă, ar trebui deja 
inițiate conversia graduală a rețelelor de 
distribuție și planificarea și asigurarea 
unui sprijin financiar adecvat pentru 
dezvoltarea infrastructurii de transport pe 
distanțe mai lungi și reglementarea 
acesteia;

_________________ _________________
15 JO L 115, 25.4.2013, p. 39. 15 JO L 115, 25.4.2013, p. 39.

Or. en

Amendamentul 211
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de infrastructuri de producție și 
transport de hidrogen, precum și de a 
dezvolta în paralel cererea și oferta; salută, 
în acest sens, intenția Comisiei de a revizui 
Regulamentul nr. 347/2013 din 17 aprilie 
2013 privind liniile directoare pentru 
infrastructurile energetice transeuropene 

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de infrastructuri de producție și 
transport de hidrogen, precum și de a 
dezvolta în paralel cererea și oferta; salută, 
în acest sens, intenția Comisiei de a revizui 
Regulamentul nr. 347/2013 din 17 aprilie 
2013 privind liniile directoare pentru 
infrastructurile energetice transeuropene 
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(Regulamentul TEN-E)15; observă că, în 
ciuda concentrării asupra clusterelor 
industriale în prima etapă, ar trebui deja 
inițiate planificarea infrastructurii de 
transport pe distanțe mai lungi și 
reglementarea acesteia;

(Regulamentul TEN-E)15; observă că, în 
ciuda concentrării asupra clusterelor 
industriale în prima etapă, ar trebui deja 
inițiate planificarea infrastructurii de 
transport pe distanțe mai lungi și 
reglementarea acesteia; consideră că un alt 
element important ar trebui să îl 
constituie, de asemenea, instalarea de 
infrastructuri de stocare corespunzătoare;

_________________ _________________
15 JO L 115, 25.4.2013, p. 39. 15 JO L 115, 25.4.2013, p. 39.

Or. de

Amendamentul 212
Cristian-Silviu Bușoi, Ioan-Rareș Bogdan

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de infrastructuri de producție 
și transport de hidrogen, precum și de a 
dezvolta în paralel cererea și oferta; 
salută, în acest sens, intenția Comisiei de a 
revizui Regulamentul nr. 347/2013 din 17 
aprilie 2013 privind liniile directoare 
pentru infrastructurile energetice 
transeuropene (Regulamentul TEN-E)15; 
observă că, în ciuda concentrării asupra 
clusterelor industriale în prima etapă, ar 
trebui deja inițiate planificarea 
infrastructurii de transport pe distanțe 
mai lungi și reglementarea acesteia;

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de producția și stocarea 
hidrogenului; reamintește că există o 
infrastructură de distribuție și de transport 
pentru gaze; salută, în acest sens, intenția 
Comisiei de a revizui Regulamentul nr. 
347/2013 din 17 aprilie 2013 privind liniile 
directoare pentru infrastructurile energetice 
transeuropene (Regulamentul TEN-E)15; 
observă că prima implementare a 
proiectelor în domeniul hidrogenului din 
surse regenerabile ar trebui să înceapă cu 
soluții care asigură amplasarea producției 
de hidrogen cât mai aproape de punctul 
de consum din clusterele industriale și că 
posibila relevanță a unei infrastructuri 
viitoare dedicate ar trebui să fie evaluată 
ulterior;

_________________ _________________
15 JO L 115, 25.4.2013, p. 39. 15 JO L 115, 25.4.2013, p. 39.

Or. en
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Amendamentul 213
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Katalin Cseh, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de infrastructuri de producție și 
transport de hidrogen, precum și de a 
dezvolta în paralel cererea și oferta; salută, 
în acest sens, intenția Comisiei de a revizui 
Regulamentul nr. 347/2013 din 17 aprilie 
2013 privind liniile directoare pentru 
infrastructurile energetice transeuropene 
(Regulamentul TEN-E)15; observă că, în 
ciuda concentrării asupra clusterelor 
industriale în prima etapă, ar trebui deja 
inițiate planificarea infrastructurii de 
transport pe distanțe mai lungi și 
reglementarea acesteia;

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de infrastructuri de producție, 
transport și distribuție de hidrogen, precum 
și de a dezvolta în paralel cererea și oferta; 
salută, în acest sens, intenția Comisiei de a 
revizui Regulamentul nr. 347/2013 din 17 
aprilie 2013 privind liniile directoare 
pentru infrastructurile energetice 
transeuropene (Regulamentul TEN-E); 
observă că, în ciuda concentrării asupra 
clusterelor industriale în prima etapă, ar 
trebui deja inițiate reconversia graduală a 
rețelelor de distribuție, planificarea 
infrastructurii de transport pe distanțe mai 
lungi și reglementarea acesteia;

_________________
15 JO L 115, 25.4.2013, p. 39.

Or. en

Amendamentul 214
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de infrastructuri de producție 
și transport de hidrogen, precum și de a 
dezvolta în paralel cererea și oferta; 
salută, în acest sens, intenția Comisiei de a 
revizui Regulamentul nr. 347/2013 din 17 
aprilie 2013 privind liniile directoare 
pentru infrastructurile energetice 

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de producția de hidrogen și 
eventuala necesitate de a dispune de o 
infrastructură de transport; salută, în acest 
sens, intenția Comisiei de a revizui 
Regulamentul nr. 347/2013 din 17 aprilie 
2013 privind liniile directoare pentru 
infrastructurile energetice transeuropene 
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transeuropene (Regulamentul TEN-E)15; 
observă că, în ciuda concentrării asupra 
clusterelor industriale în prima etapă, ar 
trebui deja inițiate planificarea 
infrastructurii de transport pe distanțe 
mai lungi și reglementarea acesteia;

(Regulamentul TEN-E); observă că prima 
implementare a proiectelor în domeniul 
hidrogenului din surse regenerabile ar 
trebui să înceapă cu soluții care asigură 
amplasarea producției de hidrogen cât 
mai aproape de punctul de consum din 
clusterele industriale și că posibila 
relevanță a unei infrastructuri viitoare 
dedicate urmează să fie evaluată ulterior;

_________________
15 JO L 115, 25.4.2013, p. 39.

Or. en

Amendamentul 215
Ivo Hristov

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de infrastructuri de producție și 
transport de hidrogen, precum și de a 
dezvolta în paralel cererea și oferta; salută, 
în acest sens, intenția Comisiei de a revizui 
Regulamentul nr. 347/2013 din 17 aprilie 
2013 privind liniile directoare pentru 
infrastructurile energetice transeuropene 
(Regulamentul TEN-E)15; observă că, în 
ciuda concentrării asupra clusterelor 
industriale în prima etapă, ar trebui deja 
inițiate planificarea infrastructurii de 
transport pe distanțe mai lungi și 
reglementarea acesteia;

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de infrastructuri de producție și 
transport de hidrogen, precum și de a 
dezvolta în paralel cererea și oferta; salută, 
în acest sens, intenția Comisiei de a revizui 
Regulamentul nr. 347/2013 din 17 aprilie 
2013 privind liniile directoare pentru 
infrastructurile energetice transeuropene 
(Regulamentul TEN-E)15; observă că, în 
paralel cu concentrarea asupra clusterelor 
industriale în prima etapă, ar trebui deja 
inițiate planificarea și dezvoltarea 
infrastructurii de transport pe distanțe mai 
lungi și reglementarea acesteia;

_________________ _________________
15 JO L 115, 25.4.2013, p. 39. 15 JO L 115, 25.4.2013, p. 39.

Or. en

Amendamentul 216
Patrizia Toia
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de infrastructuri de producție și 
transport de hidrogen, precum și de a 
dezvolta în paralel cererea și oferta; salută, 
în acest sens, intenția Comisiei de a revizui 
Regulamentul nr. 347/2013 din 17 aprilie 
2013 privind liniile directoare pentru 
infrastructurile energetice transeuropene 
(Regulamentul TEN-E)15; observă că, în 
ciuda concentrării asupra clusterelor 
industriale în prima etapă, ar trebui deja 
inițiate planificarea infrastructurii de 
transport pe distanțe mai lungi și 
reglementarea acesteia;

11. subliniază necesitatea de a dispune 
în timp util de infrastructuri de producție, 
stocare, transport și distribuție de 
hidrogen, precum și de a dezvolta în 
paralel cererea și oferta; salută, în acest 
sens, intenția Comisiei de a revizui 
Regulamentul nr. 347/2013 din 17 aprilie 
2013 privind liniile directoare pentru 
infrastructurile energetice transeuropene 
(Regulamentul TEN-E); observă că, în 
ciuda concentrării asupra clusterelor 
industriale în prima etapă, ar trebui deja 
inițiate planificarea infrastructurii de 
transport pe distanțe mai lungi și 
reglementarea acesteia;

_________________
15 JO L 115, 25.4.2013, p. 39.

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. observă că, pe lângă concentrarea 
asupra clusterelor industriale în prima 
etapă, inclusiv asupra „văilor de 
hidrogen”, ar trebui deja inițiate 
planificarea și construcția infrastructurii 
de transport pe distanțe mai lungi și 
reglementarea acesteia; încurajează 
Comisia și statele membre să evalueze 
posibilitatea de a refolosi conductele de 
gaz existente pentru transportul 
hidrogenului pur, pentru a maximiza 
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eficiența din punctul de vedere al 
costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului; îndeamnă Comisia să 
permită finanțarea prin intermediul MIE 
și al Regulamentului TEN-E pentru 
realizarea infrastructurii pentru 
hidrogen;

Or. en

Amendamentul 218
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită să se ia în considerare 
numai opțiunile „fără regrete” pentru 
investițiile în noi infrastructuri pentru 
hidrogen, evitând abandonarea activelor; 
subliniază necesitatea de a ține seama în 
mod corespunzător de pierderile 
semnificative înregistrate în timpul 
producției, transportului, stocării și 
transformării hidrogenului17a;
_________________
17a AIE, „The future of hydrogen” 
(Viitorul hidrogenului), iunie 2019; AIE, 
„Energy technology perspectives report” 
(Raport privind perspectivele tehnologiei 
în sectorul energetic), septembrie 2020. 

Or. fr

Amendamentul 219
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. sugerează ca amplasarea 
infrastructurilor de transport și producție 
a hidrogenului curat să fie stabilită pe 
baza calculării raportului costuri-
beneficii, pentru a reduce la minimum 
costurile pentru consumatori; evidențiază 
raportul costuri-beneficii avantajos al 
amplasării instalațiilor de producție 
aproape de locurile de producție a 
energiei din surse regenerabile sau chiar 
la fața locului, în special pentru 
consumatorii mici, și al conectării 
diferitelor sectoare ale cererii;

Or. en

Amendamentul 220
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază importanța cooperării 
transfrontaliere între regiuni și statele 
membre în domeniul hidrogenului curat 
și cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru a sprijini proiectele care ar crește 
securitatea aprovizionării prin construirea 
infrastructurii transfrontaliere necesare;

Or. en

Amendamentul 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-Rareș Bogdan, Christian Ehler, Hildegard Bentele, Pernille Weiss, 
Cristian-Silviu Bușoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Antonio Tajani, 
Christian Doleschal, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe 
Falcă
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Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că trebuie asigurate 
interoperabilitatea cu sistemul de gaze și 
interconectarea infrastructurii pentru 
hidrogen în UE pentru a dezvolta o piață 
internă funcțională și a continua 
integrarea sistemului energetic;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că planificarea rețelelor 
de hidrogen ar trebui să se concentreze 
asupra conectării viitorilor utilizatori 
prioritari de hidrogen, cum ar fi clusterele 
industriale, cu locuri de producție 
planificate pentru hidrogenul din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 223
Thierry Mariani
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită Comisia Europeană să 
introducă o categorie de infrastructuri 
energetice pentru rețelele de hidrogen în 
anexa 2 la Regulamentul TEN-E;
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Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. constată că actualul cadru de 
planificare energetică în temeiul 
Regulamentului TEN-E depinde în mare 
măsură de actorii din sectorul gazelor 
naturale și al energiei electrice; solicită ca 
viitoarea planificare a rețelei să fie mai 
transparentă și să fie întreprinsă sau 
condusă de organisme publice 
responsabile în mod democratic și 
revizuită de organisme științifice 
independente;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi conductele de gaz existente pentru 
transportul hidrogenului pur, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 226
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi conductele de gaz existente pentru 
transportul hidrogenului pur, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului;

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi conductele de gaz existente pentru 
transportul hidrogenului pur, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului; subliniază că orice astfel 
de refolosire ar trebui să fie direct 
relevantă pentru utilizarea hidrogenului 
din surse regenerabile în sectoarele 
prioritare ale domeniilor cu volum ridicat 
de emisii, precum industria siderurgică și 
chimică de bază, transportul maritim și 
aviația; recunoaște, prin urmare, că 
hidrogenul nu ar trebui amestecat în 
rețelele existente de gaze naturale;

Or. en

Amendamentul 227
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi conductele de gaz existente pentru 
transportul hidrogenului pur, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului;

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze dacă este necesar să 
se refolosească porțiuni din conductele de 
gaz existente pentru transportul 
hidrogenului pur, în cazul în care acesta 
este legat de aprovizionarea viitoare cu 
hidrogen din surse regenerabile și de 
cererea din sectoare care nu dispun de 
alternative decarbonizate; invită Comisia, 
în contextul acestei evaluări, să pună la 
dispoziție o analiză cost-beneficiu solidă, 
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care să internalizeze toate costurile 
externe (pentru a maximiza eficiența din 
punctul de vedere al costurilor și a reduce 
la minimum utilizarea resurselor, costurile 
investițiilor și costurile egalizate ale 
transportului);

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi conductele de gaz existente pentru 
transportul hidrogenului pur, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului;

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi conductele de gaz existente pentru 
transportul hidrogenului pur, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului; subliniază că refolosirea 
conductelor existente de gaze naturale ar 
putea duce la o creștere a bunăstării 
sociale prin atenuarea riscului activelor 
depreciate, permițând statelor membre să 
acționeze mai rapid și să pregătească 
infrastructura care poate fi utilizată 
pentru hidrogen curat în viitor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi conductele de gaz existente pentru 
transportul hidrogenului pur, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului;

12. încurajează Comisia și statele 
membre să refolosească gradual 
infrastructura de gaz existentă pentru 
transportul, stocarea și distribuția 
hidrogenului, precum și a amestecurilor 
de hidrogen și de gaze naturale, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului și distribuției; subliniază 
necesitatea de a stabili obiective care să 
încurajeze infrastructura energetică 
necesară și să stimuleze consolidarea 
adecvată a capacităților, evitând în același 
timp crearea unor nevoi artificiale;

Or. en

Amendamentul 230
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi conductele de gaz existente pentru 
transportul hidrogenului pur, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului;

12. evidențiază că hidrogenul are o 
volatilitate semnificativ mai ridicată decât 
gazele naturale și necesită o presiune 
considerabil mai mare decât acestea; 
reamintește că conductele de gaz existente 
nu sunt adecvate pentru hidrogenul pur și 
ar trebui modernizate sau reînnoite, ceea 
ce presupune costuri foarte ridicate; 
subliniază, prin urmare, necesitatea 
înlocuirii integrale a sistemelor de 
etanșare și de supape, precum și a 
construirii de stații de compresie noi; 
constată, prin urmare, că conductele de 
gaz existente nu sunt adecvate pentru 
transportul hidrogenului pur;

Or. de
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Amendamentul 231
Thierry Mariani
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi conductele de gaz existente pentru 
transportul hidrogenului pur, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului;

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea utilizării 
unui amestec de hidrogen și, în paralel, de 
a refolosi infrastructura de gaze existentă 
pentru transportul și stocarea hidrogenului, 
pentru a maximiza eficiența din punctul de 
vedere al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului; consideră că ar trebui 
avută în vedere posibilitatea creării unei 
rețele de hidrogen de bază, care să 
utilizeze conductele de gaz modernizate 
existente;

Or. fr

Amendamentul 232
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi conductele de gaz existente pentru 
transportul hidrogenului pur, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului;

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi eventual unele dintre conductele 
de gaz existente pentru transportul 
hidrogenului pur acolo unde aceste 
conducte sunt conectate la locurile de 
producție, la siturile industriale și la 
centrele de transport multimodale, pentru 
a maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
utilizarea spațiului și a resurselor, 
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costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului;

Or. fr

Amendamentul 233
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi conductele de gaz existente pentru 
transportul hidrogenului pur, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului;

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi conductele de gaz existente pentru 
transportul hidrogenului pur, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului; consideră că ar trebui să 
se evalueze în paralel și necesarul de 
conducte suplimentare pentru transportul 
hidrogenului curat;

Or. de

Amendamentul 234
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi conductele de gaz existente pentru 
transportul hidrogenului pur, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului;

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
sprijini refolosirea și modernizarea 
conductelor de gaz existente sau a unor 
porțiuni din acestea, după caz, pentru 
transportul hidrogenului pur, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului, evitând astfel construirea 
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unei infrastructuri noi;

Or. en

Amendamentul 235
François-Xavier Bellamy

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi conductele de gaz existente pentru 
transportul hidrogenului pur, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului;

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi conductele de gaz existente pentru 
transportul hidrogenului pur, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului, ținând seama de evoluția 
cererii de gaze naturale pe termen lung, 
de nevoile specifice ale consumatorilor de 
hidrogen și de costurile generale ale 
sistemului;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi conductele de gaz existente pentru 
transportul hidrogenului pur, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului;

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze și să sprijine 
posibilitatea de a refolosi conductele de 
gaz existente și în curs de construire 
pentru amestecarea unor volume tot mai 
mari de hidrogen în sistem în vederea 
transportării hidrogenului pur, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
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ale transportului;

Or. en

Amendamentul 237
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi conductele de gaz existente pentru 
transportul hidrogenului pur, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului;

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi și de a moderniza infrastructura 
de gaze existentă pentru transportul, 
distribuția și stocarea amestecurilor de 
hidrogen și de gaze naturale și a 
hidrogenului pur, pentru a maximiza 
eficiența din punctul de vedere al costurilor 
și a reduce la minimum costurile 
investițiilor și costurile egalizate ale 
transportului și distribuției;

Or. en

Amendamentul 238
Josianne Cutajar, Jens Geier

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi conductele de gaz existente pentru 
transportul hidrogenului pur, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 

12. încurajează Comisia și statele 
membre să se asigure că orice 
infrastructură nouă de gaze este potrivită 
pentru transportul hidrogenului și să 
evalueze posibilitatea de a refolosi 
conductele de gaz existente pentru 
transportul hidrogenului pur, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
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ale transportului; al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului;

Or. en

Amendamentul 239
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi conductele de gaz existente pentru 
transportul hidrogenului pur, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului;

12. încurajează Comisia și statele 
membre să cerceteze în continuare și să 
evalueze, atât din punct de vedere tehnico-
economic, cât și din punctul de vedere al 
reglementărilor, posibilitatea de a refolosi 
porțiuni din conductele de gaz existente 
pentru transportul hidrogenului pur, pentru 
a maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului;

Or. en

Amendamentul 240
Claudia Gamon, Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Morten Petersen, 
Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi conductele de gaz existente pentru 
transportul hidrogenului pur, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze raportul costuri-
beneficii și disponibilitatea de 
modernizare și refolosire a conductelor de 
gaz existente, în comparație cu 
construirea unor conducte noi, dedicate, 
pentru transportul hidrogenului pur, pentru 
a maximiza eficiența din punctul de vedere 
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ale transportului; al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi conductele de gaz existente pentru 
transportul hidrogenului pur, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului;

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi conductele de gaz existente pentru 
transportul și distribuția hidrogenului pur, 
pentru a maximiza eficiența din punctul de 
vedere al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului și distribuției;

Or. en

Amendamentul 242
Dominique Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi conductele de gaz existente pentru 
transportul hidrogenului pur, pentru a 
maximiza eficiența din punctul de vedere 
al costurilor și a reduce la minimum 
costurile investițiilor și costurile egalizate 
ale transportului;

12. încurajează Comisia și statele 
membre să evalueze posibilitatea de a 
refolosi conductele de gaz existente pentru 
transportul hidrogenului pur sau în 
amestec, pentru a maximiza eficiența din 
punctul de vedere al costurilor și a reduce 
la minimum costurile investițiilor și 
costurile egalizate ale transportului;

Or. en



AM\1220643RO.docx 33/115 PE662.101v01-00

RO

Amendamentul 243
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. respinge ideea de a amesteca 
hidrogenul, un produs complex a cărui 
producție este costisitoare, în rețeaua 
existentă cu gaze fosile comparativ mai 
ieftine, deoarece acest lucru ar fi în 
contradicție nu numai cu principiile 
economice, ci și cu situația reală a cererii 
de hidrogen în forma sa pură; constată 
că, în cazul amestecării, cea mai mare 
parte a energiei va fi utilizată în procesul 
de amestecare, de transport și de separare 
a hidrogenului de gazele fosile, în loc să 
fie utilizată pentru îndeplinirea nevoilor 
reale de energie;

Or. fr

Amendamentul 244
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareș Bogdan, Pernille 
Weiss, Cristian-Silviu Bușoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian 
Doleschal, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază necesitatea menținerii 
separării ca principiu director pentru 
proiectarea piețelor de hidrogen; 
subliniază că separarea joacă un rol 
esențial în asigurarea faptului că 
inovarea și produsele noi sunt furnizate 
pe piețele energiei în cel mai eficient mod 
din punctul de vedere al costurilor; este 
convins că orice derogare de la acest 
principiu de reglementare pe termen 
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mediu ar avea un cost inutil de ridicat 
pentru consumatorii finali;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită Comisia să evalueze 
nivelurile maxime de amestecare a 
hidrogenului în rețelele de gaze, 
planificând posibilitatea unei baze la 
nivelul UE pentru injectarea de hidrogen 
în rețeaua de gaze pe baza unor norme și 
standarde tehnice comune; solicită 
identificarea și eliminarea barierelor 
juridice și administrative;

Or. en

Amendamentul 246
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. se opune propunerilor de a 
amesteca hidrogenul din surse 
regenerabile în rețeaua de gaze fosile, 
întrucât această amestecare ar fi în 
contradicție cu cererea de hidrogen pur 
ca materie primă sau purtător de energie 
în acele sectoare și aplicații de transport 
care nu dispun de altă alternativă de 
decarbonizare;

Or. en
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Amendamentul 247
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. salută construcția la fața locului a 
unei capacități pentru sursele 
regenerabile de energie și de producție a 
hidrogenului în cadrul clusterelor 
industriale, pentru a răspunde în mod 
direct nevoilor de hidrogen ale industriei, 
evitând în același timp investițiile excesive 
într-o infrastructură inutilă de conducte;

Or. en

Amendamentul 248
Sven Schulze

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită Comisiei și statelor 
membre să creeze cât mai repede un 
cadru de reglementare adecvat pentru 
instalarea infrastructurii pentru hidrogen, 
în special în ceea ce privește funcționarea 
și accesul la o astfel de rețea;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită Comisia și statele membre să 
stabilească orientări clare cu privire la 
proprietatea asupra unei potențiale rețele 
de hidrogen pentru conductele noi și cele 
reconstruite/recondiționate, respectând 
totodată principiul separării;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. constată că statele membre dețin 
standarde diferite în ceea ce privește 
amestecul de hidrogen cu gaz natural; 
invită Comisia să evalueze și să elaboreze 
standarde pentru hidrogen, atât pentru 
rețeaua de gaze, cât și pentru utilizările 
finale; subliniază că aceste standarde vor 
trebui adaptate la nevoile în materie de 
calitate și la capacitățile tehnologice ale 
utilizatorilor finali;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. îndeamnă ca riscul financiar al 
construirii excesive de infrastructuri 
pentru hidrogen care nu sunt relevante 
pentru utilizarea hidrogenului din surse 
regenerabile să fie plasat mai degrabă 
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asupra industriei decât asupra 
contribuabililor, prin intermediul unor 
dispoziții legislative și de finanțare 
obligatorii din punct de vedere juridic;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12c. subliniază că infrastructura de gaz 
existentă asigură o capacitate mare de 
stocare a energiei și că aceste active, 
precum și cele care adăpostesc noi surse 
de gaze, în special hidrogenul din surse 
regenerabile, ar facilita integrarea 
energiei electrice din surse regenerabile; 
constată, în acest sens, că trebuie 
abordată problema noului rol al 
operatorilor sistemului de transport (OST) 
de gaze în lumina normelor privind 
separarea;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12c. subliniază, de asemenea, că 
amestecarea hidrogenului cu gazele fosile 
în rețeaua de gaze nu va conduce la 
reduceri ale emisiilor, ci mai degrabă va 
împiedica procesele dedicate hidrogenului 
și va păstra transportul și utilizarea 
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gazelor fosile;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cererea de hidrogen Piața hidrogenului

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. evidențiază că, pentru o introducere 
rapidă pe piață a hidrogenului curat și 
pentru a evita dependența de carbon, 
cererea de hidrogen curat trebuie să 
crească; recunoaște că, inițial, cererea de 
hidrogen ar trebui să se concentreze pe 
sectoarele în care utilizarea hidrogenului 
este aproape competitivă sau care, în 
prezent, nu pot fi decarbonizate prin alte 
mijloace; consideră că, pentru aceste 
sectoare, ar trebui stabilite la nivel 
european foi de parcurs cu privire la 
dezvoltarea cererii, la investiții și la nevoile 

13. evidențiază că, pentru o introducere 
rapidă pe piață a hidrogenului din surse 
regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon și pentru a evita dependența de 
carbon, cererea de hidrogen ar trebui să 
crească; recunoaște că, inițial, cererea de 
hidrogen ar trebui să se concentreze pe 
sectoarele în care utilizarea hidrogenului 
este aproape de a deveni competitivă sau 
care, în prezent, nu pot fi decarbonizate 
prin alte mijloace și soluții tehnologice 
mai puțin complexe și costisitoare; 
consideră că, pentru aceste sectoare, ar 



AM\1220643RO.docx 39/115 PE662.101v01-00

RO

în materie de cercetare; este de acord cu 
Comisia că sunt necesare politici legate de 
cerere, cum ar fi cotele pentru utilizarea 
hidrogenului curat în anumite sectoare și 
contractele pe diferență pentru carbon 
(„CCfD”), pentru a promova 
decarbonizarea prin intermediul 
hidrogenului curat;

trebui stabilite la nivel european foi de 
parcurs cu privire la dezvoltarea cererii, la 
investiții și la nevoile în materie de 
cercetare; este de acord cu Comisia că ar 
putea fi luate în considerare, pe o 
perioadă de tranziție, politici legate de 
cerere, cum ar fi cotele pentru utilizarea 
hidrogenului curat într-un număr limitat 
de sectoare specifice și instrumente 
financiare precum contractele pe diferență 
pentru carbon („CCfD”), pentru a promova 
decarbonizarea prin intermediul 
hidrogenului din surse regenerabile și cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, 
evitând totodată crearea unor nevoi 
artificiale și a unor denaturări 
nejustificate ale pieței în detrimentul altor 
surse de energie; subliniază că politicile 
legate de cerere ar trebui să fie coerente 
cu alte măsuri de politică și să facă 
obiectul unei evaluări detaliate a 
impactului pentru a evita orice efecte 
negative asupra sectoarelor consumatoare 
de energie care se confruntă cu 
concurența internațională; subliniază, în 
acest sens, importanța soluțiilor bazate pe 
piață pentru crearea unei piețe și a unor 
condiții de concurență echitabile pentru 
diferite tehnologii, cu accent pe reducerea 
rentabilă a GES, precum și pe reziliența și 
competitivitatea economiei UE;

Or. en

Amendamentul 256
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. evidențiază că, pentru o introducere 
rapidă pe piață a hidrogenului curat și 

13. evidențiază că, pentru o introducere 
rapidă pe piață a hidrogenului curat, 
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pentru a evita dependența de carbon, 
cererea de hidrogen curat trebuie să 
crească; recunoaște că, inițial, cererea de 
hidrogen ar trebui să se concentreze pe 
sectoarele în care utilizarea hidrogenului 
este aproape competitivă sau care, în 
prezent, nu pot fi decarbonizate prin alte 
mijloace; consideră că, pentru aceste 
sectoare, ar trebui stabilite la nivel 
european foi de parcurs cu privire la 
dezvoltarea cererii, la investiții și la nevoile 
în materie de cercetare; este de acord cu 
Comisia că sunt necesare politici legate de 
cerere, cum ar fi cotele pentru utilizarea 
hidrogenului curat în anumite sectoare și 
contractele pe diferență pentru carbon 
(„CCfD”), pentru a promova 
decarbonizarea prin intermediul 
hidrogenului curat;

cererea de hidrogen în sine trebuie să 
crească; recunoaște că, inițial, cererea de 
hidrogen ar trebui să se concentreze pe 
sectoarele în care utilizarea hidrogenului 
este aproape competitivă sau care, în 
prezent, nu pot fi decarbonizate prin alte 
mijloace; consideră că, pentru aceste 
sectoare, ar trebui stabilite la nivel 
european foi de parcurs cu privire la 
dezvoltarea cererii, la investiții și la nevoile 
în materie de cercetare; evidențiază că este 
necesară o gamă largă de scheme de 
sprijin personalizate în funcție de 
circumstanțele individuale ale statelor 
membre, cum ar fi contractele pe diferență 
pentru carbon („CCfD”), pentru a promova 
producția și comercializarea hidrogenului; 
subliniază, în acest sens, importanța 
soluțiilor bazate pe piață pentru crearea 
unei piețe și a unor condiții de concurență 
echitabile pentru diferite tehnologii, cu 
accent pe reducerea rentabilă a GES, 
precum și pe reziliența și competitivitatea 
economiei UE; subliniază că dezvoltarea 
unei piețe a hidrogenului ar trebui să fie 
pusă în aplicare în concordanță cu alte 
scopuri și obiective ale Uniunii și 
avertizează Comisia că stabilirea unor 
părți sau cote minime pentru un anumit 
tip de hidrogen ar intra în contradicție cu 
punerea în aplicare a altor politici 
climatice, precum avansarea în direcția 
obiectivelor în materie de energie din 
surse regenerabile; subliniază că 
impunerea unor părți sau cote minime ar 
conduce, de asemenea, la denaturarea 
pieței interne a energiei, la creșterea 
costurilor de aprovizionare cu energie 
pentru regiunile aflate în tranziție, 
precum și la dependența acestora de 
furnizorii străini;

Or. en

Amendamentul 257
Sylvia Limmer, Markus Buchheit
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. evidențiază că, pentru o 
introducere rapidă pe piață a 
hidrogenului curat și pentru a evita 
dependența de carbon, cererea de 
hidrogen curat trebuie să crească; 
recunoaște că, inițial, cererea de hidrogen 
ar trebui să se concentreze pe sectoarele 
în care utilizarea hidrogenului este 
aproape competitivă sau care, în prezent, 
nu pot fi decarbonizate prin alte mijloace; 
consideră că, pentru aceste sectoare, ar 
trebui stabilite la nivel european foi de 
parcurs cu privire la dezvoltarea cererii, 
la investiții și la nevoile în materie de 
cercetare; este de acord cu Comisia că 
sunt necesare politici legate de cerere, 
cum ar fi cotele pentru utilizarea 
hidrogenului curat în anumite sectoare și 
contractele pe diferență pentru carbon 
(„CCfD”), pentru a promova 
decarbonizarea prin intermediul 
hidrogenului curat;

13. evidențiază că, pe piața liberă, 
prețul este stabilit în funcție de cerere și 
de ofertă; subliniază, prin urmare, că se 
impune respingerea creșterii cererii de 
hidrogen ca urmare a unor mecanisme 
specifice economiei de comandă;

Or. de

Amendamentul 258
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. evidențiază că, pentru o introducere 
rapidă pe piață a hidrogenului curat și 
pentru a evita dependența de carbon, 
cererea de hidrogen curat trebuie să 
crească; recunoaște că, inițial, cererea de 
hidrogen ar trebui să se concentreze pe 
sectoarele în care utilizarea hidrogenului 
este aproape competitivă sau care, în 

13. evidențiază că, pentru o introducere 
rapidă pe piață a hidrogenului curat și 
pentru a evita dependența de carbon, 
cererea de hidrogen curat trebuie să 
crească; recunoaște că cererea de hidrogen 
ar trebui să se concentreze pe sectoarele în 
care utilizarea hidrogenului este singurul 
mijloc prin care acestea pot fi 
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prezent, nu pot fi decarbonizate prin alte 
mijloace; consideră că, pentru aceste 
sectoare, ar trebui stabilite la nivel 
european foi de parcurs cu privire la 
dezvoltarea cererii, la investiții și la nevoile 
în materie de cercetare; este de acord cu 
Comisia că sunt necesare politici legate de 
cerere, cum ar fi cotele pentru utilizarea 
hidrogenului curat în anumite sectoare și 
contractele pe diferență pentru carbon 
(„CCfD”), pentru a promova 
decarbonizarea prin intermediul 
hidrogenului curat;

decarbonizate; consideră că, pentru aceste 
sectoare, ar trebui stabilite la nivel 
european foi de parcurs cu privire la 
dezvoltarea cererii, la investiții și la nevoile 
în materie de cercetare, bazate pe studii 
științifice independente; este de acord cu 
Comisia că sunt necesare politici legate de 
cerere, cum ar fi cotele pentru utilizarea 
hidrogenului curat în anumite sectoare 
pentru a promova decarbonizarea prin 
intermediul hidrogenului curat, însoțite de 
contracte pe diferență aplicate proiectelor 
de producere a hidrogenului cu energie 
electrică din surse regenerabile, în cazul 
în care acest lucru este esențial pentru a 
menține competitivitatea utilizatorilor 
finali, asigurând că compensația rămâne 
proporțională și evitând dubla 
subvenționare a producției și a utilizării;

Or. fr

Amendamentul 259
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. evidențiază că, pentru o introducere 
rapidă pe piață a hidrogenului curat și 
pentru a evita dependența de carbon, 
cererea de hidrogen curat trebuie să 
crească; recunoaște că, inițial, cererea de 
hidrogen ar trebui să se concentreze pe 
sectoarele în care utilizarea hidrogenului 
este aproape competitivă sau care, în 
prezent, nu pot fi decarbonizate prin alte 
mijloace; consideră că, pentru aceste 
sectoare, ar trebui stabilite la nivel 
european foi de parcurs cu privire la 
dezvoltarea cererii, la investiții și la nevoile 
în materie de cercetare; este de acord cu 
Comisia că sunt necesare politici legate de 
cerere, cum ar fi cotele pentru utilizarea 
hidrogenului curat în anumite sectoare și 

13. evidențiază că, pentru o introducere 
rapidă pe piață a hidrogenului curat și 
pentru a evita dependența de carbon, 
cererea de hidrogen curat trebuie să 
crească; consideră, în acest context, că 
este necesară crearea de programe de 
stimulare a pieței pentru utilizarea 
hidrogenului; recunoaște că, inițial, 
cererea de hidrogen ar trebui să se 
concentreze pe sectoarele în care utilizarea 
hidrogenului este aproape competitivă sau 
care, în prezent, nu pot fi decarbonizate 
prin alte mijloace; consideră că, pentru 
aceste sectoare, ar trebui stabilite la nivel 
european foi de parcurs cu privire la 
dezvoltarea cererii, la investiții și la nevoile 
în materie de cercetare; este de acord cu 
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contractele pe diferență pentru carbon 
(„CCfD”), pentru a promova 
decarbonizarea prin intermediul 
hidrogenului curat;

Comisia că sunt necesare politici legate de 
cerere, cum ar fi cotele pentru utilizarea 
hidrogenului curat în anumite sectoare și 
contractele pe diferență pentru carbon 
(„CCfD”), pentru a promova 
decarbonizarea prin intermediul 
hidrogenului curat; menționează că, pe 
lângă sectorul industrial, în centrul 
preocupărilor ar trebui să se afle încă de 
pe acum și domeniul mobilității;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. evidențiază că, pentru o introducere 
rapidă pe piață a hidrogenului curat și 
pentru a evita dependența de carbon, 
cererea de hidrogen curat trebuie să 
crească; recunoaște că, inițial, cererea de 
hidrogen ar trebui să se concentreze pe 
sectoarele în care utilizarea hidrogenului 
este aproape competitivă sau care, în 
prezent, nu pot fi decarbonizate prin alte 
mijloace; consideră că, pentru aceste 
sectoare, ar trebui stabilite la nivel 
european foi de parcurs cu privire la 
dezvoltarea cererii, la investiții și la nevoile 
în materie de cercetare; este de acord cu 
Comisia că sunt necesare politici legate de 
cerere, cum ar fi cotele pentru utilizarea 
hidrogenului curat în anumite sectoare și 
contractele pe diferență pentru carbon 
(„CCfD”), pentru a promova 
decarbonizarea prin intermediul 
hidrogenului curat;

13. evidențiază că, pentru o introducere 
rapidă pe piață a hidrogenului din surse 
regenerabile și pentru a evita dependența 
de carbon, cererea de hidrogen din surse 
regenerabile trebuie să crească; recunoaște 
că, inițial, cererea de hidrogen ar trebui să 
se concentreze pe sectoarele în care 
utilizarea hidrogenului este aproape 
competitivă sau care, în prezent, nu pot fi 
decarbonizate prin alte mijloace; consideră 
că, pentru aceste sectoare, ar trebui stabilite 
la nivel european foi de parcurs cu privire 
la dezvoltarea cererii, la investiții și la 
nevoile în materie de cercetare; este de 
acord cu Comisia că sunt necesare politici 
legate de cerere, cum ar fi cotele pentru 
utilizarea hidrogenului curat în anumite 
sectoare și contractele pe diferență pentru 
carbon („CCfD”), pentru a promova 
decarbonizarea prin intermediul 
hidrogenului din surse regenerabile; 
subliniază că sprijinul UE ar trebui să fie 
acordat numai proiectelor în domeniul 
hidrogenului produs din surse 
regenerabile, și nu proiectelor în 
domeniul hidrogenului cu emisii scăzute 
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de dioxid de carbon, care riscă să devină 
active depreciate;

Or. en

Amendamentul 261
Ivo Hristov

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. evidențiază că, pentru o introducere 
rapidă pe piață a hidrogenului curat și 
pentru a evita dependența de carbon, 
cererea de hidrogen curat trebuie să 
crească; recunoaște că, inițial, cererea de 
hidrogen ar trebui să se concentreze pe 
sectoarele în care utilizarea hidrogenului 
este aproape competitivă sau care, în 
prezent, nu pot fi decarbonizate prin alte 
mijloace; consideră că, pentru aceste 
sectoare, ar trebui stabilite la nivel 
european foi de parcurs cu privire la 
dezvoltarea cererii, la investiții și la nevoile 
în materie de cercetare; este de acord cu 
Comisia că sunt necesare politici legate de 
cerere, cum ar fi cotele pentru utilizarea 
hidrogenului curat în anumite sectoare și 
contractele pe diferență pentru carbon 
(„CCfD”), pentru a promova 
decarbonizarea prin intermediul 
hidrogenului curat;

13. evidențiază că, pentru o introducere 
rapidă pe piață a hidrogenului curat și 
pentru a evita dependența de carbon, 
cererea de hidrogen curat trebuie să 
crească; recunoaște că, inițial, cererea de 
hidrogen ar trebui să se concentreze pe 
sectoarele în care utilizarea hidrogenului 
este aproape competitivă sau care, în 
prezent, nu pot fi decarbonizate prin alte 
mijloace; consideră că, pentru aceste 
sectoare, ar trebui stabilite la nivel 
european foi de parcurs cu privire la 
dezvoltarea cererii, la investiții și la nevoile 
în materie de cercetare, ținând seama de 
diferențele regionale în ceea ce privește 
implementarea inițială a hidrogenului, 
gradul de pregătire tehnologică, 
oportunitățile climatice și maturitatea 
infrastructurii de cercetare; este de acord 
cu Comisia că sunt necesare politici legate 
de cerere, cum ar fi cotele pentru utilizarea 
hidrogenului curat în anumite sectoare și 
contractele pe diferență pentru carbon 
(„CCfD”), pentru a promova 
decarbonizarea prin intermediul 
hidrogenului curat;

Or. en

Amendamentul 262
Jens Geier
în numele Grupului S&D
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. evidențiază că, pentru o introducere 
rapidă pe piață a hidrogenului curat și 
pentru a evita dependența de carbon, 
cererea de hidrogen curat trebuie să 
crească; recunoaște că, inițial, cererea de 
hidrogen ar trebui să se concentreze pe 
sectoarele în care utilizarea hidrogenului 
este aproape competitivă sau care, în 
prezent, nu pot fi decarbonizate prin alte 
mijloace; consideră că, pentru aceste 
sectoare, ar trebui stabilite la nivel 
european foi de parcurs cu privire la 
dezvoltarea cererii, la investiții și la nevoile 
în materie de cercetare; este de acord cu 
Comisia că sunt necesare politici legate de 
cerere, cum ar fi cotele pentru utilizarea 
hidrogenului curat în anumite sectoare și 
contractele pe diferență pentru carbon 
(„CCfD”), pentru a promova 
decarbonizarea prin intermediul 
hidrogenului curat;

13. evidențiază că, pentru o introducere 
rapidă pe piață a hidrogenului curat și 
pentru a evita dependența de carbon, 
cererea de hidrogen curat trebuie să 
crească; recunoaște că, inițial, cererea de 
hidrogen ar trebui să se concentreze pe 
sectoarele în care utilizarea hidrogenului 
este aproape competitivă sau care, în 
prezent, nu pot fi decarbonizate prin alte 
mijloace; consideră că, pentru aceste 
sectoare, ar trebui stabilite la nivel 
european foi de parcurs cu privire la 
dezvoltarea cererii, la investiții și la nevoile 
în materie de cercetare; este de acord cu 
Comisia că sunt necesare politici legate de 
cerere, cum ar fi cotele pentru utilizarea 
hidrogenului curat în anumite sectoare și 
contractele pe diferență pentru carbon 
(„CCfD”), pentru a promova 
decarbonizarea prin intermediul 
hidrogenului curat; îndeamnă la 
dezvoltarea rapidă a unei scheme-pilot 
pentru CCfD, în special pentru oțelul 
curat;

Or. en

Amendamentul 263
Thierry Mariani
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. evidențiază că, pentru o introducere 
rapidă pe piață a hidrogenului curat și 
pentru a evita dependența de carbon, 
cererea de hidrogen curat trebuie să 
crească; recunoaște că, inițial, cererea de 

13. evidențiază că, pentru o introducere 
rapidă pe piață a hidrogenului din surse 
regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon, cererea de hidrogen curat 
trebuie să crească; recunoaște că, inițial, 
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hidrogen ar trebui să se concentreze pe 
sectoarele în care utilizarea hidrogenului 
este aproape competitivă sau care, în 
prezent, nu pot fi decarbonizate prin alte 
mijloace; consideră că, pentru aceste 
sectoare, ar trebui stabilite la nivel 
european foi de parcurs cu privire la 
dezvoltarea cererii, la investiții și la nevoile 
în materie de cercetare; este de acord cu 
Comisia că sunt necesare politici legate de 
cerere, cum ar fi cotele pentru utilizarea 
hidrogenului curat în anumite sectoare și 
contractele pe diferență pentru carbon 
(„CCfD”), pentru a promova 
decarbonizarea prin intermediul 
hidrogenului curat;

cererea de hidrogen din surse regenerabile 
și cu emisii scăzute de dioxid de carbon ar 
trebui să se concentreze pe sectoarele în 
care utilizarea hidrogenului este aproape 
competitivă sau care, în prezent, nu pot fi 
decarbonizate prin alte mijloace; consideră 
că, pentru aceste sectoare, ar trebui stabilite 
la nivel european foi de parcurs cu privire 
la dezvoltarea cererii, la investiții și la 
nevoile în materie de cercetare; ia act de 
propunerea Comisiei potrivit căreia, 
anumite politici legate de cerere, cum ar fi 
cotele pentru utilizarea hidrogenului din 
surse regenerabile și cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon în anumite sectoare și 
contractele pe diferență pentru carbon 
(„CCfD”), pot fi utile pentru a promova 
decarbonizarea prin intermediul 
hidrogenului din surse regenerabile și cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. evidențiază că, pentru o introducere 
rapidă pe piață a hidrogenului curat și 
pentru a evita dependența de carbon, 
cererea de hidrogen curat trebuie să 
crească; recunoaște că, inițial, cererea de 
hidrogen ar trebui să se concentreze pe 
sectoarele în care utilizarea hidrogenului 
este aproape competitivă sau care, în 
prezent, nu pot fi decarbonizate prin alte 
mijloace; consideră că, pentru aceste 
sectoare, ar trebui stabilite la nivel 
european foi de parcurs cu privire la 
dezvoltarea cererii, la investiții și la nevoile 
în materie de cercetare; este de acord cu 
Comisia că sunt necesare politici legate de 

13. evidențiază că, pentru o introducere 
rapidă pe piață a hidrogenului din surse 
regenerabile, trebuie să fie stimulată 
cererea de hidrogen; recunoaște că, inițial, 
cererea de hidrogen ar trebui să se 
concentreze pe sectoarele în care utilizarea 
hidrogenului este aproape competitivă sau 
care, în prezent, nu pot fi decarbonizate 
prin alte mijloace; este de acord cu 
Comisia că principalele piețe pentru 
cererea de hidrogen sunt industria și 
transportul cu vehicule grele; consideră 
că, pentru aceste sectoare, ar trebui stabilite 
la nivel european foi de parcurs cu privire 
la dezvoltarea cererii, la investiții și la 
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cerere, cum ar fi cotele pentru utilizarea 
hidrogenului curat în anumite sectoare și 
contractele pe diferență pentru carbon 
(„CCfD”), pentru a promova 
decarbonizarea prin intermediul 
hidrogenului curat;

nevoile în materie de cercetare; salută 
luarea în considerare de către Comisie a 
unor opțiuni diverse pentru stimulente 
legate de cerere;

Or. en

Amendamentul 265
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. evidențiază că, pentru o introducere 
rapidă pe piață a hidrogenului curat și 
pentru a evita dependența de carbon, 
cererea de hidrogen curat trebuie să 
crească; recunoaște că, inițial, cererea de 
hidrogen ar trebui să se concentreze pe 
sectoarele în care utilizarea hidrogenului 
este aproape competitivă sau care, în 
prezent, nu pot fi decarbonizate prin alte 
mijloace; consideră că, pentru aceste 
sectoare, ar trebui stabilite la nivel 
european foi de parcurs cu privire la 
dezvoltarea cererii, la investiții și la nevoile 
în materie de cercetare; este de acord cu 
Comisia că sunt necesare politici legate de 
cerere, cum ar fi cotele pentru utilizarea 
hidrogenului curat în anumite sectoare și 
contractele pe diferență pentru carbon 
(„CCfD”), pentru a promova 
decarbonizarea prin intermediul 
hidrogenului curat;

13. evidențiază că, pentru o introducere 
rapidă pe piață a hidrogenului curat și 
pentru a evita dependența de carbon, 
cererea de hidrogen curat trebuie să 
crească; recunoaște că, inițial, cererea de 
hidrogen ar trebui să se concentreze pe 
sectoarele în care utilizarea hidrogenului 
este aproape competitivă sau care, în 
prezent, nu pot fi decarbonizate prin alte 
mijloace; consideră că, pentru aceste 
sectoare, ar trebui stabilite la nivel 
european foi de parcurs și obiective cu 
privire la dezvoltarea cererii, la investiții și 
la nevoile în materie de cercetare; este de 
acord cu Comisia că sunt necesare politici 
legate de cerere, cum ar fi cotele pentru 
utilizarea hidrogenului curat în anumite 
sectoare și contractele pe diferență pentru 
carbon („CCfD”), pentru a promova 
decarbonizarea prin intermediul 
hidrogenului curat;

Or. en

Amendamentul 266
Thierry Mariani
în numele Grupului ID
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. evidențiază că, pentru o introducere 
rapidă pe piață a hidrogenului curat și 
pentru a evita dependența de carbon, 
cererea de hidrogen curat trebuie să 
crească; recunoaște că, inițial, cererea de 
hidrogen ar trebui să se concentreze pe 
sectoarele în care utilizarea hidrogenului 
este aproape competitivă sau care, în 
prezent, nu pot fi decarbonizate prin alte 
mijloace; consideră că, pentru aceste 
sectoare, ar trebui stabilite la nivel 
european foi de parcurs cu privire la 
dezvoltarea cererii, la investiții și la nevoile 
în materie de cercetare; este de acord cu 
Comisia că sunt necesare politici legate de 
cerere, cum ar fi cotele pentru utilizarea 
hidrogenului curat în anumite sectoare și 
contractele pe diferență pentru carbon 
(„CCfD”), pentru a promova 
decarbonizarea prin intermediul 
hidrogenului curat;

13. evidențiază că, pentru o introducere 
rapidă pe piață a hidrogenului curat, 
cererea de hidrogen curat trebuie să 
crească; recunoaște că, inițial, cererea de 
hidrogen ar trebui să se concentreze pe 
sectoarele în care utilizarea hidrogenului 
este aproape competitivă sau care, în 
prezent, nu pot fi decarbonizate prin alte 
mijloace; consideră că, pentru aceste 
sectoare, ar trebui stabilite la nivel 
european foi de parcurs cu privire la 
dezvoltarea cererii, la investiții și la nevoile 
în materie de cercetare; este de acord cu 
Comisia că sunt necesare politici legate de 
cerere, cum ar fi cotele pentru utilizarea 
hidrogenului curat în anumite sectoare și 
contractele pe diferență pentru carbon 
(„CCfD”), pentru a promova 
decarbonizarea prin intermediul 
hidrogenului curat;

Or. fr

Amendamentul 267
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. evidențiază că, pentru o introducere 
rapidă pe piață a hidrogenului curat și 
pentru a evita dependența de carbon, 
cererea de hidrogen curat trebuie să 
crească; recunoaște că, inițial, cererea de 
hidrogen ar trebui să se concentreze pe 
sectoarele în care utilizarea hidrogenului 
este aproape competitivă sau care, în 
prezent, nu pot fi decarbonizate prin alte 
mijloace; consideră că, pentru aceste 

13. evidențiază că, pentru o introducere 
rapidă pe piață a hidrogenului din surse 
regenerabile și pentru a evita dependența 
de carbon, cererea de hidrogen din surse 
regenerabile trebuie să crească; recunoaște 
că cererea de hidrogen ar trebui să se 
concentreze pe sectoarele în care utilizarea 
hidrogenului este unica opțiune de 
decarbonizare disponibilă din punct de 
vedere tehnic; consideră că, pentru aceste 
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sectoare, ar trebui stabilite la nivel 
european foi de parcurs cu privire la 
dezvoltarea cererii, la investiții și la nevoile 
în materie de cercetare; este de acord cu 
Comisia că sunt necesare politici legate de 
cerere, cum ar fi cotele pentru utilizarea 
hidrogenului curat în anumite sectoare și 
contractele pe diferență pentru carbon 
(„CCfD”), pentru a promova 
decarbonizarea prin intermediul 
hidrogenului curat;

sectoare, ar trebui stabilite la nivel 
european foi de parcurs cu privire la 
dezvoltarea cererii, la investiții și la nevoile 
în materie de cercetare; este de acord cu 
Comisia că sunt necesare politici legate de 
cerere, cum ar fi cotele pentru utilizarea 
hidrogenului din surse regenerabile în 
anumite sectoare și contractele pe diferență 
pentru carbon („CCfD”), pentru a promova 
decarbonizarea prin intermediul 
hidrogenului din surse regenerabile;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia să ia în considerare 
introducerea unor stimulente clare pentru 
aplicarea și utilizarea hidrogenului în 
diferite sectoare care țin de consumatorii 
finali, pentru a declanșa cererea de 
hidrogen; subliniază că ar trebui 
prevăzute stimulente de reglementare, 
cum ar fi posibilitatea de a include 
hidrogenul sau combustibilii sintetici ca 
elemente care contribuie la realizarea 
obiectivelor sectoriale în materie de 
energie din surse regenerabile sau la 
atingerea pragurilor de reducere a 
emisiilor în legislația UE relevantă, 
inclusiv în RED II;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. consideră că, în ceea ce privește 
utilizatorii, Comisia ar trebui să se 
concentreze asupra sectoarelor în care 
proprietățile unice ale hidrogenului sunt 
relevante și nu există alternative mai 
ieftine, cum ar fi electrificarea sau 
biocombustibilii din surse regenerabile; 
consideră că producția de oțel fără emisii 
este un bun exemplu în care inițiativele 
pentru clustere industriale organizate în 
jurul electrificării și al hidrogenului sunt 
bine justificate;

Or. en

Amendamentul 270
Sven Schulze

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. constată că utilizarea hidrogenului 
este împiedicată parțial de cadrul de 
reglementare; solicită Comisiei și statelor 
membre să adapteze cadrul de 
reglementare din industrie și din sectorul 
transporturilor și al construcțiilor pentru 
a stimula cererea de hidrogen;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia să se asigure că 
cererea de hidrogen corespunde ofertei 
disponibile de hidrogen din surse 
regenerabile, prin dezvoltarea unei 
ierarhii de aplicații pentru hidrogenul din 
surse regenerabile, în care sectoarele cu 
cele mai mari nevoi să primească acces 
prioritar la resursele de hidrogen;

Or. en

Amendamentul 272
Dominique Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază că utilizarea 
hidrogenului în sectorul transporturilor 
există deja în transportul public și în 
anumite segmente ale sectorului feroviar, 
în special în cazul în care electrificarea 
liniei nu este fezabilă din punct de vedere 
economic;

Or. en

Amendamentul 273
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. îndeamnă Comisia să revizuiască 
legislația actuală pentru a elimina factorii 
de descurajare, precum incertitudinile 
juridice, pentru hidrogenul curat în 
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sectoarele cererii;

Or. en

Amendamentul 274
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. subliniază că este necesară o 
infrastructură de realimentare pentru a se 
putea utiliza hidrogenul în transporturi; 
subliniază importanța revizuirii 
Regulamentului TEN-T și a Directivei 
privind infrastructura pentru combustibili 
alternativi, pentru a fi inclus hidrogenul; 
subliniază, în plus, că este necesară o 
legislație mai solidă pentru a stimula 
utilizarea combustibililor cu emisii zero, 
inclusiv a hidrogenului curat, la 
vehiculele grele, în aviație și în 
transportul maritim;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. subliniază că este extrem de 
important să se acorde prioritate înlocuirii 
hidrogenului din surse fosile utilizat de 
sectorul industrial cu hidrogen din surse 
regenerabile, înainte de a se lua în 
considerare utilizarea acestuia în alte 
sectoare și cu alte scopuri;
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Or. en

Amendamentul 276
Dominique Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. subliniază că infrastructura este 
esențială pentru stimularea cererii, în 
special la nivel de distribuție, deoarece 
oferă un cadru pentru consum;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. invită Comisia să ia în considerare 
introducerea de cote pentru combustibilii 
sintetici în sectorul aviației sau pentru 
propulsarea navelor;

Or. en

Amendamentul 278
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 13 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13c. îndeamnă Comisia să promoveze 
piețele principale pentru tehnologiile și 
sistemele pe bază de hidrogen verde și 
utilizarea acestora pentru producția 
neutră din punct de vedere climatic, în 
special în industria siderurgică, a 
cimentului și în industria chimică, ca 
parte a actualizării și punerii în aplicare a 
noii Strategii industriale pentru Europa; 
invită Comisia să evalueze opțiunea de a 
recunoaște oțelul produs cu hidrogen 
curat ca bonus sau ecoinovare pentru 
obiectivele referitoare la parcul auto din 
regulamentele UE privind standardele de 
performanță în materie de emisii de CO2 
pentru vehiculele rutiere; îndeamnă 
Comisia să prezinte în curând strategia 
UE pentru oțel curat, care ar trebui să 
includă un accent adecvat pe utilizarea 
hidrogenului curat;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13c. consideră că principalul interes în 
privința hidrogenului constă în 
capacitatea sa de a oferi flexibilitate și 
stabilitate sistemului energetic, în special 
prin stocarea intersezonieră a energiei 
electrice, pe lângă vectorii din rețea; 
subliniază, prin urmare, că dezvoltarea 
infrastructurilor de transport și stocare a 
hidrogenului trebuie planificată împreună 
cu dezvoltarea mijloacelor de producție a 
energiei într-o logică de optimizare 
tehnică și economică, în conformitate cu 
o viziune pe termen lung a rolului său;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13c. subliniază necesitatea de a 
proiecta o piață care să furnizeze 
hidrogen curat și cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon ca opțiune de protecție 
climatică pentru toate întreprinderile și, 
în special, pentru IMM-uri; invită 
Comisia să estimeze cantitatea de 
hidrogen regenerabil și cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon necesară pentru a 
ajuta IMM-urile industriale să își 
decarbonizeze procesele de producție și 
aprovizionarea cu energie;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13d. subliniază că utilizarea 
hidrogenului trebuie, de asemenea, să fie 
direcționată către procesele industriale 
care sunt printre cele mai dificil de 
decarbonizat și nu sunt ușor de 
electrificat în mod direct, în special 
producția de oțel primar prin reducerea 
directă a fierului cu ajutorul 
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hidrogenului;

Or. en

Amendamentul 282
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 13 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13d. evidențiază că achizițiile publice 
pot contribui, de asemenea, la o cerere 
concretă și previzibilă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13e. subliniază că trăsăturile 
hidrogenului îl fac un bun candidat 
pentru înlocuirea combustibililor fosili și 
reducerea emisiilor de GES pentru 
anumite tipuri de mobilitate grea care 
necesită o putere mare și o capacitate 
ridicată de transport al energiei, cum ar fi 
navele, avioanele sau trenurile care 
operează pe linii neelectrificabile; 
observă, în ceea ce privește navele, că, la 
transportul pe distanțe lungi, utilizarea 
amoniacului verde are și avantaje; 
consideră, în ceea ce privește avioanele, 
că în viitorul apropiat utilizarea 
kerosenului sintetic pe bază de hidrogen 
verde este cea mai viabilă soluție;

Or. en
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Amendamentul 284
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 13 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13f. consideră că utilizarea 
hidrogenului în mobilitatea rutieră 
trebuie luată în considerare cu mare 
prudență; subliniază că toate vehiculele 
rutiere echipate cu hidrogen au în prezent 
prețuri prohibitive în comparație cu alte 
soluții decarbonizate; subliniază că 
absența unei rețele de distribuție care să 
deservească o rețea teritorială densă de 
stații de servicii reprezintă un handicap 
care poate paraliza luarea în calcul a 
dezvoltării pe scară largă a vehiculelor 
rutiere echipate cu hidrogen; consideră, 
prin urmare, că această dezvoltare nu ar 
trebui în niciun caz să fie considerată o 
prioritate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13g. subliniază că utilizarea 
hidrogenului pentru încălzirea locuințelor 
nu este nici compatibilă din punct de 
vedere economic, nici de dorit din punctul 
de vedere al mediului; subliniază că 
utilizarea cazanelor compatibile cu 
utilizarea hidrogenului sau a celor cu 
amestec de hidrogen pentru încălzirea 
clădirilor nu va avea alt rezultat decât 
împiedicarea tranziției sistemelor de 
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încălzire a locuințelor către opțiuni mai 
eficiente și mai rentabile, cum ar fi 
pompele de căldură și energia electrică 
din surse regenerabile;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13 h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13h. subliniază că o cantitate 
semnificativă de hidrogen din surse 
neregenerabile și emisiile de GES 
încorporate în acesta ar putea fi reduse 
prin diminuarea drastică a cantității de 
îngrășăminte pe bază de azot produse din 
hidrogen; subliniază că reducerea acestei 
producții va permite utilizarea 
hidrogenului din surse regenerabile în 
alte sectoare în viitor; reamintește că 
reducerea îngrășămintelor pe bază de 
azot, în cadrul unei tranziții către o 
producție agroecologică organică și 
locală de alimente, poate avea mai multe 
efecte pozitive; subliniază că sunt bine-
cunoscute efectele de perturbare a ciclului 
global al azotului de către îngrășămintele 
pe bază de azot, care contribuie la 
dezoxigenarea oceanelor, cu consecințe 
nefaste asupra biodiversității marine;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
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Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovării de-a lungul întregului 
lanț valoric și a proiectelor demonstrative 
la scară industrială pentru ca hidrogenul 
curat să devină competitiv; consideră că 
implicarea IMM-urilor și înzestrarea 
lucrătorilor cu cunoștințe adecvate despre 
hidrogen sunt extrem de importante;

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovării de-a lungul întregului 
lanț valoric, a proiectelor demonstrative la 
scară industrială și a proiectelor-pilot la o 
scară mai mică pentru ca hidrogenul din 
surse regenerabile și cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon să devină competitiv; 
subliniază, în acest sens, necesitatea 
cercetării și dezvoltării tehnologiilor de 
captare și stocare a dioxidului de carbon 
(CSC); subliniază că, pentru a asigura o 
integrare adecvată a hidrogenului în 
societatea europeană, sunt necesare 
resurse umane cu un set de competențe 
specializate, în special în ceea ce privește 
siguranța; în acest scop, consideră că 
implicarea IMM-urilor și înzestrarea 
lucrătorilor cu cunoștințe adecvate despre 
hidrogen sunt extrem de importante; invită 
Comisia să adopte un plan de acțiune care 
să orienteze statele membre în direcția 
dezvoltării de programe de formare 
dedicate lucrătorilor, inginerilor, 
tehnicienilor, dar și publicului larg, și a 
creării de programe de predare 
multidisciplinare pentru economiști, 
oameni de știință și elevi și studenți;

Or. en

Amendamentul 288
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovării de-a lungul întregului 
lanț valoric și a proiectelor demonstrative 
la scară industrială pentru ca hidrogenul 

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovării de-a lungul întregului 
lanț valoric și a proiectelor demonstrative 
la scară industrială pentru ca hidrogenul 
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curat să devină competitiv; consideră că 
implicarea IMM-urilor și înzestrarea 
lucrătorilor cu cunoștințe adecvate despre 
hidrogen sunt extrem de importante;

curat să devină competitiv; consideră că 
implicarea IMM-urilor și înzestrarea 
lucrătorilor cu cunoștințe adecvate despre 
hidrogen sunt extrem de importante; 
regretă faptul că strategiile de formare, de 
actualizare a competențelor și de 
recalificare, precum și o tranziție justă 
către o forță de muncă pregătită pentru 
hidrogen nu joacă până acum un rol în 
strategia UE privind hidrogenul; invită 
Comisia să strângă date cu privire la 
posibilele efecte, oportunități și provocări 
în transformarea industriei, a 
transporturilor și energiei către aplicarea 
la scară largă a hidrogenului; invită 
Comisia și statele membre să dezvolte 
strategii de transformare sectorială în 
acest sens, împreună cu industria și cu 
sindicatele; propune lansarea unui 
parteneriat european pentru competențele 
legate de hidrogenul curat în cadrul 
Pactului privind competențele;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovării de-a lungul întregului 
lanț valoric și a proiectelor demonstrative 
la scară industrială pentru ca hidrogenul 
curat să devină competitiv; consideră că 
implicarea IMM-urilor și înzestrarea 
lucrătorilor cu cunoștințe adecvate despre 
hidrogen sunt extrem de importante;

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovării de-a lungul întregului 
lanț valoric și a proiectelor demonstrative 
la scară industrială pentru ca hidrogenul 
din surse regenerabile să devină 
competitiv; invită Comisia să stimuleze 
eforturile de cercetare și inovare pentru 
punerea în aplicare a proiectelor la scară 
largă, cu impact ridicat, inclusiv în cadrul 
programului Orizont Europa, pentru a 
asigura transferul de tehnologie de-a 
lungul întregului lanț valoric al 
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hidrogenului; consideră că implicarea 
IMM-urilor și axarea pe perfecționarea și 
recalificarea forței de muncă în ceea ce 
privește hidrogenul sunt extrem de 
importante;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovării de-a lungul întregului 
lanț valoric și a proiectelor demonstrative 
la scară industrială pentru ca hidrogenul 
curat să devină competitiv; consideră că 
implicarea IMM-urilor și înzestrarea 
lucrătorilor cu cunoștințe adecvate despre 
hidrogen sunt extrem de importante;

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovării de-a lungul întregului 
lanț valoric și a proiectelor demonstrative 
la scară industrială pentru ca hidrogenul 
din surse regenerabile să devină accesibil 
ca preț; subliniază importanța menținerii 
și valorificării potențialului competențelor 
tehnice ale lucrătorilor din sectoarele 
existente; subliniază necesitatea unui 
sistem public și gratuit puternic de 
formare profesională; reamintește dreptul 
lucrătorilor de a beneficia de formare și 
de perfecționare în timpul lor de lucru și 
cu salariile garantate;

Or. en

Amendamentul 291
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovării de-a lungul întregului 
lanț valoric și a proiectelor demonstrative 
la scară industrială pentru ca hidrogenul 

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovării de-a lungul întregului 
lanț valoric pentru ca hidrogenul să devină 
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curat să devină competitiv; consideră că 
implicarea IMM-urilor și înzestrarea 
lucrătorilor cu cunoștințe adecvate despre 
hidrogen sunt extrem de importante;

sigur, eficient și competitiv;

Or. de

Amendamentul 292
Ivo Hristov

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovării de-a lungul întregului 
lanț valoric și a proiectelor demonstrative 
la scară industrială pentru ca hidrogenul 
curat să devină competitiv; consideră că 
implicarea IMM-urilor și înzestrarea 
lucrătorilor cu cunoștințe adecvate despre 
hidrogen sunt extrem de importante;

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovării de-a lungul întregului 
lanț valoric și a proiectelor demonstrative 
la scară industrială, asigurându-se în 
același timp echilibrul geografic, cu un 
accent special pe regiunile cu emisii 
ridicate de dioxid de carbon, pentru ca 
hidrogenul curat să devină competitiv; 
consideră că implicarea IMM-urilor și 
înzestrarea lucrătorilor cu cunoștințe și 
competențe adecvate în materie de 
hidrogen în toate statele membre sunt 
extrem de importante;

Or. en

Amendamentul 293
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovării de-a lungul întregului 
lanț valoric și a proiectelor demonstrative 
la scară industrială pentru ca hidrogenul 
curat să devină competitiv; consideră că 

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovării pentru a realiza 
integrarea sistemului energetic, precum și 
pentru hidrogenul din surse regenerabile 
de-a lungul întregului lanț valoric și a 
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implicarea IMM-urilor și înzestrarea 
lucrătorilor cu cunoștințe adecvate despre 
hidrogen sunt extrem de importante;

proiectelor demonstrative la scară 
industrială și societală; consideră că 
implicarea cetățenilor și a IMM-urilor și 
înzestrarea utilizatorilor și a lucrătorilor cu 
cunoștințe adecvate despre hidrogen sunt 
extrem de importante;

Or. fr

Amendamentul 294
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovării de-a lungul întregului 
lanț valoric și a proiectelor demonstrative 
la scară industrială pentru ca hidrogenul 
curat să devină competitiv; consideră că 
implicarea IMM-urilor și înzestrarea 
lucrătorilor cu cunoștințe adecvate despre 
hidrogen sunt extrem de importante;

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovării în materie de noi 
tehnologii de-a lungul întregului lanț 
valoric și a proiectelor demonstrative la 
scară industrială și a introducerii pe piață 
a acestora pentru ca hidrogenul curat să 
devină competitiv; consideră că implicarea 
IMM-urilor și înzestrarea lucrătorilor cu 
cunoștințe adecvate despre hidrogen sunt 
extrem de importante;

Or. en

Amendamentul 295
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovării de-a lungul întregului 
lanț valoric și a proiectelor demonstrative 
la scară industrială pentru ca hidrogenul 

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovării de-a lungul întregului 
lanț valoric și a proiectelor demonstrative 
la scară industrială pentru ca hidrogenul 
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curat să devină competitiv; consideră că 
implicarea IMM-urilor și înzestrarea 
lucrătorilor cu cunoștințe adecvate despre 
hidrogen sunt extrem de importante;

curat și cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon să devină competitiv; consideră că 
implicarea sectorului și înzestrarea 
lucrătorilor cu cunoștințe adecvate despre 
hidrogen sunt extrem de importante;

Or. en

Amendamentul 296
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. observă că raportul din 2019 al 
Global CCS Institute a identificat 51 de 
instalații CSC la scară largă în întreaga 
lume și că, dintre acestea, funcționau 
doar 19; atrage atenția asupra faptului că 
în UE nu există în prezent instalații CSC 
la scară largă în funcțiune, deși câteva se 
află într-o fază avansată de planificare; 
subliniază că, întrucât investițiile în CSC 
nu sunt în acest moment atractive din 
punct de vedere economic și depind în 
mare măsură de finanțarea publică și de 
stimulentele la nivel de politici și/sau de 
reglementare, este esențial să se 
promoveze activități de cercetare și 
inovare pentru a dezvolta o coloană 
vertebrală a infrastructurii și pentru a 
reduce costurile;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază necesitatea asigurării 
accesului la activele de finanțare și 
inovare, cum ar fi incubatoarele și 
proiectele comune de cercetare, pentru ca 
întreprinderile nou-înființate și IMM-
urile să își creeze o bază în sectorul 
hidrogenului; invită Comisia să asigure 
accesul egal pe piață, precum și 
facilitarea intrărilor pe piață pentru astfel 
de întreprinderi, promovând participarea 
lor, de exemplu prin invitarea lor 
proactivă la mese rotunde și prin oferirea 
de feedback în procesele de consultare 
publică;

Or. en

Amendamentul 298
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. subliniază că diferitele opțiuni de 
producere a hidrogenului fără dioxid de 
carbon ar trebui explorate în mod egal și 
sprijinite în continuare; atrage atenția 
asupra unei recente descoperiri 
revoluționare în ceea ce privește producția 
de hidrogen prin piroliză, care, deși nu 
generează emisii, lasă carbon solid – 
considerat o materie primă valoroasă – ca 
produs secundar;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. subliniază că Europa este lider în 
producția de electrolizoare și trebuie să 
mențină și să mărească acest avantaj 
concurențial; subliniază că eforturile 
europene de cercetare, dezvoltare și 
inovare în domeniul hidrogenului ar 
trebui să se concentreze asupra unei game 
largi de tehnologii pe bază de hidrogen, 
axându-se pe creșterea gradului de 
pregătire tehnologică;

Or. en

Amendamentul 300
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reliefează că sunt necesare investiții 
semnificative pentru ca hidrogenul curat 
să devină competitiv și că programele 
europene și instrumentele de finanțare 
precum Orizont Europa, Mecanismul 
pentru interconectarea Europei, InvestEU 
și Fondul pentru inovare al ETS au un 
rol esențial în promovarea unei economii 
curate bazate pe hidrogen; regretă 
profund reducerile aplicate de Consiliu 
acestor instrumente; invită Comisia să 
elaboreze o strategie coordonată de 

15. reliefează că sunt necesare investiții 
semnificative pentru ca utilizarea 
hidrogenului să fie competitivă;
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investiții pentru hidrogenul curat;

Or. de

Amendamentul 301
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareș Bogdan, Hildegard 
Bentele, Cristian-Silviu Bușoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian 
Doleschal, Sara Skyttedal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven 
Schulze, Gheorghe Falcă

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reliefează că sunt necesare investiții 
semnificative pentru ca hidrogenul curat să 
devină competitiv și că programele 
europene și instrumentele de finanțare 
precum Orizont Europa, Mecanismul 
pentru interconectarea Europei, InvestEU 
și Fondul pentru inovare al ETS au un rol 
esențial în promovarea unei economii 
curate bazate pe hidrogen; regretă profund 
reducerile aplicate de Consiliu acestor 
instrumente; invită Comisia să elaboreze o 
strategie coordonată de investiții pentru 
hidrogenul curat;

15. reliefează că sunt necesare investiții 
semnificative pentru ca hidrogenul din 
surse regenerabile și cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon să devină competitiv și că 
programele europene și instrumentele de 
finanțare precum Orizont Europa, 
Mecanismul pentru interconectarea 
Europei, InvestEU și Fondul pentru 
inovare al ETS au un rol esențial în 
promovarea unei economii bazate pe 
hidrogen din surse regenerabile și cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon; 
subliniază necesitatea de a asigura 
accesul IMM-urilor la active de finanțare 
și inovare; regretă profund reducerile 
aplicate de Consiliu acestor instrumente; 
invită Comisia să elaboreze o strategie 
coordonată de investiții pentru hidrogenul 
din surse regenerabile și cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon, precum și pentru 
tehnologiile de captare, utilizare și stocare 
a dioxidului de carbon; invită Comisia să 
includă hidrogenul cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon în Regulamentul privind 
taxonomia UE;

Or. en

Amendamentul 302
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Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reliefează că sunt necesare investiții 
semnificative pentru ca hidrogenul curat să 
devină competitiv și că programele 
europene și instrumentele de finanțare 
precum Orizont Europa, Mecanismul 
pentru interconectarea Europei, InvestEU 
și Fondul pentru inovare al ETS au un rol 
esențial în promovarea unei economii 
curate bazate pe hidrogen; regretă profund 
reducerile aplicate de Consiliu acestor 
instrumente; invită Comisia să elaboreze o 
strategie coordonată de investiții pentru 
hidrogenul curat;

15. reliefează că sunt necesare investiții 
semnificative, precum și acoperirea 
riscurilor aferente investițiilor în 
hidrogen curat, pentru ca hidrogenul curat 
să devină competitiv și că programele 
europene și instrumentele de finanțare 
precum Mecanismul de redresare și 
reziliență, Orizont Europa, Mecanismul 
pentru interconectarea Europei, InvestEU 
și Fondul pentru inovare al ETS au un rol 
esențial în promovarea unei economii 
curate bazate pe hidrogen; constată cu 
îngrijorare că raportul pe 2020 privind 
starea uniunii energetice a arătat 
necesitatea de a contracara scăderea 
investițiilor în cercetare și inovare în 
materie de tehnologii pentru energia 
curată; invită Comisia să elaboreze o 
strategie coordonată de investiții pentru 
hidrogenul curat, aliniată la strategiile 
naționale de cercetare și inovare privind 
hidrogenul;

Or. en

Amendamentul 303
Thierry Mariani
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reliefează că sunt necesare investiții 
semnificative pentru ca hidrogenul curat să 
devină competitiv și că programele 
europene și instrumentele de finanțare 
precum Orizont Europa, Mecanismul 

15. reliefează că sunt necesare investiții 
semnificative pentru ca hidrogenul din 
surse regenerabile și cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon să devină competitiv și că 
programele europene și instrumentele de 
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pentru interconectarea Europei, InvestEU 
și Fondul pentru inovare al ETS au un rol 
esențial în promovarea unei economii 
curate bazate pe hidrogen; regretă profund 
reducerile aplicate de Consiliu acestor 
instrumente; invită Comisia să elaboreze o 
strategie coordonată de investiții pentru 
hidrogenul curat;

finanțare precum Orizont Europa, 
Mecanismul pentru interconectarea 
Europei, în conformitate cu Regulamentul 
TEN-E și cu Regulamentul TEN –T, 
InvestEU, Fondul pentru o tranziție justă 
și Fondul pentru inovare al ETS au un rol 
esențial în promovarea unei economii 
bazate pe hidrogen din surse regenerabile 
și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, 
precum și în dezvoltarea de infrastructuri 
de captare și stocare a dioxidului de 
carbon care sunt compatibile cu 
hidrogenul; regretă profund reducerile 
aplicate de Consiliu acestor instrumente; 
invită Comisia să elaboreze o strategie 
coordonată de investiții pentru hidrogenul 
curat;

Or. fr

Amendamentul 304
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reliefează că sunt necesare investiții 
semnificative pentru ca hidrogenul curat să 
devină competitiv și că programele 
europene și instrumentele de finanțare 
precum Orizont Europa, Mecanismul 
pentru interconectarea Europei, InvestEU 
și Fondul pentru inovare al ETS au un rol 
esențial în promovarea unei economii 
curate bazate pe hidrogen; regretă profund 
reducerile aplicate de Consiliu acestor 
instrumente; invită Comisia să elaboreze o 
strategie coordonată de investiții pentru 
hidrogenul curat;

15. reliefează că sunt necesare investiții 
semnificative pentru ca hidrogenul curat și 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon să 
devină competitiv și că programele 
europene și instrumentele de finanțare 
precum Orizont Europa, Mecanismul 
pentru interconectarea Europei, InvestEU, 
Mecanismul de redresare și reziliență, 
Fondul pentru o tranziție justă, FEDR, 
Fondul de coeziune și Fondul pentru 
inovare al ETS au un rol esențial în 
dezvoltarea coerentă a unei economii 
bazate pe hidrogen în întreaga Uniune; 
regretă profund reducerile aplicate de 
Consiliu acestor instrumente; invită 
Comisia să elaboreze o strategie 
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coordonată de investiții pentru hidrogenul 
curat și cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reliefează că sunt necesare investiții 
semnificative pentru ca hidrogenul curat 
să devină competitiv și că programele 
europene și instrumentele de finanțare 
precum Orizont Europa, Mecanismul 
pentru interconectarea Europei, InvestEU 
și Fondul pentru inovare al ETS au un 
rol esențial în promovarea unei economii 
curate bazate pe hidrogen; regretă 
profund reducerile aplicate de Consiliu 
acestor instrumente; invită Comisia să 
elaboreze o strategie coordonată de 
investiții pentru hidrogenul curat;

15. reliefează că sunt necesare investiții 
semnificative în hidrogen din surse 
regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon pentru a realiza obiectivele 
ambițioase referitoare la hidrogen și 
obiectivele climatice; subliniază 
necesitatea de a stimula investițiile în 
producția de hidrogen, inclusiv prin 
consolidarea stabilirii tarifelor pentru 
emisiile de carbon și prin revizuirea 
normelor UE relevante privind ajutoarele 
de stat;

Or. en

Amendamentul 306
Ivo Hristov

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reliefează că sunt necesare investiții 
semnificative pentru ca hidrogenul curat să 
devină competitiv și că programele 
europene și instrumentele de finanțare 
precum Orizont Europa, Mecanismul 
pentru interconectarea Europei, InvestEU 

15. reliefează că sunt necesare investiții 
semnificative pentru ca hidrogenul curat să 
devină competitiv și că programele 
europene și instrumentele de finanțare 
precum Orizont Europa, Mecanismul 
pentru interconectarea Europei, InvestEU 
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și Fondul pentru inovare al ETS au un rol 
esențial în promovarea unei economii 
curate bazate pe hidrogen; regretă profund 
reducerile aplicate de Consiliu acestor 
instrumente; invită Comisia să elaboreze o 
strategie coordonată de investiții pentru 
hidrogenul curat;

și Fondul pentru inovare al ETS au un rol 
esențial în promovarea unei economii 
curate bazate pe hidrogen; regretă profund 
reducerile aplicate de Consiliu acestor 
instrumente; invită Comisia să elaboreze o 
strategie coordonată de investiții pentru 
hidrogenul curat, care să țină seama de 
punctele de pornire diferite ale tuturor 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 307
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reliefează că sunt necesare investiții 
semnificative pentru ca hidrogenul curat să 
devină competitiv și că programele 
europene și instrumentele de finanțare 
precum Orizont Europa, Mecanismul 
pentru interconectarea Europei, InvestEU 
și Fondul pentru inovare al ETS au un rol 
esențial în promovarea unei economii 
curate bazate pe hidrogen; regretă profund 
reducerile aplicate de Consiliu acestor 
instrumente; invită Comisia să elaboreze o 
strategie coordonată de investiții pentru 
hidrogenul curat;

15. reliefează că sunt necesare investiții 
semnificative pentru a dezvolta 
capacitățile de producere a energiei din 
surse regenerabile și hidrogenul curat și că 
programele europene și instrumentele de 
finanțare precum Orizont Europa, 
Mecanismul pentru interconectarea 
Europei, InvestEU și Fondul pentru 
inovare al ETS au un rol esențial în 
promovarea unei economii curate bazate pe 
hidrogen; regretă profund reducerile 
aplicate de Consiliu acestor instrumente; 
invită Comisia să elaboreze o strategie 
coordonată de investiții pentru energia din 
surse regenerabile și hidrogenul curat;

Or. fr

Amendamentul 308
Dominique Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reliefează că sunt necesare investiții 
semnificative pentru ca hidrogenul curat să 
devină competitiv și că programele 
europene și instrumentele de finanțare 
precum Orizont Europa, Mecanismul 
pentru interconectarea Europei, InvestEU 
și Fondul pentru inovare al ETS au un rol 
esențial în promovarea unei economii 
curate bazate pe hidrogen; regretă profund 
reducerile aplicate de Consiliu acestor 
instrumente; invită Comisia să elaboreze o 
strategie coordonată de investiții pentru 
hidrogenul curat;

15. reliefează că sunt necesare investiții 
semnificative pentru ca hidrogenul curat să 
devină competitiv și că programele 
europene și instrumentele de finanțare 
precum Orizont Europa, Mecanismul 
pentru interconectarea Europei, InvestEU, 
Fondul pentru o tranziție justă și Fondul 
pentru inovare al ETS au un rol esențial în 
promovarea unei economii curate bazate pe 
hidrogen; regretă profund reducerile 
aplicate de Consiliu acestor instrumente; 
invită Comisia să elaboreze o strategie 
coordonată de investiții pentru hidrogenul 
curat;

Or. en

Amendamentul 309
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reliefează că sunt necesare investiții 
semnificative pentru ca hidrogenul curat să 
devină competitiv și că programele 
europene și instrumentele de finanțare 
precum Orizont Europa, Mecanismul 
pentru interconectarea Europei, InvestEU 
și Fondul pentru inovare al ETS au un rol 
esențial în promovarea unei economii 
curate bazate pe hidrogen; regretă profund 
reducerile aplicate de Consiliu acestor 
instrumente; invită Comisia să elaboreze o 
strategie coordonată de investiții pentru 
hidrogenul curat;

15. reliefează că sunt necesare investiții 
semnificative pentru ca hidrogenul curat să 
devină competitiv și că programele 
europene și instrumentele de finanțare 
precum Orizont Europa, Mecanismul 
pentru interconectarea Europei, InvestEU, 
FEDR și Fondul pentru inovare al ETS au 
un rol esențial în promovarea unei 
economii curate bazate pe hidrogen; 
regretă profund reducerile aplicate de 
Consiliu acestor instrumente; invită 
Comisia să elaboreze o strategie 
coordonată de investiții pentru hidrogenul 
curat;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reliefează că sunt necesare investiții 
semnificative pentru ca hidrogenul curat 
să devină competitiv și că programele 
europene și instrumentele de finanțare 
precum Orizont Europa, Mecanismul 
pentru interconectarea Europei, InvestEU 
și Fondul pentru inovare al ETS au un rol 
esențial în promovarea unei economii 
curate bazate pe hidrogen; regretă profund 
reducerile aplicate de Consiliu acestor 
instrumente; invită Comisia să elaboreze o 
strategie coordonată de investiții pentru 
hidrogenul curat;

15. reliefează că sunt necesare investiții 
semnificative pentru a dezvolta și a mări 
capacitățile de producție de hidrogen din 
surse regenerabile și că programele 
europene și instrumentele de finanțare 
precum Orizont Europa, Mecanismul 
pentru interconectarea Europei și InvestEU 
au un rol esențial în promovarea unei 
economii curate bazate pe hidrogen; 
regretă profund reducerile aplicate de 
Consiliu acestor instrumente; invită 
Comisia să elaboreze o strategie 
coordonată de investiții publice pentru 
hidrogenul curat;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază că programele și 
instrumentele de finanțare europene 
precum Orizont Europa, Mecanismul 
pentru interconectarea Europei, 
InvestEU, Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul de coeziune, 
Mecanismul de redresare și reziliență, 
Fondul pentru o tranziție justă, 
componenta pentru investiții europene 
strategice și Fondul pentru inovare al 
ETS oferă potențialul financiar de 
sprijinire a investițiilor în tranziția verde 
și joacă un rol esențial în realizarea 
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economiei bazate pe hidrogen; subliniază 
necesitatea raționalizării sinergiilor dintre 
toate fondurile de investiții disponibile, 
programele orizontale și instrumentele 
financiare, pentru a asigura cooperarea 
între părțile interesate publice și private, 
astfel încât să se stimuleze investițiile într-
o gamă largă de proiecte;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază că subvențiile pentru 
sprijinirea anumitor tehnologii nu sunt 
eficiente și sunt inutil de costisitoare; 
consideră că favorizarea anumitor 
tehnologii trebuie respinsă în principiu, 
deoarece, deocamdată, nu putem fi siguri 
în ce măsură alte tehnologii vor putea 
realiza în viitor reduceri ale emisiilor mai 
eficiente din punctul de vedere al 
costurilor; consideră că fondurile publice 
ar trebui folosite doar pentru a sprijini 
cercetarea de bază, care nu ar fi 
întreprinsă, altfel, în sectorul privat; 
subliniază că subvențiile de mai mare 
amploare ar trebui respinse, deoarece 
prezintă riscul ca proiectele să fie 
planificate doar pentru a obține fonduri 
de sprijin și apoi să fie întrerupte din 
cauza lipsei unui model de afaceri viabil;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Comisia să includă 
producția, transportul și stocarea atât a 
hidrogenului din surse regenerabile, cât și 
a celui cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon (precum și a amestecurilor cu 
gaze naturale) în viitoarele acte delegate 
privind atenuarea schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, care decurg din 
Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iunie 2020 privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
durabile și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/2088, ca 
activități economice durabile din punctul 
de vedere al mediului;

Or. en

Amendamentul 314
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Comisia să includă 
producția, transportul și stocarea atât a 
hidrogenului curat, cât și a celui cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon (precum și a 
amestecurilor cu gaze naturale) în 
viitoarele acte delegate privind atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, care decurg din Regulamentul 
(UE) 2020/852 privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
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durabile;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. invită Comisia să dezvolte o 
strategie de investiții coordonată pentru 
hidrogen și să includă rolul IMM-urilor 
în această strategie;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 15 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. subliniază că Europa este lider în 
producția de electrolizoare și trebuie să 
mențină și să mărească acest avantaj 
concurențial; observă că Europa este în 
prezent în urmă în ceea ce privește 
dezvoltarea altor tehnologii promițătoare 
pe bază de hidrogen; consideră că 
eforturile europene de cercetare și 
dezvoltare în domeniul hidrogenului ar 
trebui să se concentreze asupra unei game 
largi de tehnologii pe bază de hidrogen;

Or. en
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Amendamentul 317
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută Alianța europeană pentru 
hidrogen curat și proiectele importante de 
interes european comun (PIIEC) ca 
mijloace importante de majorare a 
investițiilor în hidrogenul curat; 
încurajează Alianța să prezinte o agendă 
de investiții și o rezervă de proiecte care 
să poată asigura aplicarea obiectivelor 
privind hidrogenul stabilite de Comisie cât 
mai curând posibil; salută intenția 
Comisiei de a revizui orientările privind 
ajutoarele de stat pentru a include 
hidrogenul curat;

eliminat

Or. de

Amendamentul 318
Thierry Mariani
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută Alianța europeană pentru 
hidrogen curat și proiectele importante de 
interes european comun (PIIEC) ca 
mijloace importante de majorare a 
investițiilor în hidrogenul curat; 
încurajează Alianța să prezinte o agendă de 
investiții și o rezervă de proiecte care să 
poată asigura aplicarea obiectivelor privind 
hidrogenul stabilite de Comisie cât mai 
curând posibil; salută intenția Comisiei de 
a revizui orientările privind ajutoarele de 
stat pentru a include hidrogenul curat;

16. salută Alianța europeană pentru 
hidrogen curat și proiectele importante de 
interes european comun (PIIEC) ca 
mijloace importante de majorare a 
investițiilor în hidrogenul curat; regretă 
întârzierile în punerea în aplicare a 
lucrărilor desfășurate în cadrul meselor 
rotunde ale Alianței și îndeamnă Comisia 
să accelereze procesul; solicită Comisiei 
să asigure o reprezentare transparentă și 
coerentă a părților interesate cu adevărat 
europene și a proiectelor în cadrul 
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structurii de guvernanță a Alianței; 
încurajează Alianța să prezinte o agendă de 
investiții și o rezervă de proiecte care să 
poată asigura aplicarea obiectivelor privind 
hidrogenul stabilite de Comisie cât mai 
curând posibil; salută intenția Comisiei de 
a revizui orientările privind ajutoarele de 
stat pentru a include hidrogenul curat; 
solicită adoptarea unei abordări 
pragmatice care să faciliteze aprobarea 
proiectelor esențiale pentru crearea unui 
sector european al cercetării aplicate în 
domeniul hidrogenului;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută Alianța europeană pentru 
hidrogen curat și proiectele importante de 
interes european comun (PIIEC) ca 
mijloace importante de majorare a 
investițiilor în hidrogenul curat; 
încurajează Alianța să prezinte o agendă de 
investiții și o rezervă de proiecte care să 
poată asigura aplicarea obiectivelor privind 
hidrogenul stabilite de Comisie cât mai 
curând posibil; salută intenția Comisiei de 
a revizui orientările privind ajutoarele de 
stat pentru a include hidrogenul curat;

16. salută Alianța europeană pentru 
hidrogen curat și proiectele importante de 
interes european comun (PIIEC) ca 
mijloace importante de majorare a 
investițiilor în hidrogenul din surse 
regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon; încurajează Alianța să prezinte, 
în cooperare cu întreprinderea comună 
„Pile de combustie și hidrogen”, o agendă 
de investiții și o rezervă de proiecte care să 
poată asigura aplicarea obiectivelor privind 
hidrogenul stabilite de Comisie cât mai 
curând posibil; salută intenția Comisiei de 
a revizui orientările privind ajutoarele de 
stat pentru protecția mediului și energie, 
cu scopul de a promova mai bine 
hidrogenul din surse regenerabile și cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon; 
încurajează statele membre, Comisia și 
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operatorii economici să deblocheze rapid 
potențialul PIIEC de a sprijini proiectele 
din domeniul transportului și al energiei 
care sunt relevante pentru economia 
europeană și cu efecte de propagare 
pozitive;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută Alianța europeană pentru 
hidrogen curat și proiectele importante de 
interes european comun (PIIEC) ca 
mijloace importante de majorare a 
investițiilor în hidrogenul curat; 
încurajează Alianța să prezinte o agendă 
de investiții și o rezervă de proiecte care 
să poată asigura aplicarea obiectivelor 
privind hidrogenul stabilite de Comisie cât 
mai curând posibil; salută intenția 
Comisiei de a revizui orientările privind 
ajutoarele de stat pentru a include 
hidrogenul curat;

16. salută intenția Comisiei de a revizui 
orientările privind ajutoarele de stat pentru 
a include hidrogenul curat;

Or. en

Amendamentul 321
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută Alianța europeană pentru 
hidrogen curat și proiectele importante de 
interes european comun (PIIEC) ca 

16. ia act de Alianța europeană pentru 
hidrogen curat și proiectele importante de 
interes european comun (PIIEC) ca 
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mijloace importante de majorare a 
investițiilor în hidrogenul curat; 
încurajează Alianța să prezinte o agendă 
de investiții și o rezervă de proiecte care să 
poată asigura aplicarea obiectivelor privind 
hidrogenul stabilite de Comisie cât mai 
curând posibil; salută intenția Comisiei de 
a revizui orientările privind ajutoarele de 
stat pentru a include hidrogenul curat;

mijloace importante de majorare a 
investițiilor în hidrogenul curat; solicită 
Alianței să se concentreze exclusiv pe 
dezvoltarea hidrogenului din surse 
regenerabile și să se extindă în continuare 
pentru a include actorii din domeniul 
energiei din surse regenerabile, oamenii 
de știință din domenii cât mai variate și 
actorii societății civile în general, care să 
poată asigura aplicarea obiectivelor 
legislative care trebuie stabilite privind 
hidrogenul din surse regenerabile cât mai 
curând posibil; salută intenția Comisiei de 
a revizui orientările privind ajutoarele de 
stat pentru a include un cadru favorabil 
pentru investiții în energie din surse 
regenerabile și în hidrogenul curat;

Or. fr

Amendamentul 322
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută Alianța europeană pentru 
hidrogen curat și proiectele importante de 
interes european comun (PIIEC) ca 
mijloace importante de majorare a 
investițiilor în hidrogenul curat; 
încurajează Alianța să prezinte o agendă de 
investiții și o rezervă de proiecte care să 
poată asigura aplicarea obiectivelor privind 
hidrogenul stabilite de Comisie cât mai 
curând posibil; salută intenția Comisiei de 
a revizui orientările privind ajutoarele de 
stat pentru a include hidrogenul curat;

16. salută Alianța europeană pentru 
hidrogen curat și Forumul UE pentru 
hidrogen, solicitând totodată includerea 
unei reprezentări echilibrate a părților 
interesare, inclusiv a sindicatelor și a 
ONG-urilor, și proiectele importante de 
interes european comun (PIIEC) ca 
mijloace importante de majorare a 
investițiilor în hidrogenul curat; 
încurajează Alianța să prezinte o agendă de 
investiții și o rezervă de proiecte care să 
poată asigura aplicarea obiectivelor privind 
hidrogenul stabilite de Comisie cât mai 
curând posibil; salută intenția Comisiei de 
a revizui orientările privind ajutoarele de 
stat pentru protecția mediului și energie cu 
scopul de a include hidrogenul curat;
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Or. en

Amendamentul 323
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută Alianța europeană pentru 
hidrogen curat și proiectele importante de 
interes european comun (PIIEC) ca 
mijloace importante de majorare a 
investițiilor în hidrogenul curat; 
încurajează Alianța să prezinte o agendă de 
investiții și o rezervă de proiecte care să 
poată asigura aplicarea obiectivelor privind 
hidrogenul stabilite de Comisie cât mai 
curând posibil; salută intenția Comisiei de 
a revizui orientările privind ajutoarele de 
stat pentru a include hidrogenul curat;

16. salută Alianța europeană pentru 
hidrogen curat și proiectele importante de 
interes european comun (PIIEC) ca 
mijloace importante de majorare a 
investițiilor în hidrogenul curat și cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon; încurajează 
Alianța să prezinte o agendă de investiții și 
o rezervă de proiecte care să poată asigura 
aplicarea obiectivelor privind hidrogenul 
stabilite de Comisie cât mai curând posibil; 
salută intenția Comisiei de a revizui 
orientările privind ajutoarele de stat și 
insistă că acestea ar trebui să includă 
hidrogenul și măsuri pentru introducerea 
rapidă pe piață a acestuia, inclusiv măsuri 
care permit amestecarea cu gaze naturale;

Or. en

Amendamentul 324
Ivo Hristov

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută Alianța europeană pentru 
hidrogen curat și proiectele importante de 
interes european comun (PIIEC) ca 
mijloace importante de majorare a 
investițiilor în hidrogenul curat; 

16. salută Alianța europeană pentru 
hidrogen curat și proiectele importante de 
interes european comun (PIIEC) ca 
mijloace importante de majorare a 
investițiilor în hidrogenul curat; 
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încurajează Alianța să prezinte o agendă de 
investiții și o rezervă de proiecte care să 
poată asigura aplicarea obiectivelor privind 
hidrogenul stabilite de Comisie cât mai 
curând posibil; salută intenția Comisiei de 
a revizui orientările privind ajutoarele de 
stat pentru a include hidrogenul curat;

încurajează Alianța să prezinte o agendă de 
investiții și o rezervă de proiecte care să 
poată asigura aplicarea obiectivelor privind 
hidrogenul stabilite de Comisie cât mai 
curând posibil; salută intenția Comisiei de 
a revizui orientările privind ajutoarele de 
stat pentru a include hidrogenul curat; 
salută revizuirea Directivei privind 
infrastructura pentru combustibili 
alternativi, în cadrul căreia hidrogenul și 
stațiile de alimentare cu hidrogen și 
hidrogen ar trebui să devină obligatorii;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută Alianța europeană pentru 
hidrogen curat și proiectele importante de 
interes european comun (PIIEC) ca 
mijloace importante de majorare a 
investițiilor în hidrogenul curat; 
încurajează Alianța să prezinte o agendă de 
investiții și o rezervă de proiecte care să 
poată asigura aplicarea obiectivelor privind 
hidrogenul stabilite de Comisie cât mai 
curând posibil; salută intenția Comisiei de 
a revizui orientările privind ajutoarele de 
stat pentru a include hidrogenul curat;

16. salută Alianța europeană pentru 
hidrogen curat și proiectele importante de 
interes european comun (PIIEC) ca 
mijloace importante de majorare a 
investițiilor în hidrogenul din surse 
regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon; îndeamnă Comisia să 
accelereze activitatea de punere în 
aplicare desfășurată de alianță; 
încurajează Alianța să prezinte o agendă de 
investiții și o rezervă de proiecte care să 
poată asigura aplicarea obiectivelor privind 
hidrogenul stabilite de Comisie cât mai 
curând posibil; salută intenția Comisiei de 
a revizui orientările privind ajutoarele de 
stat pentru a include hidrogenul din surse 
regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon;

Or. en
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Amendamentul 326
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută Alianța europeană pentru 
hidrogen curat și proiectele importante de 
interes european comun (PIIEC) ca 
mijloace importante de majorare a 
investițiilor în hidrogenul curat; 
încurajează Alianța să prezinte o agendă de 
investiții și o rezervă de proiecte care să 
poată asigura aplicarea obiectivelor privind 
hidrogenul stabilite de Comisie cât mai 
curând posibil; salută intenția Comisiei de 
a revizui orientările privind ajutoarele de 
stat pentru a include hidrogenul curat;

16. salută Alianța europeană pentru 
hidrogen curat și proiectele importante de 
interes european comun (PIIEC) ca 
mijloace importante de majorare a 
investițiilor în hidrogenul curat și 
încurajează Comisia și statele membre să 
valorifice la maximum aceste 
instrumente; încurajează Alianța să 
prezinte o agendă de investiții și o rezervă 
de proiecte care să poată asigura aplicarea 
obiectivelor privind hidrogenul stabilite de 
Comisie cât mai curând posibil; salută 
intenția Comisiei de a revizui orientările 
privind ajutoarele de stat pentru a include 
hidrogenul curat;

Or. en

Amendamentul 327
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. insistă ca Alianța europeană să 
dispună de o procedură transparentă de 
luare a deciziilor, coordonată de Comisia 
Europeană și supusă examinării, să fie 
însoțită de un organism independent de 
expertiză științifică pentru a defini căile 
de tranziție și pentru a oferi orientări 
pentru nevoile în materie de hidrogen; 
solicită ca Alianța să se implice în mod 
clar în atingerea obiectivelor climatice ale 
UE până în 2030 și 2050 și să asigure 
reprezentarea societății civile (ONG-uri 
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din domeniul mediului, grupuri de 
reflecție și parteneri sociali);

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. își exprimă profunda preocupare 
față de dezvăluirea faptului că grupul de 
lobby pentru hidrogen, ai cărui actori 
principali sunt întreprinderile din 
domeniul gazelor fosile, a declarat 
cheltuieli anuale combinate de 58,6 
milioane EUR, în încercarea de a 
influența procesul de elaborare a 
politicilor de la Bruxelles; subliniază că 
există motive pentru a crede că această 
sumă este mult subestimată;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. subliniază că reprezentanții 
industriei hidrogenului s-au întâlnit cu 
comisarii europeni Timmermans, Simson, 
Breton, cu membri din cabinetele acestora 
și cu directorii lor generali de 163 de ori 
pentru discuții pe teme energetice în 
perioada decembrie 2019-septembrie 
2020, comparativ cu 37 de întâlniri pe 
teme energetice între reprezentanți de 
rang înalt ai Comisiei și ONG-uri; 
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consideră că această situație este profund 
inacceptabilă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16c. își exprimă profunda indignare 
față de dezvăluirea faptului că firma de 
relații publice FTI Consulting – aceeași 
societate deconspirată în SUA pentru 
crearea unor false organizații locale 
favorabile combustibililor fosili în numele 
marilor companii din sectorul petrolului 
și gazelor naturale – a jucat un rol central 
în crearea lobby-ului pentru hidrogen, 
aflându-se în spatele Hydrogen Europe și 
Hydrogen Council, grupurile de lobby 
cele mai implicate în conceperea strategiei 
Comisiei;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16d. subliniază că strategia europeană 
privind hidrogenul a Comisiei, publicată 
în iulie 2020, este îngrijorător de similară 
cu solicitările grupului de lobby Hydrogen 
Europe, inclusiv în ceea ce privește 
obiectivele și investițiile necesare pentru 
hidrogen atât în interiorul, cât și în afara 
UE, care presupun costuri de 430 de 
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miliarde EUR până în 2030 în acest 
sector;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16e. subliniază că există un conflict 
fundamental și iremediabil între 
interesele industriei combustibililor fosili 
și interesul general al Uniunii de a 
promova dezvoltarea hidrogenului din 
surse regenerabile; solicită, prin urmare, 
ca în industria combustibililor fosili să se 
interzică orice acces la proiectarea și 
elaborarea politicilor publice privind 
dezvoltarea hidrogenului; invită Comisia 
și statele membre să pună capăt imediat 
oricărui parteneriat cu industria 
combustibililor fosili în această privință;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16f. își exprimă profunda îngrijorare 
cu privire la influența predominantă a 
grupurilor de interese în materie de gaze 
la elaborarea strategiei UE privind 
hidrogenul; denunță orice încercare de 
dezinformare ecologică privind utilizarea 
și finanțarea combustibililor fosili prin 
așa-numitul hidrogen cu emisii scăzute de 
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dioxid de carbon; îndeamnă Comisia să 
elimine din strategia sa orice lacune care 
ar putea servi drept bază pentru 
finanțarea proiectelor în care gazele 
naturale reprezintă sursa hidrogenului;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16g. își exprimă profunda indignare 
față de dezvăluirea faptului că Hydrogen 
Europe, un grup de lobby care sprijină 
utilizarea combustibililor fosili, 
acționează în calitate de secretariat al 
Alianței europene pentru hidrogen curat; 
denunță faptul că nicio organizație a 
societății civile, nici ONG-urile de 
protecție a mediului, nici experții 
independenți și nici chiar întreprinderile 
în domeniul energiei regenerabile nu sunt 
membri ai acestei alianțe; clasifică, prin 
urmare, această Alianță europeană 
pentru hidrogen curat ca un consorțiu de 
lobby pentru dezinformarea ecologică 
privind utilizarea combustibililor fosili; 
invită Comisia să desființeze imediat 
această alianță;

Or. en

Amendamentul 335
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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17. subliniază activitatea 
întreprinderii comune „Pile de combustie 
și hidrogen” (întreprinderea comună 
FCH); solicită Comisiei să o utilizeze 
drept centru de competență pentru 
hidrogenul curat;

Eliminat

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază activitatea întreprinderii 
comune „Pile de combustie și hidrogen” 
(întreprinderea comună FCH); solicită 
Comisiei să o utilizeze drept centru de 
competență pentru hidrogenul curat;

17. salută reînnoirea întreprinderii 
comune „Pile de combustie și hidrogen” 
(întreprinderea comună FCH) în cadrul 
Orizont Europa și solicită o majorare a 
bugetului acesteia față de Orizont 2020; 
subliniază importanța activității 
întreprinderii comune „Pile de combustie și 
hidrogen” (întreprinderea comună FCH); 
solicită Comisiei să o utilizeze drept centru 
de competență pentru hidrogenul din surse 
regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon; invită Comisia să apeleze la 
experiențele acumulate în cadrul 
întreprinderilor comune, în special în 
ceea ce privește pilele cu hidrogen, și să 
stimuleze continuarea cercetării acestor 
tehnologii; invită viitorul parteneriat 
european pentru hidrogen curat să 
exploreze și să analizeze în continuare 
potențialul pentru utilizarea hidrogenului 
și a pilelor de combustie în clădiri și 
centre de date;

Or. en
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Amendamentul 337
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază activitatea 
întreprinderii comune „Pile de combustie 
și hidrogen” (întreprinderea comună 
FCH); solicită Comisiei să o utilizeze 
drept centru de competență pentru 
hidrogenul curat;

17. reamintește că sectorul 
hidrogenului a avut acces la peste 1 
miliard EUR în fonduri publice pentru 
proiectele sale în perioada 2014-2020, 
grație parteneriatului de cercetare public-
privat „Întreprinderea comună «Pile de 
combustie și hidrogen»” dintre Comisia 
Europeană și Hydrogen Europe; 
subliniază că aceste fonduri publice ar fi 
fost utilizate mai bine dacă ar fi fost 
direcționate către cercetarea publică, 
planul de dezvoltare publică și sprijinul 
pentru lucrători;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază activitatea întreprinderii 
comune „Pile de combustie și hidrogen” 
(întreprinderea comună FCH); solicită 
Comisiei să o utilizeze drept centru de 
competență pentru hidrogenul curat;

17. subliniază activitatea întreprinderii 
comune „Pile de combustie și hidrogen” 
(întreprinderea comună FCH); solicită 
Comisiei să o utilizeze drept centru de 
competență pentru hidrogenul curat; 
subliniază că acest parteneriat reînnoit ar 
trebui să includă activități de cercetare și 
dezvoltare de-a lungul întregului lanț 
valoric pentru a asigura o utilizare a 
finanțării pentru hidrogen eficientă din 
punctul de vedere al costurilor și o mai 
bună coordonare;
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Or. en

Amendamentul 339
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază activitatea întreprinderii 
comune „Pile de combustie și hidrogen” 
(întreprinderea comună FCH); solicită 
Comisiei să o utilizeze drept centru de 
competență pentru hidrogenul curat;

17. subliniază activitatea întreprinderii 
comune „Pile de combustie și hidrogen” 
(întreprinderea comună FCH); solicită 
lansarea unei întreprinderi comune 
pentru surse de energie regenerabile și 
solicită Comisiei să le utilizeze drept 
centre de competență pentru hidrogenul 
curat;

Or. fr

Amendamentul 340
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază activitatea întreprinderii 
comune „Pile de combustie și hidrogen” 
(întreprinderea comună FCH); solicită 
Comisiei să o utilizeze drept centru de 
competență pentru hidrogenul curat;

17. subliniază activitatea întreprinderii 
comune „Pile de combustie și hidrogen” 
(întreprinderea comună FCH); solicită 
Comisiei să o utilizeze drept centru de 
competență pentru hidrogenul curat și să îi 
aloce resurse financiare suficiente;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. propune Comisiei Europene să 
includă implementarea hidrogenului în 
obiectivele generale ale PRIMA, în 
conformitate cu prioritățile programului 
Orizont Europa, pentru a consolida 
capacitățile de cercetare și inovare și 
pentru a dezvolta cunoștințe și soluții 
inovatoare comune în întreaga regiune 
PRIMA;

Or. en

Amendamentul 342
Sven Schulze

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a.  subliniază importanța unei 
taxonomii adecvate pentru stimularea 
tehnologiilor pe bază de hidrogen, 
inclusiv a infrastructurii pentru 
hidrogen; 

Or. de

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

Propunere de rezoluție



PE662.101v01-00 92/115 AM\1220643RO.docx

RO

Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că importul de hidrogen 
curat poate deveni necesar pentru a 
răspunde cererii europene; invită Comisia 
să stabilească o cooperare reciproc 
avantajoasă cu regiunile învecinate;

18. subliniază că rolul de lider al 
Europei în fabricarea de tehnologii pe 
bază de hidrogen din surse regenerabile 
oferă oportunitatea de a promova acest 
rol de lider industrial al Europei și 
inovarea la nivel mondial, consolidând în 
același timp rolul UE ca lider 
internațional în domeniul climei; 
subliniază obiectivul creșterii producției 
interne de hidrogen, recunoscând în 
același timp posibilitatea de a importa 
cantități suplimentare de energie și 
hidrogen din surse regenerabile din 
regiunile învecinate și din țări terțe, 
pentru a răspunde unei cereri interne în 
creștere de hidrogen la prețuri accesibile; 
prin urmare, invită Comisia să stabilească 
o cooperare reciproc avantajoasă cu 
regiunile învecinate, luând în considerare 
în același timp securitatea energetică a 
UE, precum și standardele de mediu ale 
partenerilor externi ai UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că importul de hidrogen 
curat poate deveni necesar pentru a 
răspunde cererii europene; invită Comisia 
să stabilească o cooperare reciproc 
avantajoasă cu regiunile învecinate;

18. consideră că importul de hidrogen 
din surse regenerabile poate deveni 
necesar pentru a satisface cererea 
europeană; invită Comisia și statele 
membre să stabilească o cooperare reciproc 
avantajoasă cu regiunile învecinate și să 
dezvolte rapid parteneriate strategice cu 
țări din întreaga lume pentru a proteja 



AM\1220643RO.docx 93/115 PE662.101v01-00

RO

interesele strategice ale Europei, 
asigurând în același timp o concurență 
loială între hidrogenul din surse 
regenerabile importat și cel produs local 
și respectarea ambițiilor UE în materie de 
sustenabilitate, luând în considerare și 
impactul asupra mediului în alte regiuni; 
invită Comisia și statele membre să 
investească în noua infrastructură de 
import necesară în porturi și la 
conexiunile transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 345
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că importul de hidrogen 
curat poate deveni necesar pentru a 
răspunde cererii europene; invită Comisia 
să stabilească o cooperare reciproc 
avantajoasă cu regiunile învecinate;

18. consideră că ar trebui acordată 
prioritate producției locale și europene de 
hidrogen din surse regenerabile; 
consideră, de asemenea, că importul de 
hidrogen din surse regenerabile ar trebui 
realizat numai dacă se dovedește strict 
necesar pentru a răspunde unor porțiuni 
din cererea europeană și, dacă da, ar 
trebui realizat pe baza standardelor și 
criteriilor comune, astfel încât să se evite 
concurența neloială, alte forme de 
dependență energetică sau relocarea 
impactului asupra mediului; în acest sens, 
invită Comisia să elaboreze standarde 
internaționale privind hidrogenul, 
metodologii de calcul al emisiilor pe 
unitate de hidrogen, precum și criterii de 
sustenabilitate, și să le transforme în 
condiție prealabilă pentru orice import de 
hidrogen;

Or. en
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Amendamentul 346
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că importul de hidrogen 
curat poate deveni necesar pentru a 
răspunde cererii europene; invită Comisia 
să stabilească o cooperare reciproc 
avantajoasă cu regiunile învecinate;

18. consideră că importul de hidrogen 
curat poate deveni necesar pentru a 
răspunde cererii europene; subliniază 
necesitatea de a asigura o concurență 
loială între hidrogenul importat și cel 
produs la nivel intern; invită Comisia să 
lanseze un dialog deschis și constructiv 
pentru a stabili o cooperare reciproc 
avantajoasă cu regiunile învecinate, cum ar 
fi Africa de Nord; subliniază că această 
cooperare ar trebui să fie, de asemenea, 
benefică pentru crearea unor piețe de 
tehnologii curate și noi, pentru 
îmbunătățirea tranziției către energie din 
surse regenerabile și pentru realizarea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU;

Or. en

Amendamentul 347
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că importul de hidrogen 
curat poate deveni necesar pentru a 
răspunde cererii europene; invită Comisia 
să stabilească o cooperare reciproc 
avantajoasă cu regiunile învecinate;

18. consideră că importul de hidrogen 
curat, precum și de energie electrică 
bazată pe SRE pentru producția de 
hidrogen curat poate deveni necesar 
pentru a răspunde cererii europene; invită 
Comisia să stabilească o cooperare reciproc 
avantajoasă cu regiunile învecinate, 
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totodată luând în considerare în mod 
corespunzător securitatea energetică a 
UE și a statelor sale membre, precum și 
standardele de mediu ale partenerilor 
externi ai UE;

Or. en

Amendamentul 348
Ivo Hristov

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că importul de hidrogen 
curat poate deveni necesar pentru a 
răspunde cererii europene; invită Comisia 
să stabilească o cooperare reciproc 
avantajoasă cu regiunile învecinate;

18. consideră că importul de hidrogen 
curat poate deveni necesar pentru a 
răspunde cererii europene; subliniază 
importanța cooperării transfrontaliere 
care vizează asigurarea lanțului valoric 
adecvat de la sursa de energie 
regenerabilă până la aplicarea finală a 
hidrogenului produs; invită Comisia să 
stabilească o cooperare reciproc 
avantajoasă cu regiunile învecinate;

Or. en

Amendamentul 349
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că importul de hidrogen 
curat poate deveni necesar pentru a 
răspunde cererii europene; invită Comisia 
să stabilească o cooperare reciproc 
avantajoasă cu regiunile învecinate;

18. consideră că importul de hidrogen 
nu este oportun din punct de vedere 
economic sau energetic, întrucât 
hidrogenul gazos are o volatilitate extrem 
de ridicată și o densitate energetică 
semnificativ mai redusă decât gazele 
naturale; subliniază că pentru transportul 
hidrogenului ar fi necesară lichefierea 



PE662.101v01-00 96/115 AM\1220643RO.docx

RO

acestuia, ceea ce ar genera pierderi 
suplimentare de energie de 35 %; reține, 
prin urmare, că transportul este în prezent 
complet lipsit de viabilitate comercială;

Or. de

Amendamentul 350
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că importul de hidrogen 
curat poate deveni necesar pentru a 
răspunde cererii europene; invită Comisia 
să stabilească o cooperare reciproc 
avantajoasă cu regiunile învecinate;

18. invită Comisia să stabilească o 
cooperare reciproc avantajoasă cu regiunile 
învecinate în vederea elaborării de 
standarde internaționale și a stabilirii 
unor definiții și metodologii comune 
pentru definirea emisiilor globale aferente 
fiecărei unități de hidrogen produse, 
precum și a unor criterii internaționale de 
sustenabilitate, drept condiție prealabilă 
pentru orice import de hidrogen;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că importul de hidrogen 
curat poate deveni necesar pentru a 
răspunde cererii europene; invită Comisia 
să stabilească o cooperare reciproc 
avantajoasă cu regiunile învecinate;

18. observă că importul de hidrogen 
din surse regenerabile poate deveni 
necesar pentru a răspunde cererii europene; 
invită Comisia să stabilească o cooperare 
reciproc avantajoasă cu regiunile 
învecinate, luând totodată în considerare 
gestionarea impactului asupra 
sustenabilității, cum ar fi asupra utilizării 
apei; recunoaște limitările în materie de 
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tehnologie și de eficiență ale transportării 
hidrogenului pe cale maritimă;

Or. en

Amendamentul 352
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că importul de hidrogen 
curat poate deveni necesar pentru a 
răspunde cererii europene; invită Comisia 
să stabilească o cooperare reciproc 
avantajoasă cu regiunile învecinate;

18. consideră că importul de hidrogen 
curat poate deveni necesar pentru a 
răspunde cererii europene; consideră, în 
acest sens, că este necesară crearea 
infrastructurilor de import adecvate încă 
din etapa inițială și că porturile maritime 
ar trebui să joace un rol esențial; invită 
Comisia să stabilească o cooperare reciproc 
avantajoasă cu regiunile învecinate;

Or. de

Amendamentul 353
Thierry Mariani
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că importul de hidrogen 
curat poate deveni necesar pentru a 
răspunde cererii europene; invită Comisia 
să stabilească o cooperare reciproc 
avantajoasă cu regiunile învecinate;

18. subliniază că rolul de lider al 
Europei în fabricarea tehnologiilor pe 
bază de hidrogen din surse regenerabile și 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
oferă posibilitatea de a demonstra 
autonomia și poziția de lider ale industriei 
europene și inovarea la nivel mondial; 
invită Comisia să stabilească o cooperare 
reciproc avantajoasă cu regiunile 
învecinate, dacă este necesar;
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Or. fr

Amendamentul 354
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că importul de hidrogen 
curat poate deveni necesar pentru a 
răspunde cererii europene; invită Comisia 
să stabilească o cooperare reciproc 
avantajoasă cu regiunile învecinate;

18. consideră că importul de hidrogen 
curat poate deveni necesar pentru a 
răspunde cererii europene de pe o piață 
internă puternică și fiabilă; invită Comisia 
să stabilească o cooperare reciproc 
avantajoasă și să favorizeze 
interconectivitatea cu regiunile învecinate, 
cum ar fi Africa, Orientul Mijlociu și 
Parteneriatul estic;

Or. en

Amendamentul 355
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că importul de hidrogen 
curat poate deveni necesar pentru a 
răspunde cererii europene; invită Comisia 
să stabilească o cooperare reciproc 
avantajoasă cu regiunile învecinate;

18. consideră că industria europeană 
este un pionier tehnologic în domeniul 
electrolizoarelor și al altor tehnologii 
legate de energia din surse regenerabile și 
de hidrogenul din surse regenerabile; 
invită părțile interesate să stabilească o 
cooperare reciproc avantajoasă care să 
asigure transferul de know-how și 
dezvoltarea sustenabilă la nivel local;

Or. fr
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Amendamentul 356
Dominique Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că importul de hidrogen 
curat poate deveni necesar pentru a 
răspunde cererii europene; invită Comisia 
să stabilească o cooperare reciproc 
avantajoasă cu regiunile învecinate;

18. subliniază că UE dispune de 
resursele necesare pentru a produce 
hidrogen fără emisii de dioxid de carbon 
și că ar trebui să evite crearea unei noi 
dependențe energetice față de țări terțe; 
invită Comisia să stabilească o cooperare 
reciproc avantajoasă cu regiunile 
învecinate;

Or. en

Amendamentul 357
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. salută diferitele strategii pentru 
hidrogen stabilite de statele membre; 
constată că unele țări își propun să 
producă o parte importantă din 
hidrogenul lor pe plan intern, în timp ce 
alte țări mizează pe producerea 
hidrogenului în vecinătatea europeană; 
remarcă, în acest context, planurile de a 
produce hidrogen din energie nucleară ca 
parte a tranziției mai ample a Ucrainei 
către surse de energie mai sustenabile și a 
interesului exprimat de această țară 
pentru un parteneriat cu UE în domeniul 
hidrogenului;

Or. en
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Amendamentul 358
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareș Bogdan, Hildegard 
Bentele, Cristian-Silviu Bușoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian 
Doleschal, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază că cooperarea 
internațională cu vecinătatea UE în ceea 
ce privește hidrogenul cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon, care se stabilește pe 
baza unor norme și principii respectate de 
ambele părți și întemeiate pe legislația UE 
privind piața internă a gazelor naturale, și 
anume cu Regatul Unit, SEE, 
Comunitatea Energiei și SUA, ar trebui 
dezvoltată în continuare pentru a 
consolida piața internă și securitatea 
energetică;

Or. en

Amendamentul 359
François-Xavier Bellamy

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază că, pentru a evita orice 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon, 
toate importurile de hidrogen ar trebui să 
fie certificate ca provenind din surse 
regenerabile și generând emisii scăzute de 
dioxid de carbon de-a lungul întregului 
ciclu de viață, inclusiv în timpul 
producției și transportului, și ar trebui să 
fie în conformitate cu viitorul mecanism 
al Uniunii Europene de ajustare la 
frontieră a emisiilor de dioxid de carbon;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază că orice hidrogen 
importat ar trebui să provină din energie 
electrică din surse regenerabile 
suplimentară și nu ar trebui să întârzie 
decarbonizarea rețelei electrice din țările 
terțe;

Or. en

Amendamentul 361
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază că ar trebui să se 
acorde prioritate construirii unui lanț de 
aprovizionare cu hidrogen curat în 
Europa, pentru a promova avantajul 
primului venit, competitivitatea 
industrială și securitatea aprovizionării cu 
energie;

Or. en

Amendamentul 362
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión
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Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. subliniază că cooperarea 
internațională cu țările terțe în domeniul 
hidrogenului cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon, care se stabilește pe baza unor 
norme și principii respectate de ambele 
părți și întemeiate pe legislația UE privind 
piața internă a gazelor naturale, și anume 
cu Regatul Unit, SEE, Comunitatea 
Energiei și SUA, ar trebui dezvoltată în 
continuare pentru a consolida piața 
internă și securitatea energetică, cu 
condiția ca țara terță în cauză să nu facă 
obiectul unor măsuri restrictive din partea 
UE, cum ar fi sancțiunile economice;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. subliniază că dezvoltarea 
hidrogenului în Europa nu poate fi 
realizată în detrimentul țărilor terțe, nici 
prin relocarea potențialelor emisii de GES 
asociate cu producția de hidrogen, nici 
prin monopolizarea resurselor de apă ale 
acestora pentru utilizarea la nivel 
european;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. subliniază necesitatea de a asigura 
principiile pieței interne în sectorul 
hidrogenului și de a crea condiții de 
concurență echitabile pentru hidrogenul 
din surse regenerabile și cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. consideră, prin urmare, că 
proiectul sponsorizat de Germania, care 
prevede utilizarea capacității 
hidroenergetice a digului Inga 3 pentru a 
produce hidrogen verde care să fie 
transformat în hidrogen lichid și care să 
fie transportat în nave-cisternă către 
Uniune și, în special, către Germania, este 
un proiect grandios absurd; reamintește, 
de asemenea, că zeci de mii de săteni, ale 
căror vieți depind de râu, și-ar putea 
pierde locuințele dacă se construiește 
digul, beneficiind de compensații mici sau 
de asistență minimă pentru relocare; 
consideră, prin urmare, că acest proiect 
este un exemplu de proiect dezastruos din 
punct de vedere ecologic și social, urmărit 
în interesul companiilor, și nu al 
populației locale;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. invită Comisia să efectueze 
evaluări ale impactului detaliate, 
transparente, incluzive și bazate pe date 
științifice în ceea ce privește inițiativele 
care derivă din Strategia UE privind 
hidrogenul, în conformitate cu orientările 
privind o mai bună legiferare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18d. își exprimă preocupările cu privire 
la faptul că țări precum Japonia importă 
hidrogen din țări terțe, cum ar fi 
Australia, care este produs prin utilizarea 
de combustibili fosili, de exemplu 
cărbune; invită Comisia și statele membre 
să nu imite o astfel de dezvoltare; 
subliniază, prin urmare, necesitatea de a 
ține seama de conținutul de carbon 
încorporat în hidrogenul importat; 
consideră că hidrogenul importat trebuie 
să fie vizat de viitorul mecanism european 
de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18d. consideră, în acest sens, că noile 
parteneriate, în special cele cu țările din 
Africa de Nord, reprezintă o oportunitate 
de afaceri avantajoasă pentru toate 
părțile, deoarece sprijină dezvoltarea 
industriilor energetice bazate pe surse 
regenerabile și pe hidrogen de ambele 
părți;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18e. reamintește că dezvoltarea 
hidrogenului este legată intrinsec de pilele 
de combustie; subliniază că pilele de 
combustie se bazează în continuare pe 
catalizatori de metale prețioase – în 
primul rând, platină; reamintește că 
activitățile de minerit necesare pentru 
această dezvoltare consumă cantități mari 
de apă, ceea ce poate afecta acoperirea 
necesarului de apă al populațiilor locale, 
în special în regiunile care se confruntă 
cu stres hidric; subliniază că activitățile 
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de minerit din țările terțe pot fi sursa unei 
poluări intense, afectând calitatea apei, a 
aerului și a solurilor și ducând la defrișări 
și la declinul biodiversității; reamintește 
că activitățile de minerit au loc în 
principal în țări în curs de dezvoltare, 
unde normele în domeniul muncii oferă 
un grad mult mai redus de protecție a 
lucrătorilor decât cele din Uniune și că, 
prin urmare, condițiile de muncă din 
exploatațiile miniere pun în pericol 
sănătatea și viața lucrătorilor în mină; 
subliniază că poluarea cauzată de minerit 
are un impact direct asupra mijloacelor 
de subzistență ale populațiilor locale și, pe 
termen lung, poate forța aceste populații 
să părăsească zona; reamintește că 
populațiile locale suportă consecințele 
indirecte ale contaminării apei, aerului și 
solului, cu impact major asupra sănătății 
lor; subliniază, prin urmare, necesitatea 
de a impune un sistem de obligații de 
diligență;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este convins că UE ar trebui să 
încerce să își promoveze standardele 
privind hidrogenul la nivel internațional, 
incluzând astfel hidrogenul în cooperarea 
sa internațională;

19. subliniază importanța elaborării 
unor standarde internaționale, inclusiv în 
ceea ce privește sustenabilitatea; 
consideră că standardele internaționale și 
garanțiile de origine reprezintă o condiție 
prealabilă pentru o piață a hidrogenului 
echitabilă și deschisă și pentru adoptarea 
pe scară largă a tehnologiilor pe bază de 
hidrogen; este convins că UE ar trebui să 
își promoveze standardele privind 
hidrogenul la nivel internațional, incluzând 
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astfel hidrogenul în cooperarea sa 
internațională;

Or. en

Amendamentul 371
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este convins că UE ar trebui să 
încerce să își promoveze standardele 
privind hidrogenul la nivel internațional, 
incluzând astfel hidrogenul în cooperarea 
sa internațională;

19. este convins că UE ar trebui să 
încerce să își promoveze standardele 
privind hidrogenul la nivel internațional, 
incluzând astfel hidrogenul în cooperarea 
sa internațională; consideră că sunt 
necesare standarde unificate care să 
reglementeze comercializarea, luând în 
considerare impactul concret din punctul 
de vedere al emisiilor de dioxid de carbon 
și posibilitatea de a dovedi că este vorba 
într-adevăr de hidrogen curat;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este convins că UE ar trebui să 
încerce să își promoveze standardele 
privind hidrogenul la nivel internațional, 
incluzând astfel hidrogenul în cooperarea 
sa internațională;

19. este convins că UE ar trebui să 
încerce să își promoveze standardele 
privind hidrogenul la nivel internațional, 
pentru a îmbunătăți autonomia strategică 
a Uniunii, incluzând astfel hidrogenul în 
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cooperarea sa internațională;

Or. en

Amendamentul 373
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este convins că UE ar trebui să 
încerce să își promoveze standardele 
privind hidrogenul la nivel internațional, 
incluzând astfel hidrogenul în cooperarea 
sa internațională;

19. este convins că UE ar trebui să 
încerce să își promoveze standardele 
privind hidrogenul din surse regenerabile 
la nivel internațional, incluzând astfel 
hidrogenul din surse regenerabile în 
cooperarea sa internațională;

Or. fr

Amendamentul 374
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este convins că UE ar trebui să 
încerce să își promoveze standardele 
privind hidrogenul la nivel internațional, 
incluzând astfel hidrogenul în cooperarea 
sa internațională;

19. este convins că UE ar trebui să își 
promoveze standardele și criteriile de 
sustenabilitate privind hidrogenul la nivel 
internațional, incluzând astfel hidrogenul în 
cooperarea sa internațională;

Or. en

Amendamentul 375
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție



AM\1220643RO.docx 109/115 PE662.101v01-00

RO

Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră că hidrogenul ar trebui 
să devină parte a cooperării 
internaționale europene, inclusiv a 
cooperării în cadrul unor organizații 
internaționale precum IRENA sau 
reuniunile ministeriale privind energia 
nepoluantă, a cooperării în domeniul 
cercetării, a diplomației climatice și a 
politicii de vecinătate;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază oportunitatea pe care o 
prezintă hidrogenul de a promova rolul de 
lider industrial al Europei și inovarea la 
nivel mondial, consolidând în același timp 
rolul UE ca lider internațional în 
domeniul climei;

Or. en

Amendamentul 377
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază necesitatea unui sistem 20. subliniază necesitatea unui sistem 
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energetic integrat pentru a ajunge la 
neutralitatea climatică până în 2050; 
consideră că integrarea rețelei de energie 
electrică, gaze și hidrogen este benefică 
pentru buna funcționare a pieței 
hidrogenului și energiei; salută includerea 
hidrogenului în Strategia Comisiei pentru 
integrarea sistemului energetic; consideră 
că hidrogenul curat poate juca un rol-cheie 
în stocarea energiei pentru a echilibra 
cererea și oferta intermitentă de energie din 
surse regenerabile;

energetic integrat pentru a ajunge la 
neutralitatea climatică până în 2050; 
consideră că integrarea rețelei de energie 
electrică, gaze și hidrogen este benefică 
pentru buna funcționare a pieței 
hidrogenului și energiei; observă, prin 
urmare, că dezvoltarea economiei bazate 
pe hidrogen nu ar trebui să conducă la 
dezechilibre ale sistemului energetic în 
ansamblu; salută includerea hidrogenului 
în Strategia Comisiei pentru integrarea 
sistemului energetic; consideră că 
hidrogenul curat poate juca un rol-cheie în 
stocarea energiei pentru a echilibra cererea 
și oferta intermitentă de energie din surse 
regenerabile; observă totuși că utilizarea 
hidrogenului ca modalitate de stocare a 
energiei încă nu este competitivă, din 
cauza costurilor de producție ridicate; 
subliniază astfel, din nou, necesitatea de a 
reduce costurile implicate în producția de 
hidrogen curat și de a promova condiții de 
concurență echitabile pentru flexibilitate 
și soluții de echilibrare în întregul sistem 
energetic; încurajează Comisia să 
analizeze opțiunile și capacitățile de 
stocare a hidrogenului;

Or. en

Amendamentul 378
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază necesitatea unui sistem 
energetic integrat pentru a ajunge la 
neutralitatea climatică până în 2050; 
consideră că integrarea rețelei de energie 
electrică, gaze și hidrogen este benefică 
pentru buna funcționare a pieței 
hidrogenului și energiei; salută includerea 
hidrogenului în Strategia Comisiei pentru 
integrarea sistemului energetic; consideră 

20. subliniază, în vederea atingerii 
neutralității climatice cât mai curând 
posibil și cel târziu până în 2050, 
necesitatea unui sistem energetic integrat, 
în care hidrogenul din surse regenerabile 
reprezintă o mică parte a ecuației; 
consideră că integrarea sectoarelor 
energiei electrice, încălzirii, gazelor și 
hidrogenului, cu eficiența energetică în 



AM\1220643RO.docx 111/115 PE662.101v01-00

RO

că hidrogenul curat poate juca un rol-cheie 
în stocarea energiei pentru a echilibra 
cererea și oferta intermitentă de energie 
din surse regenerabile;

centrul preocupărilor, este benefică pentru 
atingerea obiectivelor Uniunii în materie 
de climă și energie și pentru buna 
funcționare a pieței energiei; salută 
includerea hidrogenului în Strategia 
Comisiei pentru integrarea sistemului 
energetic; consideră că merită explorat 
cum și în ce măsură hidrogenul ar putea 
juca un rol în stocarea sezonieră a energiei 
pentru a echilibra cererea și oferta de 
energie din surse regenerabile, prin 
comparație cu alte soluții; în acest sens, 
subliniază că pierderile de energie 
asociate stocării de energie prin 
intermediul hidrogenului sunt estimate la 
aproximativ 60 % pentru așa-numita 
călătorie dus-întors;

Or. en

Amendamentul 379
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază necesitatea unui sistem 
energetic integrat pentru a ajunge la 
neutralitatea climatică până în 2050; 
consideră că integrarea rețelei de energie 
electrică, gaze și hidrogen este benefică 
pentru buna funcționare a pieței 
hidrogenului și energiei; salută includerea 
hidrogenului în Strategia Comisiei pentru 
integrarea sistemului energetic; consideră 
că hidrogenul curat poate juca un rol-cheie 
în stocarea energiei pentru a echilibra 
cererea și oferta intermitentă de energie 
din surse regenerabile;

20. subliniază necesitatea unui sistem 
energetic integrat pentru a ajunge la 
neutralitatea climatică și evidențiază că 
Acordul de la Paris a stabilit obiectivul pe 
termen lung de a limita creșterea 
temperaturii planetei la 1,5 °C în raport 
cu nivelurile preindustriale; consideră că 
integrarea sectoarelor și a purtătorilor de 
energie, precum și planificarea coerentă a 
rețelei de energie electrică, de energie 
termică, de gaze și hidrogen, ținând seama 
de măsurile alternative în ceea ce privește 
eficiența energetică și cumpătarea 
energetică, precum și în ceea ce privește 
obiectivele climatice, sunt benefice pentru 
sustenabilitate și tranziția energetică; 
salută includerea hidrogenului în Strategia 
pentru integrarea sistemului energetic a 
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Comisiei; consideră că hidrogenul curat 
poate juca un rol în stocarea energiei 
pentru a echilibra cererea și oferta de 
energie din surse regenerabile;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază necesitatea unui sistem 
energetic integrat pentru a ajunge la 
neutralitatea climatică până în 2050; 
consideră că integrarea rețelei de energie 
electrică, gaze și hidrogen este benefică 
pentru buna funcționare a pieței 
hidrogenului și energiei; salută includerea 
hidrogenului în Strategia Comisiei pentru 
integrarea sistemului energetic; consideră 
că hidrogenul curat poate juca un rol-cheie 
în stocarea energiei pentru a echilibra 
cererea și oferta intermitentă de energie din 
surse regenerabile;

20. subliniază necesitatea unui sistem 
energetic integrat pentru a ajunge la 
neutralitatea climatică până în 2050; 
consideră că integrarea rețelei de energie 
electrică, gaze, încălzire și răcire și 
hidrogen este benefică pentru buna 
funcționare a pieței hidrogenului și 
energiei; salută includerea hidrogenului în 
Strategia Comisiei pentru integrarea 
sistemului energetic; consideră că 
hidrogenul din surse regenerabile și cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon poate 
juca un rol-cheie în stocarea energiei 
pentru a echilibra cererea și oferta 
intermitentă de energie din surse 
regenerabile; invită Comisia să abordeze 
obstacolele care împiedică adoptarea pe 
scară mai largă a stocării energiei cu 
ajutorul hidrogenului, având în vedere 
potențialul său ridicat, în special în 
sectoarele mobilității și construcțiilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază necesitatea unui sistem 
energetic integrat pentru a ajunge la 
neutralitatea climatică până în 2050; 
consideră că integrarea rețelei de energie 
electrică, gaze și hidrogen este benefică 
pentru buna funcționare a pieței 
hidrogenului și energiei; salută includerea 
hidrogenului în Strategia Comisiei pentru 
integrarea sistemului energetic; consideră 
că hidrogenul curat poate juca un rol-cheie 
în stocarea energiei pentru a echilibra 
cererea și oferta intermitentă de energie din 
surse regenerabile;

20. subliniază necesitatea unui sistem 
energetic integrat pentru a ajunge la 
neutralitatea climatică până în 2050; 
consideră că integrarea rețelelor de energie 
electrică, gaze și hidrogen este benefică 
pentru buna funcționare a pieței 
hidrogenului și energiei; salută includerea 
hidrogenului în Strategia Comisiei pentru 
integrarea sistemului energetic; consideră 
că hidrogenul din surse regenerabile și cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon va juca 
un rol-cheie în decarbonizarea sectoarelor 
dificile și în stocarea energiei pentru a 
echilibra cererea și oferta intermitentă de 
energie din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 382
Thierry Mariani
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază necesitatea unui sistem 
energetic integrat pentru a ajunge la 
neutralitatea climatică până în 2050; 
consideră că integrarea rețelei de energie 
electrică, gaze și hidrogen este benefică 
pentru buna funcționare a pieței 
hidrogenului și energiei; salută includerea 
hidrogenului în Strategia Comisiei pentru 
integrarea sistemului energetic; consideră 
că hidrogenul curat poate juca un rol-cheie 
în stocarea energiei pentru a echilibra 
cererea și oferta intermitentă de energie din 

20. subliniază necesitatea unui sistem 
energetic integrat pentru a ajunge la 
neutralitatea climatică până în 2050; 
consideră că integrarea rețelei de energie 
electrică, gaze și hidrogen este benefică 
pentru buna funcționare a pieței 
hidrogenului și energiei; salută includerea 
hidrogenului în Strategia Comisiei pentru 
integrarea sistemului energetic; consideră 
că hidrogenul curat din surse regenerabile 
și cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
poate juca un rol-cheie în stocarea energiei 
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surse regenerabile; pentru a echilibra cererea și oferta 
intermitentă de energie din surse 
regenerabile;

Or. fr

Amendamentul 383
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază necesitatea unui sistem 
energetic integrat pentru a ajunge la 
neutralitatea climatică până în 2050; 
consideră că integrarea rețelei de energie 
electrică, gaze și hidrogen este benefică 
pentru buna funcționare a pieței 
hidrogenului și energiei; salută includerea 
hidrogenului în Strategia Comisiei pentru 
integrarea sistemului energetic; consideră 
că hidrogenul curat poate juca un rol-cheie 
în stocarea energiei pentru a echilibra 
cererea și oferta intermitentă de energie din 
surse regenerabile;

20. subliniază necesitatea unui sistem 
energetic integrat pentru a realiza și a 
asigura securitatea aprovizionării și 
stabilitatea rețelei, care constituie 
obiective ale politicilor energetice; 
consideră că integrarea rețelei de energie 
electrică, gaze și hidrogen este benefică 
pentru buna funcționare a pieței 
hidrogenului și energiei; salută includerea 
hidrogenului în Strategia Comisiei pentru 
integrarea sistemului energetic; consideră 
că hidrogenul poate juca un rol în stocarea 
energiei pentru a echilibra cererea și oferta 
intermitentă de energie din surse 
regenerabile;

Or. de

Amendamentul 384
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază necesitatea unui sistem 
energetic integrat pentru a ajunge la 

20. subliniază necesitatea unui sistem 
energetic integrat pentru a ajunge la 
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neutralitatea climatică până în 2050; 
consideră că integrarea rețelei de energie 
electrică, gaze și hidrogen este benefică 
pentru buna funcționare a pieței 
hidrogenului și energiei; salută includerea 
hidrogenului în Strategia Comisiei pentru 
integrarea sistemului energetic; consideră 
că hidrogenul curat poate juca un rol-cheie 
în stocarea energiei pentru a echilibra 
cererea și oferta intermitentă de energie din 
surse regenerabile;

neutralitatea climatică până în 2050; 
consideră că integrarea rețelei de energie 
electrică, gaze și hidrogen este benefică 
pentru buna funcționare a pieței 
hidrogenului și energiei; salută includerea 
hidrogenului în Strategia Comisiei pentru 
integrarea sistemului energetic; consideră 
că hidrogenul curat și cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon poate juca un rol-cheie în 
stocarea energiei pentru a echilibra cererea 
și oferta intermitentă de energie din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 385
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. insistă ca recuperarea energiei din 
industrie, de la centrele de date sau din 
alte procese să fie mai bine valorificată, 
precum și proiectele inovatoare care 
combină producția cu recuperarea 
energiei electrice, a hidrogenului și a 
energiei termice;

Or. fr


