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

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že vodík z 
obnoviteľných zdrojov sa môže vyrábať zo 
všetkých druhov obnoviteľných zdrojov 
energie vrátane vetra, solárnej 
fotovoltaiky, existujúcich vodných 
elektrární a prečerpávacích vodných 
elektrární; vyzýva Komisiu, aby vzhľadom 
na nedávno uverejnenú stratégiu pre 
zdroje energie na mori posúdila, ako by 
obnoviteľné zdroje energie na mori mohli 
pripraviť pôdu pre širší rozvoj a 
využívanie vodíka z obnoviteľných 
zdrojov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. uznáva, že jadrová energia je 
najväčším zdrojom nízkouhlíkovej 
elektrickej energie, ktorý nie je závislý od 
počasia a ktorý možno použiť na výrobu 
veľkého množstva nízkouhlíkového 
vodíka prostredníctvom elektrolýzy; 
uznáva, že s využitím jediného 1 000 
megawattového jadrového reaktora by 
mohlo každoročne vyrábať viac než 
200 000 ton nízkouhlíkového vodíka 
najhospodárnejším spôsobom;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Sven Schulze

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že náklady na výrobu 
čistého vodíka zvyšujú výdavky na 
zakúpenú elektrinu; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
oslobodili elektrinu používanú pri 
elektrolýze od daní a poplatkov, pokiaľ je 
to finančne možné;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 194
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. domnieva sa, že je takisto potrebné 
zavedenie dodatočných kapacít energie z 
obnoviteľných zdrojov úmerne k 
potrebám vodíka z obnoviteľných zdrojov, 
aby sa zabránilo súťaži medzi kapacitami 
potrebnými na elektrifikáciu, elektrolyzéry 
alebo ešte ďalšie účely;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 195
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
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Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že pri plánovaní 
systémov podpory na zavádzanie vodíka je 
potrebné poučiť sa zo systémov podpory 
obnoviteľných zdrojov energie z 
minulosti, ktoré boli zle navrhnuté a viedli 
k narušeniam trhu v dôsledku nadmernej 
kompenzácie obnoviteľných technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. pripomína, aký potenciál môžu 
mať opustené priemyselné pozemky v 
súvislosti s poskytovaním priestoru na 
výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, 
najmä pre solárne fotovoltaické 
zariadenia, čím sa stanú oblasťami 
príležitostí, ktoré poskytujú užitočné 
služby pre spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. podporuje stanovenie vyšších 
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cieľov v oblasti energie z obnoviteľných 
zdrojov v odvetví energetiky na podporu 
rozvoja výroby vodíka z dodatočnej 
elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. zdôrazňuje, že účinné podporné 
opatrenia by sa mali zamerať na 
dekarbonizáciu existujúcej výroby 
„šedého“ vodíka z fosílnych palív; 
konštatuje, že viaceré výrobné lokality sa 
nachádzajú na územiach v procese 
spravodlivej transformácie a že vodík z 
fosílnych palív sa vyrába aj ako vedľajší 
produkt výroby koksovateľného uhlia 
(kritická surovina EÚ); naliehavo žiada, 
aby podporné opatrenia zamerané na 
rozvoj európskeho vodíkového 
hospodárstva neviedli k zatvoreniu týchto 
výrobných lokalít, ale k ich modernizácii a 
ďalšiemu rozvoju, čo by bolo prínosom 
pre regióny tým, že sa zabezpečí lokálne 
vyrábaný udržateľný nosič energie, 
uľahčí sa znižovanie emisií skleníkových 
plynov a prispeje sa k rekvalifikácii a 
väčšej zamestnateľnosti miestnej 
pracovnej sily;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego
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Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. okrem toho zdôrazňuje, že iba 
rozvoj vodíka z obnoviteľných zdrojov je 
zlučiteľný s cieľom dosiahnutia 
klimatickej neutrality; žiada preto, aby bol 
na verejné financovanie oprávnený 
výhradne vodík z obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. požaduje okamžité zrušenie 
bezodplatného prideľovania emisných 
kvót v rámci systému obchodovania s 
emisnými kvótami skleníkových plynov v 
Európskej únii (EU ETS) na výrobu 
vodíka z fosílnych zdrojov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 201
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 10 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10c. zdôrazňuje potenciál konverzie 
niektorých existujúcich priemyselných 
lokalít na výrobu obnoviteľného vodíka; 
zdôrazňuje, že je potrebné takéto 
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konverzie priemyselných kapacít verejne 
plánovať s pracovníkmi a ich odborovými 
zväzmi; vyzýva členské štáty, aby po 
uzavretí takýchto zariadení uľahčili 
prevzatie týchto zariadení pracovníkmi vo 
forme družstevných spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 10 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10d. zdôrazňuje, že spotreba vody 
spojená s výrobou vodíka sa zvyšuje v 
súvislosti s výrobou vodíka z 
obnoviteľných zdrojov; pripomína, že 
sladká voda je kľúčovým zdrojom pre 
potreby ľudí aj ekosystémov; zdôrazňuje, 
že zmena klímy zhoršuje nedostatok vody; 
pripomína, že jednoduchá agregácia 
spotreby sladkej vody, ktorá je súčasťou 
výroby vodíka, by mohla byť zavádzajúca, 
pretože dostupnosť sladkej vody a 
zodpovedajúca spotreba sladkej vody sa 
môžu v jednotlivých regiónoch a ročných 
obdobiach výrazne líšiť; zdôrazňuje preto 
potrebu starostlivého územného 
plánovania pri vytváraní zariadení na 
výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov s 
cieľom minimalizovať vplyv na spotrebu 
sladkej vody v regióne, ktorý by vznikol 
touto výrobou pri regionálnom zdroji 
vody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
vodíková a dopravná infraštruktúra a 
zároveň sa bude musieť rozvíjať dopyt a 
ponuka; v tejto súvislosti víta zámer 
Komisie preskúmať nariadenie č. 347/2013 
zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru 
(nariadenie TEN-E)15; konštatuje, že hoci 
sa prvá fáza sústreďuje na priemyselné 
klastre, plánovanie infraštruktúry na 
prenos na dlhšie vzdialenosti a jej 
regulácia by už mali prebiehať;

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
infraštruktúra na výrobu a prenos 
elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov; zdôrazňuje, že infraštruktúra na 
prepravu vodíka musí byť systémom 
„uzavretého cyklu“ medzi miestami 
výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov a 
priemyselnými lokalitami a 
multimodálnymi dopravnými centrami, 
aby sa zabezpečil súčasný rozvoj dopytu a 
ponuky, pričom sa zohľadní, že preprava 
sa môže uskutočňovať aj pomocou 
cisternových vozidiel; v tejto súvislosti 
víta, že v stratégii integrácie 
energetického systému sa uprednostňuje 
zásada prvoradosti energetickej 
efektívnosti; berie na vedomie zámer 
Komisie preskúmať nariadenie č. 347/2013 
zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru 
(nariadenie TEN-E), ktorá musí byť 
vybavená novým systémom riadenia na 
plánovanie infraštruktúry; konštatuje, že 
hoci sa prvá fáza sústreďuje na 
priemyselné klastre, pri plánovaní 
infraštruktúry sa musia zohľadňovať 
dlhšie vzdialenosti medzi miestom výroby 
na mori a miestom spotreby a jej regulácia 
by už mala prebiehať;

_________________
15 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 204
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 11
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
vodíková a dopravná infraštruktúra a 
zároveň sa bude musieť rozvíjať dopyt a 
ponuka; v tejto súvislosti víta zámer 
Komisie preskúmať nariadenie č. 347/2013 
zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru 
(nariadenie TEN-E)15; konštatuje, že hoci 
sa prvá fáza sústreďuje na priemyselné 
klastre, plánovanie infraštruktúry na prenos 
na dlhšie vzdialenosti a jej regulácia by už 
mali prebiehať;

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
vodíková výrobná, skladovacia a dopravná 
infraštruktúra a zároveň sa bude musieť 
rozvíjať dopyt a ponuka; zdôrazňuje 
význam rozvoja vodíkových sietí s 
nediskriminačným prístupom; v tejto 
súvislosti víta zámer Komisie preskúmať 
nariadenie č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o 
usmerneniach pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru (nariadenie 
TEN-E)15 a vyzýva na zavedenie 
vodíkových sietí a zmenu účelu 
plynárenskej infraštruktúru v rámci 
nariadenia TEN-E; konštatuje, že hoci sa 
prvá fáza sústreďuje na priemyselné 
klastre, plánovanie infraštruktúry na prenos 
na dlhšie vzdialenosti a distribučnej 
infraštruktúry a ich regulácia by už mali 
prebiehať, aby sa zabránilo vzniku tzv. 
uviaznutých nákladov; konštatuje, že to 
možno dosiahnuť napríklad zahrnutím 
plánovania vodíkovej infraštruktúry do 
európskeho dlhodobého plánovania, 
napríklad desaťročných plánov rozvoja; 
zdôrazňuje, že by sa mali zhromažďovať 
ďalšie údaje s podporou zainteresovaných 
strán a príslušných orgánov, ako je 
ACER, s cieľom určiť, aká infraštruktúra 
by bola potrebná a kde;

_________________ _________________
15 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39. 15 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
vodíková a dopravná infraštruktúra a 

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby poskytli poradenstvo pri budovaní 
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zároveň sa bude musieť rozvíjať dopyt a 
ponuka; v tejto súvislosti víta zámer 
Komisie preskúmať nariadenie č. 
347/2013 zo 17. apríla 2013 o 
usmerneniach pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru (nariadenie 
TEN-E)15; konštatuje, že hoci sa prvá fáza 
sústreďuje na priemyselné klastre, 
plánovanie infraštruktúry na prenos na 
dlhšie vzdialenosti a jej regulácia by už 
mali prebiehať;

infraštruktúry v rámci hospodárskych 
projektov v oblasti vodíka;

_________________
15 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 206
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
vodíková a dopravná infraštruktúra a 
zároveň sa bude musieť rozvíjať dopyt a 
ponuka; v tejto súvislosti víta zámer 
Komisie preskúmať nariadenie č. 347/2013 
zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru 
(nariadenie TEN-E)15; konštatuje, že hoci 
sa prvá fáza sústreďuje na priemyselné 
klastre, plánovanie infraštruktúry na 
prenos na dlhšie vzdialenosti a jej 
regulácia by už mali prebiehať;

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
infraštruktúra na výrobu a prepravu 
vodíka z obnoviteľných zdrojov pre 
dodatočnú elektrickú energie z 
obnoviteľných zdrojov; domnieva sa, že 
vodíková prepravná infraštruktúra by sa 
mala rozvíjať postupne a odrážať 
skutočný vývoj trhu v prípade určených 
prioritných využití, napr. najprv bude 
potreba prepravy obmedzená, pretože 
dopyt sa bude uspokojovať 
prostredníctvom výroby na mieste alebo v 
blízkosti, a neskôr bude rozvoj prepravy 
podporovať uzatvorené systémy v blízkosti 
priemyselných klastrov (ktoré potrebujú 
vodík v jeho čistej forme) kombinujúce 
ďalšiu výrobu energie z obnoviteľných 
zdrojov a distribúciu vodíka z 
obnoviteľných zdrojov na regionálnej 
úrovni; v tejto súvislosti víta zámer 
Komisie preskúmať nariadenie č. 347/2013 
zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre 
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transeurópsku energetickú infraštruktúru 
(nariadenie TEN-E)15;

_________________ _________________
15 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39. 15 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
vodíková a dopravná infraštruktúra a 
zároveň sa bude musieť rozvíjať dopyt a 
ponuka; v tejto súvislosti víta zámer 
Komisie preskúmať nariadenie č. 347/2013 
zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru 
(nariadenie TEN-E)15; konštatuje, že hoci 
sa prvá fáza sústreďuje na priemyselné 
klastre, plánovanie infraštruktúry na prenos 
na dlhšie vzdialenosti a jej regulácia by už 
mali prebiehať;

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
vodíková výrobná, skladovacia, dopravná 
a distribučná infraštruktúra a zároveň sa 
bude musieť rozvíjať dopyt a ponuka; v 
tejto súvislosti víta zámer Komisie 
preskúmať nariadenie č. 347/2013 zo 17. 
apríla 2013 o usmerneniach pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru 
(nariadenie TEN-E)15; konštatuje, že hoci 
sa prvá fáza sústreďuje na priemyselné 
klastre, postupná konverzia distribučných 
sietí a plánovanie infraštruktúry na prenos 
na dlhšie vzdialenosti a jej regulácia by už 
mali prebiehať; berie na vedomie 
synergické výhody integrácie výroby 
vodíka a vodíkovej infraštruktúry s inými 
časťami flexibilných systémov s viacerými 
zdrojmi energie, ako je zhodnocovanie 
odpadového tepla pre siete diaľkového 
vykurovania;

_________________ _________________
15 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39. 15 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 208
François-Xavier Bellamy

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
vodíková a dopravná infraštruktúra a 
zároveň sa bude musieť rozvíjať dopyt a 
ponuka; v tejto súvislosti víta zámer 
Komisie preskúmať nariadenie č. 347/2013 
zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru 
(nariadenie TEN-E)15; konštatuje, že hoci 
sa prvá fáza sústreďuje na priemyselné 
klastre, plánovanie infraštruktúry na prenos 
na dlhšie vzdialenosti a jej regulácia by už 
mali prebiehať;

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
vodíková a dopravná infraštruktúra a 
zároveň sa bude musieť rozvíjať dopyt a 
ponuka; v tejto súvislosti víta zámer 
Komisie preskúmať nariadenie č. 347/2013 
zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru 
(nariadenie TEN-E)15; konštatuje, že hoci 
sa prvá fáza sústreďuje na priemyselné 
klastre, plánovanie infraštruktúry na prenos 
na dlhšie vzdialenosti a jej regulácia by už 
mali prebiehať; vyzýva Komisiu, aby 
vykonala vedecké a neutrálne posúdenie 
potrieb v oblasti zavádzania a konverzie 
infraštruktúry a zohľadnila pri tom 
celkovú integráciu systému a dlhodobú 
nákladovú efektívnosť s postupným 
prístupom;

_________________ _________________
15 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39. 15 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
vodíková a dopravná infraštruktúra a 
zároveň sa bude musieť rozvíjať dopyt a 
ponuka; v tejto súvislosti víta zámer 
Komisie preskúmať nariadenie č. 347/2013 

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
vodíková výrobná, dopravná a skladovacia 
infraštruktúra a zároveň sa bude musieť 
rozvíjať dopyt a ponuka; v tejto súvislosti 
víta zámer Komisie preskúmať nariadenie 
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zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru 
(nariadenie TEN-E)15; konštatuje, že hoci 
sa prvá fáza sústreďuje na priemyselné 
klastre, plánovanie infraštruktúry na 
prenos na dlhšie vzdialenosti a jej 
regulácia by už mali prebiehať;

č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o 
usmerneniach pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru (nariadenie 
TEN-E)15;

_________________ _________________
15 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39. 15 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
vodíková a dopravná infraštruktúra a 
zároveň sa bude musieť rozvíjať dopyt a 
ponuka; v tejto súvislosti víta zámer 
Komisie preskúmať nariadenie č. 347/2013 
zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru 
(nariadenie TEN-E)15; konštatuje, že hoci 
sa prvá fáza sústreďuje na priemyselné 
klastre, plánovanie infraštruktúry na prenos 
na dlhšie vzdialenosti a jej regulácia by už 
mali prebiehať;

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
vodíková výrobná, dopravná, distribučná a 
skladovacia infraštruktúra a zároveň sa 
bude musieť rozvíjať dopyt a ponuka; v 
tejto súvislosti víta zámer Komisie 
preskúmať nariadenie č. 347/2013 zo 17. 
apríla 2013 o usmerneniach pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru 
(nariadenie TEN-E)15; konštatuje, že hoci 
sa prvá fáza sústreďuje na priemyselné 
klastre, postupná konverzia distribučných 
sietí a plánovanie a zaistenie primeranej 
finančnej podpory rozvoja infraštruktúry 
na prenos na dlhšie vzdialenosti a jej 
regulácia by už mali prebiehať;

_________________ _________________
15 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39. 15 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 211
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
vodíková a dopravná infraštruktúra a 
zároveň sa bude musieť rozvíjať dopyt a 
ponuka; v tejto súvislosti víta zámer 
Komisie preskúmať nariadenie č. 347/2013 
zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru 
(nariadenie TEN-E)15; konštatuje, že hoci 
sa prvá fáza sústreďuje na priemyselné 
klastre, plánovanie infraštruktúry na prenos 
na dlhšie vzdialenosti a jej regulácia by už 
mali prebiehať;

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
vodíková a dopravná infraštruktúra a 
zároveň sa bude musieť rozvíjať dopyt a 
ponuka; v tejto súvislosti víta zámer 
Komisie preskúmať nariadenie č. 347/2013 
zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru 
(nariadenie TEN-E)15; konštatuje, že hoci 
sa prvá fáza sústreďuje na priemyselné 
klastre, plánovanie infraštruktúry na prenos 
na dlhšie vzdialenosti a jej regulácia by už 
mali prebiehať; dôležitým prvkom by malo 
byť aj zriadenie vhodných infraštruktúr 
na uskladňovanie;

_________________ _________________
15 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39. 15 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 212
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
vodíková a dopravná infraštruktúra a 
zároveň sa bude musieť rozvíjať dopyt a 
ponuka; v tejto súvislosti víta zámer 
Komisie preskúmať nariadenie č. 347/2013 
zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru 
(nariadenie TEN-E)15; konštatuje, že hoci 
sa prvá fáza sústreďuje na priemyselné 
klastre, plánovanie infraštruktúry na 
prenos na dlhšie vzdialenosti a jej 

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebné 
vodík vyrábať a skladovať; pripomína 
existujúcu distribučnú a dopravnú 
plynárenskú infraštruktúru; v tejto 
súvislosti víta zámer Komisie preskúmať 
nariadenie č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o 
usmerneniach pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru (nariadenie 
TEN-E)15; konštatuje, že prvé zavádzanie 
projektov v oblasti obnoviteľného vodíka 
by malo vychádzať z riešení, v ktorých je 
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regulácia by už mali prebiehať; výroba vodíka čo najbližšie k miestu 
spotreby v priemyselných klastroch, a že 
potenciálny význam pre budúcu 
špecializovanú infraštruktúru by sa mal 
hodnotiť včas;

_________________ _________________
15 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39. 15 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Katalin Cseh, Klemen Grošelj

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
vodíková a dopravná infraštruktúra a 
zároveň sa bude musieť rozvíjať dopyt a 
ponuka; v tejto súvislosti víta zámer 
Komisie preskúmať nariadenie č. 347/2013 
zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru 
(nariadenie TEN-E)15; konštatuje, že hoci 
sa prvá fáza sústreďuje na priemyselné 
klastre, plánovanie infraštruktúry na prenos 
na dlhšie vzdialenosti a jej regulácia by už 
mali prebiehať;

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
vodíková výrobná, dopravná a distribučná 
infraštruktúra a zároveň sa bude musieť 
rozvíjať dopyt a ponuka; v tejto súvislosti 
víta zámer Komisie preskúmať nariadenie 
č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o 
usmerneniach pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru (nariadenie 
TEN-E)15; konštatuje, že hoci sa prvá fáza 
sústreďuje na priemyselné klastre, 
postupná konverzia distribučných sietí a 
plánovanie infraštruktúry na prenos na 
dlhšie vzdialenosti a jej regulácia by už 
mali prebiehať;

_________________
15 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 11
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
vodíková a dopravná infraštruktúra a 
zároveň sa bude musieť rozvíjať dopyt a 
ponuka; v tejto súvislosti víta zámer 
Komisie preskúmať nariadenie č. 347/2013 
zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru 
(nariadenie TEN-E)15; konštatuje, že hoci 
sa prvá fáza sústreďuje na priemyselné 
klastre, plánovanie infraštruktúry na 
prenos na dlhšie vzdialenosti a jej 
regulácia by už mali prebiehať;

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
výroba vodíka a že bude možno potrebná 
dopravná infraštruktúra; v tejto súvislosti 
víta zámer Komisie preskúmať nariadenie 
č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o 
usmerneniach pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru (nariadenie 
TEN-E); konštatuje, že prvé zavádzanie 
projektov v oblasti obnoviteľného vodíka 
by malo vychádzať z riešení, v ktorých je 
výroba vodíka čo najbližšie k miestu 
spotreby v priemyselných klastroch, a že 
potenciálny význam pre budúcu 
špecializovanú infraštruktúru sa 
vyhodnotí včas;

_________________
15 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Ivo Hristov

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
vodíková a dopravná infraštruktúra a 
zároveň sa bude musieť rozvíjať dopyt a 
ponuka; v tejto súvislosti víta zámer 
Komisie preskúmať nariadenie č. 347/2013 
zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru 
(nariadenie TEN-E)15; konštatuje, že hoci 
sa prvá fáza sústreďuje na priemyselné 
klastre, plánovanie infraštruktúry na prenos 
na dlhšie vzdialenosti a jej regulácia by už 
mali prebiehať;

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
vodíková a dopravná infraštruktúra a 
zároveň sa bude musieť rozvíjať dopyt a 
ponuka; v tejto súvislosti víta zámer 
Komisie preskúmať nariadenie č. 347/2013 
zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru 
(nariadenie TEN-E)15; konštatuje, že 
súbežne s prvou fázou zameranou na 
priemyselné klastre by už malo prebiehať 
plánovanie a rozvoj infraštruktúry na 
prenos na dlhšie vzdialenosti a jej 
regulácia;

_________________ _________________
15 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39. 15 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
vodíková a dopravná infraštruktúra a 
zároveň sa bude musieť rozvíjať dopyt a 
ponuka; v tejto súvislosti víta zámer 
Komisie preskúmať nariadenie č. 347/2013 
zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru 
(nariadenie TEN-E)15; konštatuje, že hoci 
sa prvá fáza sústreďuje na priemyselné 
klastre, plánovanie infraštruktúry na prenos 
na dlhšie vzdialenosti a jej regulácia by už 
mali prebiehať;

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná 
vodíková výrobná, skladovacia, dopravná 
a distribučná infraštruktúra a zároveň sa 
bude musieť rozvíjať dopyt a ponuka; v 
tejto súvislosti víta zámer Komisie 
preskúmať nariadenie č. 347/2013 zo 17. 
apríla 2013 o usmerneniach pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru 
(nariadenie TEN-E); konštatuje, že hoci sa 
prvá fáza sústreďuje na priemyselné 
klastre, plánovanie infraštruktúry na prenos 
na dlhšie vzdialenosti a jej regulácia by už 
mali prebiehať;

_________________
15 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. konštatuje, že hoci sa prvá fáza 
sústreďuje na priemyselné klastre vrátane 
tzv. vodíkových údolí, plánovanie a 
budovanie infraštruktúry na prenos na 
dlhšie vzdialenosti a jej regulácia by už 
mali prebiehať; nabáda Komisiu a 
členské štáty, aby posúdili možnosť 
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zmeniť účel existujúcich plynovodov, aby 
slúžili na prepravu čistého vodíka, s 
cieľom maximalizovať nákladovú 
efektívnosť a minimalizovať investičné 
náklady a priemerné náklady na 
prepravu; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
umožnila financovanie realizácie 
vodíkovej infraštruktúry prostredníctvom 
NPE a nariadenia TEN-E;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva, aby sa pri investíciách do 
novej infraštruktúry zvažovali len 
možnosti bez negatívnych dôsledkov, 
pričom sa zabráni uviaznutiu aktív; 
poukazuje na potrebu riadne zohľadniť 
významné straty pri výrobe, preprave, 
skladovaní a spracovaní vodíka17a;
_________________
17a IEA, The future of hydrogen 
(Budúcnosť vodíka), jún 2019; IEA, 
Energy technology perspectives report 
(správa o perspektívach v oblasti 
energetických technológií), september 
2020. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 219
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. navrhuje vypracovať výpočty 
nákladov a prínosov umiestnenia 
dopravnej a výrobnej infraštruktúry pre 
čistý vodík s cieľom minimalizovať 
náklady pre spotrebiteľov; zdôrazňuje 
náklady a prínosy umiestňovania 
výrobných zariadení do blízkosti 
výrobných lokalít energie z obnoviteľných 
zdrojov alebo do týchto lokalít, najmä pre 
malých spotrebiteľov, a prepojenia 
rôznych odvetví dopytu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje význam cezhraničnej 
spolupráce medzi regiónmi a členskými 
štátmi v oblasti čistého a nízkouhlíkového 
vodíka s cieľom podporiť projekty, ktoré 
by zvýšili bezpečnosť dodávok budovaním 
potrebnej cezhraničnej infraštruktúry;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje, že treba zabezpečiť 
interoperabilitu s plynárenskou sústavou 
a prepojenie vodíkovej infraštruktúry v 
rámci EÚ s cieľom vytvoriť fungujúci 
vnútorný trh a podporiť integráciu 
energetického systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje, že plánovanie 
vodíkových sietí by sa malo zamerať na 
prepojenie prioritných budúcich 
používateľov vodíka, ako sú priemyselné 
klastre, s plánovanými výrobnými 
lokalitami vodíka z obnoviteľných 
zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva Európsku komisiu, aby 
zaradila kategóriu energetickej 
infraštruktúry pre vodíkové siete do 
prílohy II k nariadeniu o TEN-E;

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

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. konštatuje, že súčasný rámec 
energetického plánovania podľa 
nariadenia TEN-E vo veľkej miere závisí 
od subjektov z odvetvia plynu a elektrickej 
energie; žiada, aby bolo budúce 
plánovanie siete transparentnejšie a aby 
ho vykonávali alebo riadili demokraticky 
zodpovedné verejné orgány a aby ho 
preskúmali nezávislé vedecké orgány;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili možnosť zmeniť účel 
existujúcich plynovodov, aby slúžili na 
prepravu čistého vodíka, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 
minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
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Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili možnosť zmeniť účel 
existujúcich plynovodov, aby slúžili na 
prepravu čistého vodíka, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 
minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu;

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili možnosť zmeniť účel 
existujúcich plynovodov, aby slúžili na 
prepravu čistého vodíka, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 
minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu; 
zdôrazňuje, že každá takáto zmena účelu 
by mala byť priamo relevantná pre 
používanie obnoviteľného vodíka v 
prioritných častiach priemyselných 
odvetví náročných na emisie, ako je 
oceliarstvo a sektor základných 
chemikálií, lodná doprava a letecká 
doprava; uznáva preto, že vodík by sa 
nemal vmiešavať do existujúcich 
plynárenských sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili možnosť zmeniť účel 
existujúcich plynovodov, aby slúžili na 
prepravu čistého vodíka, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 
minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu;

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili, či je potrebné zmeniť účel 
častí existujúcich plynovodov, aby slúžili 
na prepravu čistého vodíka tam, kde sú 
napojené na budúce zariadenia 
zabezpečujúce dodávky vodíka z 
obnoviteľných zdrojov a na dopyt v 
odvetviach, kde neexistujú 
dekarbonizované alternatívy; vyzýva 
Komisiu, aby v rámci tohto posúdenia 
zabezpečila dôkladnú analýzu nákladov a 
prínosov zahŕňajúcu všetky externé 
náklady (s cieľom maximalizovať 
nákladovú efektívnosť a minimalizovať 
využívanie zdrojov a investičné náklady a 
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priemerné náklady na prepravu);

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili možnosť zmeniť účel 
existujúcich plynovodov, aby slúžili na 
prepravu čistého vodíka, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 
minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu;

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili možnosť zmeniť účel 
existujúcich plynovodov, aby slúžili na 
prepravu čistého vodíka, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 
minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu; 
zdôrazňuje, že opätovné použitie 
existujúcich plynovodov by mohlo viesť k 
zvýšeniu spoločenského blahobytu 
zmiernením rizika uviaznutých aktív, čo 
by členským štátom umožnilo konať 
rýchlejšie a pripraviť infraštruktúru, 
ktorú možno v budúcnosti používať pre 
čistý vodík;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili možnosť zmeniť účel 

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby postupne zmenili účel existujúcej 
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existujúcich plynovodov, aby slúžili na 
prepravu čistého vodíka, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 
minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu;

plynárenskej infraštruktúry na prepravu, 
skladovanie a distribúciu vodíka, ako aj 
zmesí vodíka a zemného plynu, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 
minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu a 
distribúciu; zdôrazňuje, že je potrebné 
stanoviť ciele, aby sa podporila potrebná 
energetická infraštruktúra a stimulovalo 
sa vhodné budovanie kapacít, pričom sa 
zároveň zabráni vytvoreniu umelých 
potrieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili možnosť zmeniť účel 
existujúcich plynovodov, aby slúžili na 
prepravu čistého vodíka, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 
minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu;

12. poukazuje na to, že vodík má 
výrazne vyššiu prchavosť a vyžaduje 
podstatne vyšší tlak ako zemný plyn; 
pripomína, že existujúce plynovody nie sú 
vhodné pre čistý vodík a museli by sa 
veľmi nákladne modernizovať a nanovo 
položiť; preto tiež zdôrazňuje, že je 
potrebné vymeniť celý systém tesnenia a 
ventilov a vybudovať nové tlakové 
kompresné stanice; konštatuje preto, že 
existujúce plynovody na zemný plyn nie 
sú vhodné na prepravu čistého vodíka;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 231
Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 12
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili možnosť zmeniť účel 
existujúcich plynovodov, aby slúžili na 
prepravu čistého vodíka, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 
minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu;

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili možnosť zmesi vodíka a 
súčasne možnosť zmeniť účel existujúcej 
plynárenskej infraštruktúry, aby slúžila na 
prepravu čistého vodíka, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 
minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu; mala by sa 
zvážiť možnosť základnej vodíkovej siete 
založenej na existujúcich 
modernizovaných plynovodoch;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 232
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili možnosť zmeniť účel 
existujúcich plynovodov, aby slúžili na 
prepravu čistého vodíka, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 
minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu;

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili možnosť prípadne zmeniť 
účel určitých existujúcich plynovodov, aby 
slúžili na prepravu čistého vodíka na 
miestach, kde sú tieto plynovody 
prepojené s miestami výroby, 
priemyselnými lokalitami alebo 
multimodálnymi dopravnými centrami, s 
cieľom maximalizovať nákladovú 
efektívnosť a minimalizovať využívanie 
pôdy a zdrojov, investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 233
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 12
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili možnosť zmeniť účel 
existujúcich plynovodov, aby slúžili na 
prepravu čistého vodíka, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 
minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu;

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili možnosť zmeniť účel 
existujúcich plynovodov, aby slúžili na 
prepravu čistého vodíka, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 
minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu; zároveň by 
sa však mala preskúmať potreba ďalších 
potrubí na prepravu čistého vodíka;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 234
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili možnosť zmeniť účel 
existujúcich plynovodov, aby slúžili na 
prepravu čistého vodíka, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 
minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu;

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby tam, kde je to potrebné, posúdili 
možnosť podporiť zmenu účelu a 
prebudovania existujúcich plynovodov 
alebo ich častí, aby slúžili na prepravu 
čistého vodíka, s cieľom maximalizovať 
nákladovú efektívnosť a minimalizovať 
investičné náklady a priemerné náklady na 
prepravu, čím sa zabráni budovaniu novej 
infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
François-Xavier Bellamy

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
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aby posúdili možnosť zmeniť účel 
existujúcich plynovodov, aby slúžili na 
prepravu čistého vodíka, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 
minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu;

aby posúdili možnosť zmeniť účel 
existujúcich plynovodov, aby slúžili na 
prepravu čistého vodíka, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 
minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu, a to so 
zreteľom na dlhodobý vývoj dopytu po 
plyne, osobitné potreby spotrebiteľov 
vodíka a celkové náklady na systém;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello, Antonio Tajani

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili možnosť zmeniť účel 
existujúcich plynovodov, aby slúžili na 
prepravu čistého vodíka, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 
minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu;

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili a podporili možnosť zmeniť 
účel existujúcich a budovaných 
plynovodov, aby slúžili na primiešavanie 
čoraz väčších objemov vodíka do systému 
v záujme prepravy čistého vodíka, s 
cieľom maximalizovať nákladovú 
efektívnosť a minimalizovať investičné 
náklady a priemerné náklady na prepravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili možnosť zmeniť účel 

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili možnosť zmeniť účel 
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existujúcich plynovodov, aby slúžili na 
prepravu čistého vodíka, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 
minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu;

existujúcej plynárenskej infraštruktúry a 
prebudovať ju, aby slúžila na prepravu, 
distribúciu a skladovanie zmesí vodíka a 
zemného plynu a čistého vodíka, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 
minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu a 
distribúciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Josianne Cutajar, Jens Geier

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili možnosť zmeniť účel 
existujúcich plynovodov, aby slúžili na 
prepravu čistého vodíka, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 
minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu;

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby zaistili, aby akákoľvek nová 
plynárenská infraštruktúra bola vhodná 
na prepravu vodíka a aby posúdili 
možnosť zmeniť účel existujúcich 
plynovodov, aby slúžili na prepravu 
čistého vodíka, s cieľom maximalizovať 
nákladovú efektívnosť a minimalizovať 
investičné náklady a priemerné náklady na 
prepravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili možnosť zmeniť účel 
existujúcich plynovodov, aby slúžili na 
prepravu čistého vodíka, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby viac preverili a posúdili možnosť 
zmeniť účel častí existujúcich plynovodov, 
a to z technicko-ekonomického aj 
regulačného hľadiska, aby slúžili na 
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minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu;

prepravu čistého vodíka, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 
minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili možnosť zmeniť účel 
existujúcich plynovodov, aby slúžili na 
prepravu čistého vodíka, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 
minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu;

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili náklady a prínosy, ako aj 
dostupnosť, pokiaľ ide o prebudovanie a 
zmenu účelu existujúcich plynovodov, v 
porovnaní so samostatným novým 
potrubím na prepravu čistého vodíka, s 
cieľom maximalizovať nákladovú 
efektívnosť a minimalizovať investičné 
náklady a priemerné náklady na prepravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Katalin Cseh, Klemen Grošelj

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili možnosť zmeniť účel 
existujúcich plynovodov, aby slúžili na 
prepravu čistého vodíka, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 
minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu;

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili možnosť zmeniť účel 
existujúcich plynovodov, aby slúžili na 
prepravu a distribúciu čistého vodíka, s 
cieľom maximalizovať nákladovú 
efektívnosť a minimalizovať investičné 
náklady a priemerné náklady na prepravu a 
distribúciu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Dominique Riquet

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili možnosť zmeniť účel 
existujúcich plynovodov, aby slúžili na 
prepravu čistého vodíka, s cieľom 
maximalizovať nákladovú efektívnosť a 
minimalizovať investičné náklady a 
priemerné náklady na prepravu;

12. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili možnosť zmeniť účel 
existujúcich plynovodov, aby slúžili na 
prepravu čistého alebo zmiešaného vodíka, 
s cieľom maximalizovať nákladovú 
efektívnosť a minimalizovať investičné 
náklady a priemerné náklady na prepravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. odmieta myšlienku miešať vodík, 
ktorého výroba je náročná a nákladná, v 
existujúcej sieti s fosílnym plynom, ktorý 
je v porovnaní s ním lacnejší, lebo by to 
bolo v rozpore nielen s ekonomickými 
zásadami, ale aj so skutočným dopytom po 
čistom vodíku; poznamenáva, že v prípade 
zmesi sa väčšina energie použije v procese 
zmiešavania, prepravy a oddeľovania 
vodíka od fosílneho plynu, a nie na 
uspokojenie skutočných energetických 
potrieb;

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

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje potrebu zachovania 
oddelenia ako hlavnej zásady koncepcie 
trhov s vodíkom; zdôrazňuje, že oddelenie 
zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní 
toho, aby sa na trhoch s energiou 
poskytovali inovácie a nové produkty 
nákladovo najefektívnejším spôsobom; je 
presvedčený, že akákoľvek výnimka z tejto 
regulačnej zásady by v strednodobom 
horizonte predstavovala zbytočne vysoké 
náklady pre koncových spotrebiteľov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva Komisiu, aby posúdila 
maximálnu úroveň primiešavania vodíka 
do plynárenských sietí a aby na základe 
spoločných technických pravidiel a 
noriem zvážila možnosť celoeurópskeho 
základu pre vstrekovania vodíka do siete 
pre zemný plyn; vyzýva na identifikáciu a 
odstránenie právnych a administratívnych 
prekážok;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 246
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. namieta proti návrhom na 
primiešavanie vodíka z obnoviteľných 
zdrojov do siete pre fosílny plyn, keďže 
takéto primiešavanie by bolo v rozpore s 
dopytom po čistom vodíku ako surovine 
alebo nosiči energie v tých odvetviach a 
dopravných využitiach, ktoré nemajú inú 
alternatívu dekarbonizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. víta výstavbu miestnych výrobných 
kapacít obnoviteľných zdrojov energie a 
vodíka v rámci priemyselných klastrov s 
cieľom priamo uspokojiť potreby 
priemyslu v oblasti vodíka a zároveň 
zabrániť nadmerným investíciám do 
zbytočnej potrubnej infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Sven Schulze

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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12a. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby urýchlene vytvorili vhodné regulačné 
rámcové podmienky pre rozvoj vodíkovej 
infraštruktúry, najmä pokiaľ ide o 
prevádzku a pripojenie k takejto sieti;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 249
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali jasné usmernenia 
týkajúce sa vlastníctva potenciálnej 
vodíkovej siete, pokiaľ ide o nové potrubia 
a potrubia so zmeneným účelom alebo 
prebudované potrubia, pri súčasnom 
dodržaní zásady oddelenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. konštatuje, že v členských štátoch 
existujú rôzne normy, pokiaľ ide o 
miešanie vodíka so zemným plynom; 
vyzýva Komisiu, aby posúdila a 
vypracovala normy pre vodík, a to tak pre 
plynárenskú sieť, ako aj pre konečné 
použitia; poukazuje na to, že tieto normy 
sa budú musieť prispôsobiť potrebám v 
oblasti kvality a technologickým 
kapacitám koncových používateľov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. naliehavo žiada, aby finančné 
riziko nadmerného budovania vodíkovej 
infraštruktúry, ktorá nie je relevantná pre 
využívanie obnoviteľného vodíka, nieslo 
odvetvie, a nie daňoví poplatníci 
prostredníctvom právne záväzných 
ustanovení o financovaní a legislatívnych 
ustanovení;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 12 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12c. zdôrazňuje, že existujúca 
plynárenská infraštruktúra poskytuje 
veľkú kapacitu na uskladňovanie energie 
a že tieto aktíva a aktíva, ktoré sú 
prispôsobené pre nové zdroje plynu, 
najmä vodík z obnoviteľných zdrojov, by 
uľahčili integráciu elektriny z 
obnoviteľných zdrojov; v tejto súvislosti 
poznamenáva, že treba riešiť otázku novej 
úlohy prevádzkovateľov plynárenských 
prepravných sústav (PPS) vzhľadom na 
pravidlá oddelenia;

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

Návrh uznesenia
Odsek 12 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12c. okrem toho zdôrazňuje, že 
miešanie vodíka s fosílnym plynom v 
plynárenskej sieti nebude mať za 
následok zníženie emisií, ale skôr zabráni 
špecializovaným vodíkovým procesom a 
zachová sa prenos a používanie fosílneho 
plynu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Podnadpis 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Dopyt po vodíku Trh s vodíkom

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzdvihuje, že v záujme rýchleho 
zavedenia čistého vodíka na trhu a 
predchádzania tzv. uhlíkovým pasciam sa 
musí zvýšiť dopyt po čistom vodíku; 
uznáva, že dôraz na dopyt po vodíku v 
prvotnej fáze by sa mal týkať odvetví, v 
ktorých je využívanie vodíka takmer 
konkurencieschopné alebo ktoré v 
súčasnosti nemožno dekarbonizovať inými 
prostriedkami; domnieva sa, že pre tieto 
odvetvia by sa mali na európskej úrovni 
vypracovať plány rozvoja dopytu, potrieb v 
oblasti investícií a výskumu; súhlasí s 
Komisiou, že na podporu dekarbonizácie 
prostredníctvom čistého vodíka sú 
potrebné politiky týkajúce sa dopytu, ako 
sú kvóty na používanie čistého vodíka v 
konkrétnych odvetviach a rozdielové 
zmluvy o uhlíku;

13. vyzdvihuje, že v záujme rýchleho 
zavedenia vodíka z obnoviteľných zdrojov 
a nízkouhlíkového vodíka na trhu a 
predchádzania tzv. uhlíkovým pasciam by 
sa dopyt po vodíku mal zvýšiť; uznáva, že 
dôraz na dopyt po vodíku v prvotnej fáze 
by sa mal týkať odvetví, v ktorých je 
využívanie vodíka takmer 
konkurencieschopné alebo ktoré v 
súčasnosti nemožno dekarbonizovať inými, 
menej zložitými a lacnejšími prostriedkami 
a technologickými riešeniami; domnieva 
sa, že pre tieto odvetvia by sa mali na 
európskej úrovni vypracovať plány rozvoja 
dopytu, potrieb v oblasti investícií a 
výskumu; súhlasí s Komisiou, že na 
prechodné obdobie by sa mohli zvážiť 
politiky týkajúce sa dopytu, ako sú kvóty 
na používanie čistého vodíka v 
obmedzenom počte konkrétnych sektorov 
a finančné nástroje, ako sú rozdielové 
zmluvy o uhlíku, a to na podporu 
dekarbonizácie prostredníctvom vodíka z 
obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkového 
vodíka, pričom sa treba vyhnúť 
vytváraniu umelých potrieb a 
neprimeraným narušeniam trhu na úkor 
iných zdrojov energie; zdôrazňuje, že 
politiky na strane dopytu by mali byť v 
súlade s ostatnými politickými 
opatreniami a mali by podliehať 
dôkladnému posúdeniu vplyvu, aby sa 
zabránilo akýmkoľvek negatívnym 
vplyvom na energeticky náročné odvetvia, 
ktoré čelia medzinárodnej hospodárskej 
súťaži; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
význam trhových riešení pre vytvorenie 
trhu a rovnakých podmienok pre rôzne 
technológie so zameraním na nákladovo 
efektívne zníženie emisií skleníkových 
plynov, ako aj na odolnosť a 
konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 256
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzdvihuje, že v záujme rýchleho 
zavedenia čistého vodíka na trhu a 
predchádzania tzv. uhlíkovým pasciam sa 
musí zvýšiť dopyt po čistom vodíku; 
uznáva, že dôraz na dopyt po vodíku v 
prvotnej fáze by sa mal týkať odvetví, v 
ktorých je využívanie vodíka takmer 
konkurencieschopné alebo ktoré v 
súčasnosti nemožno dekarbonizovať inými 
prostriedkami; domnieva sa, že pre tieto 
odvetvia by sa mali na európskej úrovni 
vypracovať plány rozvoja dopytu, potrieb v 
oblasti investícií a výskumu; súhlasí s 
Komisiou, že na podporu dekarbonizácie 
prostredníctvom čistého vodíka sú 
potrebné politiky týkajúce sa dopytu, ako 
sú kvóty na používanie čistého vodíka v 
konkrétnych odvetviach a rozdielové 
zmluvy o uhlíku;

13. vyzdvihuje, že v záujme rýchleho 
zavedenia čistého vodíka na trhu sa musí 
zvýšiť dopyt po vodíku ako taký; uznáva, 
že dôraz na dopyt po vodíku v prvotnej 
fáze by sa mal týkať odvetví, v ktorých je 
využívanie vodíka takmer 
konkurencieschopné alebo ktoré v 
súčasnosti nemožno dekarbonizovať inými 
prostriedkami; domnieva sa, že pre tieto 
odvetvia by sa mali na európskej úrovni 
vypracovať plány rozvoja dopytu, potrieb v 
oblasti investícií a výskumu; zdôrazňuje, 
že na podporu výroby vodíka a jeho 
uvádzania na trh je potrebná široká škála 
podporných systémov prispôsobených 
individuálnym okolnostiam členských 
štátov, ako sú rozdielové zmluvy o uhlíku; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje význam 
trhových riešení pre vytvorenie trhu a 
rovnakých podmienok pre rôzne 
technológie so zameraním na nákladovo 
efektívne zníženie emisií skleníkových 
plynov, ako aj na odolnosť a 
konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ; 
zdôrazňuje, že rozvoj trhu s vodíkom by sa 
mal vykonávať v súlade s ostatnými 
cieľmi a zámermi Únie, a upozorňuje 
Komisiu, že stanovenie minimálnych 
podielov alebo kvót pre konkrétny typ 
vodíka by bolo v rozpore s vykonávaním 
iných politík v oblasti klímy, ako je 
napríklad pokrok týkajúci sa cieľov v 
oblasti energie z obnoviteľných zdrojov; 
zdôrazňuje, že zavedenie minimálnych 
podielov alebo kvót by tiež viedlo k 
narušeniu vnútorného trhu s energiou a 
zvýšeniu nákladov na dodávky energie pre 
regióny v procese transformácie, ako aj 
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ich závislosti od zahraničných 
dodávateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzdvihuje, že v záujme rýchleho 
zavedenia čistého vodíka na trhu a 
predchádzania tzv. uhlíkovým pasciam sa 
musí zvýšiť dopyt po čistom vodíku; 
uznáva, že dôraz na dopyt po vodíku v 
prvotnej fáze by sa mal týkať odvetví, v 
ktorých je využívanie vodíka takmer 
konkurencieschopné alebo ktoré v 
súčasnosti nemožno dekarbonizovať 
inými prostriedkami; domnieva sa, že pre 
tieto odvetvia by sa mali na európskej 
úrovni vypracovať plány rozvoja dopytu, 
potrieb v oblasti investícií a výskumu; 
súhlasí s Komisiou, že na podporu 
dekarbonizácie prostredníctvom čistého 
vodíka sú potrebné politiky týkajúce sa 
dopytu, ako sú kvóty na používanie 
čistého vodíka v konkrétnych odvetviach a 
rozdielové zmluvy o uhlíku;

13. vyzdvihuje, že na voľnom trhu sa 
cena určuje dopytom a ponukou; 
zdôrazňuje preto, že centrálne plánované 
zvýšenie dopytu po vodíku treba 
odmietnuť;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 258
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzdvihuje, že v záujme rýchleho 13. vyzdvihuje, že v záujme rýchleho 
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zavedenia čistého vodíka na trhu a 
predchádzania tzv. uhlíkovým pasciam sa 
musí zvýšiť dopyt po čistom vodíku; 
uznáva, že dôraz na dopyt po vodíku v 
prvotnej fáze by sa mal týkať odvetví, v 
ktorých je využívanie vodíka takmer 
konkurencieschopné alebo ktoré v 
súčasnosti nemožno dekarbonizovať 
inými prostriedkami; domnieva sa, že pre 
tieto odvetvia by sa mali na európskej 
úrovni vypracovať plány rozvoja dopytu, 
potrieb v oblasti investícií a výskumu; 
súhlasí s Komisiou, že na podporu 
dekarbonizácie prostredníctvom čistého 
vodíka sú potrebné politiky týkajúce sa 
dopytu, ako sú kvóty na používanie čistého 
vodíka v konkrétnych odvetviach a 
rozdielové zmluvy o uhlíku;

zavedenia čistého vodíka na trhu a 
predchádzania tzv. uhlíkovým pasciam sa 
musí zvýšiť dopyt po čistom vodíku; 
uznáva, že dôraz na dopyt po vodíku by sa 
mal týkať odvetví, v ktorých je využívanie 
vodíka jediným možným spôsobom 
dekarbonizácie; domnieva sa, že pre tieto 
odvetvia by sa mali na európskej úrovni 
vypracovať plány rozvoja dopytu, potrieb v 
oblasti investícií a výskumu založené na 
nezávislých vedeckých štúdiách; súhlasí s 
Komisiou, že na podporu dekarbonizácie 
prostredníctvom čistého vodíka sú 
potrebné politiky týkajúce sa dopytu, ako 
sú kvóty na používanie čistého vodíka v 
konkrétnych odvetviach, spolu s 
rozdielovými zmluvami uplatňovanými na 
projekty týkajúce sa vodíka vyrobeného 
pomocou elektrickej energie z 
obnoviteľných zdrojov, keďže je to 
nevyhnutné na zachovanie 
konkurencieschopnosti konečných 
používateľov, pričom sa zabezpečí, aby 
kompenzácia bola naďalej primeraná a 
zabráni sa dvojitému subvencovaniu na 
úrovni výroby a používania;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 259
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzdvihuje, že v záujme rýchleho 
zavedenia čistého vodíka na trhu a 
predchádzania tzv. uhlíkovým pasciam sa 
musí zvýšiť dopyt po čistom vodíku; 
uznáva, že dôraz na dopyt po vodíku v 
prvotnej fáze by sa mal týkať odvetví, v 
ktorých je využívanie vodíka takmer 
konkurencieschopné alebo ktoré v 
súčasnosti nemožno dekarbonizovať inými 
prostriedkami; domnieva sa, že pre tieto 

13. vyzdvihuje, že v záujme rýchleho 
zavedenia čistého vodíka na trhu a 
predchádzania tzv. uhlíkovým pasciam sa 
musí zvýšiť dopyt po čistom vodíku; na 
tento účel je potrebné vytvoriť programy 
trhových stimulov na jeho používanie; 
uznáva, že dôraz na dopyt po vodíku v 
prvotnej fáze by sa mal týkať odvetví, v 
ktorých je využívanie vodíka takmer 
konkurencieschopné alebo ktoré v 
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odvetvia by sa mali na európskej úrovni 
vypracovať plány rozvoja dopytu, potrieb v 
oblasti investícií a výskumu; súhlasí s 
Komisiou, že na podporu dekarbonizácie 
prostredníctvom čistého vodíka sú 
potrebné politiky týkajúce sa dopytu, ako 
sú kvóty na používanie čistého vodíka v 
konkrétnych odvetviach a rozdielové 
zmluvy o uhlíku;

súčasnosti nemožno dekarbonizovať inými 
prostriedkami; domnieva sa, že pre tieto 
odvetvia by sa mali na európskej úrovni 
vypracovať plány rozvoja dopytu, potrieb v 
oblasti investícií a výskumu; súhlasí s 
Komisiou, že na podporu dekarbonizácie 
prostredníctvom čistého vodíka sú 
potrebné politiky týkajúce sa dopytu, ako 
sú kvóty na používanie čistého vodíka v 
konkrétnych odvetviach a rozdielové 
zmluvy o uhlíku; okrem priemyselného 
odvetvia by sa už teraz mal klásť dôraz aj 
na odvetvie mobility;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 260
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzdvihuje, že v záujme rýchleho 
zavedenia čistého vodíka na trhu a 
predchádzania tzv. uhlíkovým pasciam sa 
musí zvýšiť dopyt po čistom vodíku; 
uznáva, že dôraz na dopyt po vodíku v 
prvotnej fáze by sa mal týkať odvetví, v 
ktorých je využívanie vodíka takmer 
konkurencieschopné alebo ktoré v 
súčasnosti nemožno dekarbonizovať inými 
prostriedkami; domnieva sa, že pre tieto 
odvetvia by sa mali na európskej úrovni 
vypracovať plány rozvoja dopytu, potrieb v 
oblasti investícií a výskumu; súhlasí s 
Komisiou, že na podporu dekarbonizácie 
prostredníctvom čistého vodíka sú 
potrebné politiky týkajúce sa dopytu, ako 
sú kvóty na používanie čistého vodíka v 
konkrétnych odvetviach a rozdielové 
zmluvy o uhlíku;

13. vyzdvihuje, že v záujme rýchleho 
zavedenia vodíka z obnoviteľných zdrojov 
na trhu a predchádzania tzv. uhlíkovým 
pasciam sa musí zvýšiť dopyt po vodíku z 
obnoviteľných zdrojov; uznáva, že dôraz 
na dopyt po vodíku v prvotnej fáze by sa 
mal týkať odvetví, v ktorých je využívanie 
vodíka takmer konkurencieschopné alebo 
ktoré v súčasnosti nemožno 
dekarbonizovať inými prostriedkami; 
domnieva sa, že pre tieto odvetvia by sa 
mali na európskej úrovni vypracovať plány 
rozvoja dopytu, potrieb v oblasti investícií 
a výskumu; súhlasí s Komisiou, že na 
podporu dekarbonizácie prostredníctvom 
vodíka z obnoviteľných zdrojov sú 
potrebné politiky týkajúce sa dopytu, ako 
sú kvóty na používanie čistého vodíka v 
konkrétnych odvetviach a rozdielové 
zmluvy o uhlíku; zdôrazňuje, že podpora 
EÚ by sa mala poskytovať len na projekty 
v oblasti vodíka z obnoviteľných zdrojov, 
a nie na projekty v oblasti nízkohlíkového 
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vodíka, pri ktorých hrozí, že sa stanú 
uviaznutými aktívami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Ivo Hristov

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzdvihuje, že v záujme rýchleho 
zavedenia čistého vodíka na trhu a 
predchádzania tzv. uhlíkovým pasciam sa 
musí zvýšiť dopyt po čistom vodíku; 
uznáva, že dôraz na dopyt po vodíku v 
prvotnej fáze by sa mal týkať odvetví, v 
ktorých je využívanie vodíka takmer 
konkurencieschopné alebo ktoré v 
súčasnosti nemožno dekarbonizovať inými 
prostriedkami; domnieva sa, že pre tieto 
odvetvia by sa mali na európskej úrovni 
vypracovať plány rozvoja dopytu, potrieb v 
oblasti investícií a výskumu; súhlasí s 
Komisiou, že na podporu dekarbonizácie 
prostredníctvom čistého vodíka sú 
potrebné politiky týkajúce sa dopytu, ako 
sú kvóty na používanie čistého vodíka v 
konkrétnych odvetviach a rozdielové 
zmluvy o uhlíku;

13. vyzdvihuje, že v záujme rýchleho 
zavedenia čistého vodíka na trhu a 
predchádzania tzv. uhlíkovým pasciam sa 
musí zvýšiť dopyt po čistom vodíku; 
uznáva, že dôraz na dopyt po vodíku v 
prvotnej fáze by sa mal týkať odvetví, v 
ktorých je využívanie vodíka takmer 
konkurencieschopné alebo ktoré v 
súčasnosti nemožno dekarbonizovať inými 
prostriedkami; domnieva sa, že pre tieto 
odvetvia by sa mali na európskej úrovni 
vypracovať plány rozvoja dopytu, potrieb v 
oblasti investícií a výskumu, pričom by sa 
mali zohľadniť regionálne rozdiely v 
súvislosti s počiatočným zavádzaním 
vodíka, technologickou pripravenosťou, 
klimatickými príležitosťami a vyspelosťou 
výskumnej infraštruktúry; súhlasí s 
Komisiou, že na podporu dekarbonizácie 
prostredníctvom čistého vodíka sú 
potrebné politiky týkajúce sa dopytu, ako 
sú kvóty na používanie čistého vodíka v 
konkrétnych odvetviach a rozdielové 
zmluvy o uhlíku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
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Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzdvihuje, že v záujme rýchleho 
zavedenia čistého vodíka na trhu a 
predchádzania tzv. uhlíkovým pasciam sa 
musí zvýšiť dopyt po čistom vodíku; 
uznáva, že dôraz na dopyt po vodíku v 
prvotnej fáze by sa mal týkať odvetví, v 
ktorých je využívanie vodíka takmer 
konkurencieschopné alebo ktoré v 
súčasnosti nemožno dekarbonizovať inými 
prostriedkami; domnieva sa, že pre tieto 
odvetvia by sa mali na európskej úrovni 
vypracovať plány rozvoja dopytu, potrieb v 
oblasti investícií a výskumu; súhlasí s 
Komisiou, že na podporu dekarbonizácie 
prostredníctvom čistého vodíka sú 
potrebné politiky týkajúce sa dopytu, ako 
sú kvóty na používanie čistého vodíka v 
konkrétnych odvetviach a rozdielové 
zmluvy o uhlíku;

13. vyzdvihuje, že v záujme rýchleho 
zavedenia čistého vodíka na trhu a 
predchádzania tzv. uhlíkovým pasciam sa 
musí zvýšiť dopyt po čistom vodíku; 
uznáva, že dôraz na dopyt po vodíku v 
prvotnej fáze by sa mal týkať odvetví, v 
ktorých je využívanie vodíka takmer 
konkurencieschopné alebo ktoré v 
súčasnosti nemožno dekarbonizovať inými 
prostriedkami; domnieva sa, že pre tieto 
odvetvia by sa mali na európskej úrovni 
vypracovať plány rozvoja dopytu, potrieb v 
oblasti investícií a výskumu; súhlasí s 
Komisiou, že na podporu dekarbonizácie 
prostredníctvom čistého vodíka sú 
potrebné politiky týkajúce sa dopytu, ako 
sú kvóty na používanie čistého vodíka v 
konkrétnych odvetviach a rozdielové 
zmluvy o uhlíku; naliehavo žiada, aby sa 
urýchlene vypracoval pilotný projekt pre 
rozdielové zmluvy o uhlíku, najmä pokiaľ 
ide o čistú oceľ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzdvihuje, že v záujme rýchleho 
zavedenia čistého vodíka na trhu a 
predchádzania tzv. uhlíkovým pasciam sa 
musí zvýšiť dopyt po čistom vodíku; 
uznáva, že dôraz na dopyt po vodíku v 
prvotnej fáze by sa mal týkať odvetví, v 
ktorých je využívanie vodíka takmer 
konkurencieschopné alebo ktoré v 
súčasnosti nemožno dekarbonizovať inými 

13. vyzdvihuje, že v záujme rýchleho 
zavedenia vodíka z obnoviteľných zdrojov 
a nízkouhlíkového vodíka na trhu sa musí 
zvýšiť dopyt po čistom vodíku; uznáva, že 
dôraz na dopyt po vodíku z obnoviteľných 
zdrojov a nízkouhlíkovom vodíku v 
prvotnej fáze by sa mal týkať odvetví, v 
ktorých je využívanie vodíka takmer 
konkurencieschopné alebo ktoré v 
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prostriedkami; domnieva sa, že pre tieto 
odvetvia by sa mali na európskej úrovni 
vypracovať plány rozvoja dopytu, potrieb v 
oblasti investícií a výskumu; súhlasí s 
Komisiou, že na podporu dekarbonizácie 
prostredníctvom čistého vodíka sú 
potrebné politiky týkajúce sa dopytu, ako 
sú kvóty na používanie čistého vodíka v 
konkrétnych odvetviach a rozdielové 
zmluvy o uhlíku;

súčasnosti nemožno dekarbonizovať inými 
prostriedkami; domnieva sa, že pre tieto 
odvetvia by sa mali na európskej úrovni 
vypracovať plány rozvoja dopytu, potrieb v 
oblasti investícií a výskumu; berie na 
vedomie návrh Komisie, že pri podpore 
dekarbonizácie prostredníctvom vodíka z 
obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkového 
vodíka môžu pomôcť politiky týkajúce sa 
dopytu, ako sú kvóty na používanie vodíka 
z obnoviteľných zdrojov a 
nízkouhlíkového vodíka v konkrétnych 
odvetviach a rozdielové zmluvy o uhlíku;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzdvihuje, že v záujme rýchleho 
zavedenia čistého vodíka na trhu a 
predchádzania tzv. uhlíkovým pasciam sa 
musí zvýšiť dopyt po čistom vodíku; 
uznáva, že dôraz na dopyt po vodíku v 
prvotnej fáze by sa mal týkať odvetví, v 
ktorých je využívanie vodíka takmer 
konkurencieschopné alebo ktoré v 
súčasnosti nemožno dekarbonizovať inými 
prostriedkami; domnieva sa, že pre tieto 
odvetvia by sa mali na európskej úrovni 
vypracovať plány rozvoja dopytu, potrieb v 
oblasti investícií a výskumu; súhlasí s 
Komisiou, že na podporu dekarbonizácie 
prostredníctvom čistého vodíka sú 
potrebné politiky týkajúce sa dopytu, ako 
sú kvóty na používanie čistého vodíka v 
konkrétnych odvetviach a rozdielové 
zmluvy o uhlíku;

13. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť 
dopyt po vodíku, aby sa dosiahlo rýchle 
zavedenie obnoviteľného vodíka na trhu; 
uznáva, že dôraz na dopyt po vodíku v 
prvotnej fáze by sa mal týkať odvetví, v 
ktorých je využívanie vodíka takmer 
konkurencieschopné alebo ktoré v 
súčasnosti nemožno dekarbonizovať inými 
prostriedkami; súhlasí s Komisiou, že 
hlavnými vedúcimi trhmi pre dopyt po 
vodíku sú priemysel a doprava s použitím 
ťažkých úžitkových vozidiel; domnieva sa, 
že pre tieto odvetvia by sa mali na 
európskej úrovni vypracovať plány rozvoja 
dopytu, potrieb v oblasti investícií a 
výskumu; víta skutočnosť, že Komisia 
uvažuje o rôznych možnostiach stimulov 
na strane dopytu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 265
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzdvihuje, že v záujme rýchleho 
zavedenia čistého vodíka na trhu a 
predchádzania tzv. uhlíkovým pasciam sa 
musí zvýšiť dopyt po čistom vodíku; 
uznáva, že dôraz na dopyt po vodíku v 
prvotnej fáze by sa mal týkať odvetví, v 
ktorých je využívanie vodíka takmer 
konkurencieschopné alebo ktoré v 
súčasnosti nemožno dekarbonizovať inými 
prostriedkami; domnieva sa, že pre tieto 
odvetvia by sa mali na európskej úrovni 
vypracovať plány rozvoja dopytu, potrieb v 
oblasti investícií a výskumu; súhlasí s 
Komisiou, že na podporu dekarbonizácie 
prostredníctvom čistého vodíka sú 
potrebné politiky týkajúce sa dopytu, ako 
sú kvóty na používanie čistého vodíka v 
konkrétnych odvetviach a rozdielové 
zmluvy o uhlíku;

13. vyzdvihuje, že v záujme rýchleho 
zavedenia čistého vodíka na trhu a 
predchádzania tzv. uhlíkovým pasciam sa 
musí zvýšiť dopyt po čistom vodíku; 
uznáva, že dôraz na dopyt po vodíku v 
prvotnej fáze by sa mal týkať odvetví, v 
ktorých je využívanie vodíka takmer 
konkurencieschopné alebo ktoré v 
súčasnosti nemožno dekarbonizovať inými 
prostriedkami; domnieva sa, že pre tieto 
odvetvia by sa mali na európskej úrovni 
vypracovať plány a ciele rozvoja dopytu, 
potrieb v oblasti investícií a výskumu; 
súhlasí s Komisiou, že na podporu 
dekarbonizácie prostredníctvom čistého 
vodíka sú potrebné politiky týkajúce sa 
dopytu, ako sú kvóty na používanie čistého 
vodíka v konkrétnych odvetviach a 
rozdielové zmluvy o uhlíku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzdvihuje, že v záujme rýchleho 
zavedenia čistého vodíka na trhu a 
predchádzania tzv. uhlíkovým pasciam sa 
musí zvýšiť dopyt po čistom vodíku; 
uznáva, že dôraz na dopyt po vodíku v 
prvotnej fáze by sa mal týkať odvetví, v 

13. vyzdvihuje, že v záujme rýchleho 
zavedenia čistého vodíka na trhu sa musí 
zvýšiť dopyt po čistom vodíku; uznáva, že 
dôraz na dopyt po vodíku v prvotnej fáze 
by sa mal týkať odvetví, v ktorých je 
využívanie vodíka takmer 
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ktorých je využívanie vodíka takmer 
konkurencieschopné alebo ktoré v 
súčasnosti nemožno dekarbonizovať inými 
prostriedkami; domnieva sa, že pre tieto 
odvetvia by sa mali na európskej úrovni 
vypracovať plány rozvoja dopytu, potrieb v 
oblasti investícií a výskumu; súhlasí s 
Komisiou, že na podporu dekarbonizácie 
prostredníctvom čistého vodíka sú 
potrebné politiky týkajúce sa dopytu, ako 
sú kvóty na používanie čistého vodíka v 
konkrétnych odvetviach a rozdielové 
zmluvy o uhlíku;

konkurencieschopné alebo ktoré v 
súčasnosti nemožno dekarbonizovať inými 
prostriedkami; domnieva sa, že pre tieto 
odvetvia by sa mali na európskej úrovni 
vypracovať plány rozvoja dopytu, potrieb v 
oblasti investícií a výskumu; súhlasí s 
Komisiou, že na podporu dekarbonizácie 
prostredníctvom čistého vodíka sú 
potrebné politiky týkajúce sa dopytu, ako 
sú kvóty na používanie čistého vodíka v 
konkrétnych odvetviach a rozdielové 
zmluvy o uhlíku;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 267
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzdvihuje, že v záujme rýchleho 
zavedenia čistého vodíka na trhu a 
predchádzania tzv. uhlíkovým pasciam sa 
musí zvýšiť dopyt po čistom vodíku; 
uznáva, že dôraz na dopyt po vodíku v 
prvotnej fáze by sa mal týkať odvetví, v 
ktorých je využívanie vodíka takmer 
konkurencieschopné alebo ktoré v 
súčasnosti nemožno dekarbonizovať 
inými prostriedkami; domnieva sa, že pre 
tieto odvetvia by sa mali na európskej 
úrovni vypracovať plány rozvoja dopytu, 
potrieb v oblasti investícií a výskumu; 
súhlasí s Komisiou, že na podporu 
dekarbonizácie prostredníctvom čistého 
vodíka sú potrebné politiky týkajúce sa 
dopytu, ako sú kvóty na používanie čistého 
vodíka v konkrétnych odvetviach a 
rozdielové zmluvy o uhlíku;

13. vyzdvihuje, že v záujme rýchleho 
zavedenia vodíka z obnoviteľných zdrojov 
na trhu a predchádzania tzv. uhlíkovým 
pasciam sa musí zvýšiť dopyt po vodíku z 
obnoviteľných zdrojov; uznáva, že dôraz 
na dopyt po vodíku by sa mal týkať 
odvetví, v ktorých je využívanie vodíka 
jedinou technicky dostupnou možnosťou 
dekarbonizácie; domnieva sa, že pre tieto 
odvetvia by sa mali na európskej úrovni 
vypracovať plány rozvoja dopytu, potrieb v 
oblasti investícií a výskumu; súhlasí s 
Komisiou, že na podporu dekarbonizácie 
prostredníctvom vodíka z obnoviteľných 
zdrojov sú potrebné politiky týkajúce sa 
dopytu, ako sú kvóty na používanie vodíka 
z obnoviteľných zdrojov v konkrétnych 
odvetviach a rozdielové zmluvy o uhlíku;

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

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva Komisiu, aby zvážila jasné 
stimuly na uplatňovanie a používanie 
vodíka v rôznych odvetviach konečnej 
spotreby s cieľom vyvolať dopyt po 
vodíku; zdôrazňuje, že by sa mali 
poskytovať regulačné stimuly, ako je 
možnosť zohľadňovať vodík alebo 
syntetické palivá pri plnení odvetvových 
cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov 
energie alebo prahových hodnôt 
znižovania emisií z príslušných právnych 
predpisov EÚ vrátane druhej smernice o 
obnoviteľných zdrojoch energie 
(smernica REDII);

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. domnieva sa, že na strane 
používateľov by sa Komisia mala zamerať 
na odvetvia, ktoré dokážu jedinečné 
vlastnosti vodíka využiť a v ktorých nie sú 
možné lacnejšie alternatívy ako 
elektrifikácia alebo obnoviteľné 
biopalivá; domnieva sa, že výroba ocele 
bez emisií je dobrým príkladom dobre 
odôvodnenej iniciatívy priemyselných 
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klastrov v oblasti elektrifikácie a vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Sven Schulze

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. konštatuje, že používanie vodíka 
sčasti sťažujú regulačné rámcové 
podmienky; nabáda Komisiu a členské 
štáty, aby regulačné rámcové podmienky v 
odvetviach dopravy, stavebníctva a 
priemyslu prispôsobili tak, aby sa 
stimuloval dopyt po vodíku;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 271
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby dopyt po vodíku zodpovedal 
dostupným dodávkam vodíka z 
obnoviteľných zdrojov, a to 
prostredníctvom vytvorenia hierarchie 
použití vodíka z obnoviteľných zdrojov, v 
ktorej budú mať odvetvia s najväčšími 
potrebami prioritný prístup k zdrojom 
vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
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Dominique Riquet

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje, že vodík sa v odvetví 
dopravy už používa vo verejnej doprave a 
v špecifických segmentoch železničnej 
dopravy, najmä tam, kde elektrifikácia 
trate nie je ekonomicky uskutočniteľná;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
prehodnotila súčasné právne predpisy s 
cieľom odstrániť odrádzajúce faktory, 
ako je právna neistota v súvislosti s čistým 
vodíkom, pre odvetvia dopytu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. zdôrazňuje, že na používanie 
vodíka v doprave je potrebná 
infraštruktúra na dopĺňanie paliva; 
zdôrazňuje význam revízie nariadenia o 
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TEN-T a smernice o infraštruktúre pre 
alternatívne palivá, aby zahŕňali aj vodík; 
ďalej zdôrazňuje, že sú potrebné 
prísnejšie právne predpisy na 
stimulovanie používania palív s nulovými 
emisiami vrátane čistého vodíka v 
ťažkých úžitkových vozidlách a v leteckej 
a námornej doprave;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. zdôrazňuje, že je nanajvýš dôležité 
uprednostniť náhradu vodíka fosílneho 
pôvodu, ktorý sa používa v priemyselnom 
odvetví, vodíkom z obnoviteľných zdrojov 
pred tým, ako sa zváži jeho použitie v 
iných odvetviach a na iné účely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Dominique Riquet

Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. zdôrazňuje, že infraštruktúra je 
kľúčom k stimulovaniu dopytu, najmä na 
úrovni distribúcie, keďže poskytuje rámec 
pre spotrebu;

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

Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. vyzýva Komisiu, aby zvážila kvóty 
na syntetické palivá pre leteckú dopravu 
alebo na pohon lodí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 13 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13c. naliehavo vyzýva Komisiu, aby v 
rámci aktualizácie a vykonávania novej 
priemyselnej stratégie pre Európu 
podporovala vedúce trhy pre technológie a 
systémy ekologického vodíka a ich 
používanie na klimaticky neutrálnu 
výrobu, najmä v oceliarskom, 
cementárskom a chemickom priemysle; 
vyzýva Komisiu, aby posúdila možnosť 
uznania ocele vyrábanej s použitím 
čistého vodíka za bonus alebo ekologickú 
inováciu na účely cieľov týkajúcich sa 
vozového parku stanovených v 
nariadeniach EÚ o emisných normách 
CO2 cestných vozidiel; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby čoskoro predložila stratégiu 
EÚ pre čistú oceľ, ktorá by mala zahŕňať 
primerané zameranie na používanie 
čistého vodíka;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 279
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 13 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13c. domnieva sa, že na vodíku je 
zaujímavá najmä jeho schopnosť priniesť 
do energetického systému okrem 
sieťových vektorov najmä flexibilitu a 
stabilitu prostredníctvom medzisezónneho 
skladovania elektrickej energie; 
zdôrazňuje preto, že rozvoj infraštruktúry 
na prepravu a skladovanie vodíka sa musí 
naplánovať spolu s vývojom prostriedkov 
na výrobu energie na základe logiky 
technickej a hospodárskej optimalizácie v 
súlade s dlhodobou víziou jej úlohy;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 13 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13c. zdôrazňuje potrebu vytvoriť trh 
poskytujúci čistý a nízkouhlíkový vodík 
ako možnosť ochrany klímy všetkým 
podnikom a najmä MSP; vyzýva Komisiu, 
aby odhadla množstvo vodíka z 
obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkového 
vodíka potrebného na pomoc 
priemyselným MSP pri dekarbonizácii ich 
výrobných postupov a dodávok energie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 13 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13d. zdôrazňuje, že používanie vodíka 
sa musí zameriavať aj na priemyselné 
procesy, ktoré patria medzi najťažšie, čo 
sa týka dekarbonizácie, a ktoré sa nedajú 
ľahko priamo elektrifikovať, najmä 
výroba primárnej ocele prostredníctvom 
priamej redukcie železa vodíkom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 13 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13d. zdôrazňuje, že aj verejné 
obstarávanie môže prispieť k citeľnému a 
predvídateľnému dopytu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 13 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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13e. zdôrazňuje, že vlastnosti vodíka ho 
robia dobrým kandidátom na náhradu 
fosílnych palív a zníženie emisií 
skleníkových plynov pre určité druhy 
ťažkej mobility, ktoré si vyžadujú vysoký 
výkon a vysokú kapacitu prenosu energie, 
ako sú napríklad lode, lietadlá alebo vlaky 
prevádzkované na neelektrifikovaných 
tratiach; konštatuje, že pokiaľ ide o lode, 
pri preprave na diaľku má použitie 
zeleného amoniaku tiež výhody; domnieva 
sa, že pokiaľ ide o lietadlá, v blízkej 
budúcnosti bude používanie syntetického 
petroleja vyrobeného zo zeleného vodíka 
najschodnejším riešením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 13 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13f. domnieva sa, že používanie vodíka 
v cestnej mobilite sa musí veľmi opatrne 
zvážiť; zdôrazňuje, že všetky cestné 
vozidlá vybavené vodíkom sú teraz 
neúmerne drahé v porovnaní s inými 
riešeniami bez emisií uhlíka; zdôrazňuje, 
že absencia distribučnej siete, ktorá slúži 
hustej územnej sieti čerpacích staníc, 
predstavuje potenciálne ochromujúce 
znevýhodnenie pri posudzovaní 
hromadného rozvoja cestných vozidiel 
vybavených vodíkom; domnieva sa preto, 
že tento vývoj by sa v žiadnom prípade 
nemal považovať za prioritu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego
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Návrh uznesenia
Odsek 13 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13g. zdôrazňuje, že používanie vodíka 
na vykurovanie domácností nie je ani 
hospodársky kompatibilné, ani 
environmentálne žiaduce; zdôrazňuje, že 
jediný dôsledok používania kotlov 
pripravených na vodík alebo na zmiešaný 
vodík na vykurovanie budov bude ten, aby 
sa zabránilo prechodu domácich 
vykurovacích systémov na efektívnejšie a 
nákladovo efektívnejšie možnosti, ako sú 
tepelné čerpadlá a elektrická energia z 
obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 13 h (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13h. zdôrazňuje, že značné množstvo 
vodíka z neobnoviteľných zdrojov a 
emisie skleníkových plynov, ktoré sú s ním 
spojené, by sa mohli znížiť radikálnym 
znižovaním množstva dusíkatých hnojív 
vyrobených z vodíka; zdôrazňuje, že 
zníženie tejto výroby umožní v budúcnosti 
využívať vodík z obnoviteľných zdrojov v 
iných odvetviach; pripomína, že zníženie 
používania dusíkatých hnojív v rámci 
prechodu na agroekologickú, organickú a 
miestnu výrobu potravín môže mať 
niekoľko pozitívnych dôsledkov; 
zdôrazňuje, že dusíkaté hnojivá sú dobre 
známe tým, že narúšajú globálny obeh 
dusíka, čo prispieva k odkysličovaniu 
oceánov s nepriaznivým vplyvom na 
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morskú biodiverzitu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje význam výskumu, 
vývoja a inovácií v celom hodnotovom 
reťazci a demonštračných projektov v 
priemyselnom meradle s cieľom dosiahnuť 
konkurencieschopnosť čistého vodíka; 
domnieva sa, že je mimoriadne dôležité 
zapojiť MSP a vybaviť pracovníkov 
primeranými vedomosťami o vodíku;

14. zdôrazňuje význam výskumu, 
vývoja a inovácií v celom hodnotovom 
reťazci, demonštračných projektov v 
priemyselnom meradle a pilotných 
projektov v menšom meradle s cieľom 
dosiahnuť konkurencieschopnosť vodíka z 
obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkového 
vodíka; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
potrebu výskumu a vývoja v oblasti 
technológií na zachytávanie a ukladanie 
oxidu uhličitého (CCS); zdôrazňuje, že na 
riadne začlenenie vodíka do európskej 
spoločnosti sú potrebné ľudské zdroje so 
súborom špecializovaných zručností, 
najmä pokiaľ ide o bezpečnosť; preto sa 
domnieva, že je mimoriadne dôležité 
zapojiť MSP a vybaviť pracovníkov 
primeranými vedomosťami o vodíku; 
vyzýva Komisiu, aby prijala akčný plán 
zameraný na usmerňovanie členských 
štátov v oblasti vytvárania 
špecializovaných programov odbornej 
prípravy pre pracovníkov, inžinierov, 
technikov, ale aj pre širokú verejnosť, a v 
oblasti vytvárania multidisciplinárnych 
učebných programov pre ekonómov, 
vedcov a študentov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 288
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje význam výskumu, 
vývoja a inovácií v celom hodnotovom 
reťazci a demonštračných projektov v 
priemyselnom meradle s cieľom dosiahnuť 
konkurencieschopnosť čistého vodíka; 
domnieva sa, že je mimoriadne dôležité 
zapojiť MSP a vybaviť pracovníkov 
primeranými vedomosťami o vodíku;

14. zdôrazňuje význam výskumu, 
vývoja a inovácií v celom hodnotovom 
reťazci a demonštračných projektov v 
priemyselnom meradle s cieľom dosiahnuť 
konkurencieschopnosť čistého vodíka; 
domnieva sa, že je mimoriadne dôležité 
zapojiť MSP a vybaviť pracovníkov 
primeranými vedomosťami o vodíku; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
stratégie v oblasti odbornej prípravy, 
zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie a spravodlivá transformácia 
smerom k pracovnej sile pripravenej na 
vodík zatiaľ nezohrávajú úlohu vo 
vodíkovej stratégii EÚ; vyzýva Komisiu, 
aby zhromaždila údaje o možných 
vplyvoch, príležitostiach a výzvach pri 
transformácii priemyslu, dopravy a 
energetiky smerom k rozšíreniu 
používania vodíka; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby v tejto súvislosti spolu s 
priemyslom a odbormi vypracovali 
odvetvové transformačné stratégie; 
navrhuje vytvorenie európskych 
partnerstiev zručností v oblasti čistého 
vodíka v rámci paktu pre zručnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje význam výskumu, 
vývoja a inovácií v celom hodnotovom 
reťazci a demonštračných projektov v 
priemyselnom meradle s cieľom dosiahnuť 
konkurencieschopnosť čistého vodíka; 
domnieva sa, že je mimoriadne dôležité 
zapojiť MSP a vybaviť pracovníkov 
primeranými vedomosťami o vodíku;

14. zdôrazňuje význam výskumu, 
vývoja a inovácií v celom hodnotovom 
reťazci a demonštračných projektov v 
priemyselnom meradle s cieľom dosiahnuť 
konkurencieschopnosť vodíka z 
obnoviteľných zdrojov; vyzýva Komisiu, 
aby podnecovala úsilie v oblasti výskumu 
a inovácií zamerané na realizáciu 
rozsiahlych projektov s veľkým vplyvom, a 
to aj v rámci programu Horizont Európa, 
s cieľom zabezpečiť transfer technológií v 
rámci celého hodnotového reťazca 
vodíka; domnieva sa, že je mimoriadne 
dôležité zapojiť MSP a zamerať sa na 
zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu 
pracovnej sily vo vzťahu k vodíku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje význam výskumu, 
vývoja a inovácií v celom hodnotovom 
reťazci a demonštračných projektov v 
priemyselnom meradle s cieľom dosiahnuť 
konkurencieschopnosť čistého vodíka; 
domnieva sa, že je mimoriadne dôležité 
zapojiť MSP a vybaviť pracovníkov 
primeranými vedomosťami o vodíku;

14. zdôrazňuje význam výskumu, 
vývoja a inovácií v celom hodnotovom 
reťazci a demonštračných projektov v 
priemyselnom meradle s cieľom dosiahnuť 
cenovú dostupnosť vodíka z 
obnoviteľných zdrojov; zdôrazňuje, že je 
dôležité zachovať a využiť potenciál 
technických kompetencií pracovníkov v 
existujúcich odvetviach; zdôrazňuje 
potrebu silného verejného a bezplatného 
systému odborného vzdelávania; 
pripomína právo pracovníkov na odbornú 
prípravu a zlepšovanie zručností počas ich 
pracovného času a so zaručenou mzdou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 291
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje význam výskumu, 
vývoja a inovácií v celom hodnotovom 
reťazci a demonštračných projektov v 
priemyselnom meradle s cieľom dosiahnuť 
konkurencieschopnosť čistého vodíka; 
domnieva sa, že je mimoriadne dôležité 
zapojiť MSP a vybaviť pracovníkov 
primeranými vedomosťami o vodíku;

14. zdôrazňuje význam výskumu, 
vývoja a inovácií v celom hodnotovom 
reťazci s cieľom dosiahnuť bezpečnosť, 
účinnosť a konkurencieschopnosť vodíka;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 292
Ivo Hristov

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje význam výskumu, 
vývoja a inovácií v celom hodnotovom 
reťazci a demonštračných projektov v 
priemyselnom meradle s cieľom dosiahnuť 
konkurencieschopnosť čistého vodíka; 
domnieva sa, že je mimoriadne dôležité 
zapojiť MSP a vybaviť pracovníkov 
primeranými vedomosťami o vodíku;

14. zdôrazňuje význam výskumu, 
vývoja a inovácií v celom hodnotovom 
reťazci a demonštračných projektov v 
priemyselnom meradle pri súčasnom 
zaistení geografickej vyváženosti s 
osobitným dôrazom na uhlíkovo náročné 
regióny, a to s cieľom dosiahnuť 
konkurencieschopnosť čistého vodíka; 
domnieva sa, že je mimoriadne dôležité 
zapojiť MSP a vybaviť pracovníkov 
primeranými vedomosťami a zručnosťami 
v oblasti vodíka vo všetkých členských 
štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Damien Carême
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje význam výskumu, 
vývoja a inovácií v celom hodnotovom 
reťazci a demonštračných projektov v 
priemyselnom meradle s cieľom 
dosiahnuť konkurencieschopnosť čistého 
vodíka; domnieva sa, že je mimoriadne 
dôležité zapojiť MSP a vybaviť 
pracovníkov primeranými vedomosťami o 
vodíku;

14. zdôrazňuje význam výskumu, 
vývoja a inovácií v celom hodnotovom 
reťazci a demonštračných projektov v 
priemyselnom a spoločenskom meradle s 
cieľom dokončiť integráciu energetického 
systému, ako aj pokiaľ ide o vodík z 
obnoviteľných zdrojov; domnieva sa, že je 
mimoriadne dôležité zapojiť občanov a 
MSP a vybaviť používateľov a 
pracovníkov primeranými vedomosťami o 
vodíku;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 294
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje význam výskumu, 
vývoja a inovácií v celom hodnotovom 
reťazci a demonštračných projektov v 
priemyselnom meradle s cieľom dosiahnuť 
konkurencieschopnosť čistého vodíka; 
domnieva sa, že je mimoriadne dôležité 
zapojiť MSP a vybaviť pracovníkov 
primeranými vedomosťami o vodíku;

14. zdôrazňuje význam výskumu, 
vývoja a inovácií v oblasti nových 
technológií v celom hodnotovom reťazci a 
demonštračných projektov v priemyselnom 
meradle a toho, aby sa ich výsledky 
uplatnili na trhu, s cieľom dosiahnuť 
konkurencieschopnosť čistého vodíka; 
domnieva sa, že je mimoriadne dôležité 
zapojiť MSP a vybaviť pracovníkov 
primeranými vedomosťami o vodíku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
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Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje význam výskumu, 
vývoja a inovácií v celom hodnotovom 
reťazci a demonštračných projektov v 
priemyselnom meradle s cieľom dosiahnuť 
konkurencieschopnosť čistého vodíka; 
domnieva sa, že je mimoriadne dôležité 
zapojiť MSP a vybaviť pracovníkov 
primeranými vedomosťami o vodíku;

14. zdôrazňuje význam výskumu, 
vývoja a inovácií v celom hodnotovom 
reťazci a demonštračných projektov v 
priemyselnom meradle s cieľom dosiahnuť 
konkurencieschopnosť čistého a 
nízkouhlíkového vodíka; domnieva sa, že 
je mimoriadne dôležité zapojiť priemysel a 
vybaviť pracovníkov primeranými 
vedomosťami o vodíku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. konštatuje, že v správe organizácie 
Global CCS Institute za rok 2019 sa na 
celom svete identifikovalo 51 rozsiahlych 
zariadení na zachytávanie a ukladanie 
oxidu uhličitého a z nich len 19 
fungovalo; poukazuje na to, že v EÚ v 
súčasnosti nefunguje žiadne rozsiahle 
zariadenie na zachytávanie a ukladanie 
oxidu uhličitého, niekoľko ich však je v 
pokročilej fáze plánovania; zdôrazňuje, že 
vzhľadom na to, že investície do 
zachytávania a ukladania oxidu 
uhličitého v súčasnosti nemajú obchodné 
odôvodnenie a zväčša závisia od verejného 
financovania a politiky a/alebo 
regulačných stimulov, je nevyhnutné 
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podporovať činnosti v oblasti výskumu a 
inovácií s cieľom rozvíjať infraštruktúrnu 
základňu a znížiť náklady;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť prístup k finančným a 
inovačným aktívam, ako sú inkubátory a 
spoločné výskumné projekty, pre 
začínajúce podniky a MSP, aby sa vo 
vodíkovom priemysle uchytili; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila rovnaký prístup 
na trh a uľahčenie vstupu na trh pre 
takéto podniky s podporou ich účasti, 
napr. ich proaktívnym pozývaním na 
diskusie za okrúhlym stolom a vyzývaním 
na poskytovanie spätnej väzby vo 
verejných konzultáciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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14b. zdôrazňuje, že by sa mali rovnako 
skúmať a ďalej podporovať rôzne 
možnosti výroby vodíka bez emisií oxidu 
uhličitého; upozorňuje na nedávny 
prelomový objav v oblasti výroby vodíka 
prostredníctvom pyrolýzy, pri ktorej sa 
vyrába bez emisií a ako vedľajší produkt 
vzniká pevný uhlík, ktorý sa považuje za 
hodnotnú surovinu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. zdôrazňuje, že Európa je lídrom vo 
výrobe elektrolyzérov a túto konkurenčnú 
výhodu si musí zachovať a prehĺbiť; 
zdôrazňuje, že európske úsilie týkajúce sa 
výskumu, vývoja a inovácie v oblasti 
vodíka by sa malo zamerať na širokú 
škálu vodíkových technológií s dôrazom 
na zvyšovanie úrovne technologickej 
pripravenosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že na zabezpečenie 15. zdôrazňuje, že na 
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konkurencieschopnosti čistého vodíka sú 
potrebné značné investície a že európske 
programy a finančné nástroje, ako sú 
Horizont Európa, Nástroj na prepájanie 
Európy, InvestEU a inovačný fond ETS, 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore 
čistého vodíkového hospodárstva; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad škrtmi 
Rady, ktoré sa týkajú týchto nástrojov; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koordinovanú investičnú stratégiu pre 
čistý vodík;

konkurencieschopné využívanie čistého 
vodíka sú potrebné značné investície;

Or. de

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

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že na zabezpečenie 
konkurencieschopnosti čistého vodíka sú 
potrebné značné investície a že európske 
programy a finančné nástroje, ako sú 
Horizont Európa, Nástroj na prepájanie 
Európy, InvestEU a inovačný fond ETS, 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore 
čistého vodíkového hospodárstva; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad škrtmi 
Rady, ktoré sa týkajú týchto nástrojov; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koordinovanú investičnú stratégiu pre čistý 
vodík;

15. zdôrazňuje, že na zabezpečenie 
konkurencieschopnosti vodíka z 
obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkového 
vodíka sú potrebné značné investície a že 
európske programy a finančné nástroje, 
ako sú Horizont Európa, Nástroj na 
prepájanie Európy, InvestEU a inovačný 
fond ETS, zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
podpore nízkouhlíkového vodíkového 
hospodárstva založeného na 
obnoviteľných zdrojoch; zdôrazňuje, že 
pre MSP je potrebné zabezpečiť prístup k 
finančným a inovačným aktívam; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad škrtmi 
Rady, ktoré sa týkajú týchto nástrojov; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koordinovanú investičnú stratégiu pre 
vodík z obnoviteľných zdrojov a 
nízkouhlíkový vodík, ako aj pre 
technológie na zachytávanie a ukladanie 
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uhlíka; vyzýva Komisiu, aby zahrnula 
nízkouhlíkový vodík do nariadenia EÚ o 
taxonómii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že na zabezpečenie 
konkurencieschopnosti čistého vodíka sú 
potrebné značné investície a že európske 
programy a finančné nástroje, ako sú 
Horizont Európa, Nástroj na prepájanie 
Európy, InvestEU a inovačný fond ETS, 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore 
čistého vodíkového hospodárstva; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad škrtmi 
Rady, ktoré sa týkajú týchto nástrojov; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koordinovanú investičnú stratégiu pre čistý 
vodík;

15. zdôrazňuje, že na zabezpečenie 
konkurencieschopnosti čistého vodíka sú 
potrebné značné investície, ako aj zníženie 
rizikovosti investícií do čistého vodíka a že 
európske programy a finančné nástroje, 
ako sú Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti, Horizont Európa, Nástroj na 
prepájanie Európy, InvestEU a inovačný 
fond ETS, zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
podpore čistého vodíkového hospodárstva; 
so znepokojením konštatuje, že v správe o 
stave energetickej únie z roku 2020 sa 
poukázalo na potrebu bojovať proti 
poklesu investícií do výskumu a inovácií v 
oblasti čistých energetických technológií; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koordinovanú investičnú stratégiu pre čistý 
vodík v súlade s vnútroštátnymi 
výskumnými a inovačnými stratégiami pre 
vodík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že na zabezpečenie 
konkurencieschopnosti čistého vodíka sú 
potrebné značné investície a že európske 
programy a finančné nástroje, ako sú 
Horizont Európa, Nástroj na prepájanie 
Európy, InvestEU a inovačný fond ETS, 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore 
čistého vodíkového hospodárstva; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad škrtmi 
Rady, ktoré sa týkajú týchto nástrojov; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koordinovanú investičnú stratégiu pre čistý 
vodík;

15. zdôrazňuje, že na zabezpečenie 
konkurencieschopnosti vodíka z 
obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkového 
vodíka sú potrebné značné investície a že 
európske programy a finančné nástroje, 
ako sú Horizont Európa, Nástroj na 
prepájanie Európy, na základe nariadení o 
TEN-E a TEN-T, InvestEU, Fond na 
spravodlivú transformáciu a inovačný 
fond ETS, zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
podpore nízkouhlíkového vodíkového 
hospodárstva založeného na 
obnoviteľných zdrojoch, ako aj pri rozvoji 
infraštruktúry na zachytávanie a 
ukladanie uhlíka kompatibilnej s 
vodíkom; vyjadruje hlboké poľutovanie 
nad škrtmi Rady, ktoré sa týkajú týchto 
nástrojov; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala koordinovanú investičnú 
stratégiu pre čistý vodík;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 304
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že na zabezpečenie 
konkurencieschopnosti čistého vodíka sú 
potrebné značné investície a že európske 
programy a finančné nástroje, ako sú 
Horizont Európa, Nástroj na prepájanie 
Európy, InvestEU a inovačný fond ETS, 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore 
čistého vodíkového hospodárstva; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad škrtmi 
Rady, ktoré sa týkajú týchto nástrojov; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala 

15. zdôrazňuje, že na zabezpečenie 
konkurencieschopnosti čistého a 
nízkouhlíkového vodíka sú potrebné 
značné investície a že európske programy a 
finančné nástroje, ako sú Horizont Európa, 
Nástroj na prepájanie Európy, InvestEU, 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti, Fond na spravodlivú 
transformáciu, EFRR a Kohézny fond a 
inovačný fond ETS, zohrávajú kľúčovú 
úlohu pri súdržnom rozvoji vodíkového 



AM\1220643SK.docx 67/111 PE662.101v01-00

SK

koordinovanú investičnú stratégiu pre čistý 
vodík;

hospodárstva v celej Únii; vyjadruje hlboké 
poľutovanie nad škrtmi Rady, ktoré sa 
týkajú týchto nástrojov; vyzýva Komisiu, 
aby vypracovala koordinovanú investičnú 
stratégiu pre čistý a nízkouhlíkový vodík;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že na zabezpečenie 
konkurencieschopnosti čistého vodíka sú 
potrebné značné investície a že európske 
programy a finančné nástroje, ako sú 
Horizont Európa, Nástroj na prepájanie 
Európy, InvestEU a inovačný fond ETS, 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore 
čistého vodíkového hospodárstva; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad škrtmi 
Rady, ktoré sa týkajú týchto nástrojov; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koordinovanú investičnú stratégiu pre 
čistý vodík;

15. zdôrazňuje, že na realizáciu 
ambícií týkajúcich sa vodíka a 
dosiahnutie cieľov v oblasti klímy sú 
potrebné značné investície do vodíka z 
obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkového 
vodíka; zdôrazňuje potrebu stimulovať 
investície do výroby vodíka, a to aj 
posilnením stanovovania cien uhlíka a 
revíziou príslušných pravidiel EÚ v oblasti 
štátnej pomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Ivo Hristov

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že na zabezpečenie 
konkurencieschopnosti čistého vodíka sú 
potrebné značné investície a že európske 
programy a finančné nástroje, ako sú 

15. zdôrazňuje, že na zabezpečenie 
konkurencieschopnosti čistého vodíka sú 
potrebné značné investície a že európske 
programy a finančné nástroje, ako sú 
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Horizont Európa, Nástroj na prepájanie 
Európy, InvestEU a inovačný fond ETS, 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore 
čistého vodíkového hospodárstva; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad škrtmi 
Rady, ktoré sa týkajú týchto nástrojov; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koordinovanú investičnú stratégiu pre čistý 
vodík;

Horizont Európa, Nástroj na prepájanie 
Európy, InvestEU a inovačný fond ETS, 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore 
čistého vodíkového hospodárstva; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad škrtmi 
Rady, ktoré sa týkajú týchto nástrojov; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koordinovanú investičnú stratégiu pre čistý 
vodík, v ktorej sa zohľadnia rozdielne 
východiskové body všetkých členských 
štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že na zabezpečenie 
konkurencieschopnosti čistého vodíka sú 
potrebné značné investície a že európske 
programy a finančné nástroje, ako sú 
Horizont Európa, Nástroj na prepájanie 
Európy, InvestEU a inovačný fond ETS, 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore 
čistého vodíkového hospodárstva; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad škrtmi 
Rady, ktoré sa týkajú týchto nástrojov; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koordinovanú investičnú stratégiu pre čistý 
vodík;

15. zdôrazňuje, že na rozvoj kapacít 
energie z obnoviteľných zdrojov a čistého 
vodíka sú potrebné značné investície a že 
európske programy a finančné nástroje, 
ako sú Horizont Európa, Nástroj na 
prepájanie Európy, InvestEU a inovačný 
fond ETS, zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
podpore čistého vodíkového hospodárstva; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad škrtmi 
Rady, ktoré sa týkajú týchto nástrojov; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koordinovanú investičnú stratégiu pre 
energiu z obnoviteľných zdrojov a čistý 
vodík;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 308
Dominique Riquet

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že na zabezpečenie 
konkurencieschopnosti čistého vodíka sú 
potrebné značné investície a že európske 
programy a finančné nástroje, ako sú 
Horizont Európa, Nástroj na prepájanie 
Európy, InvestEU a inovačný fond ETS, 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore 
čistého vodíkového hospodárstva; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad škrtmi 
Rady, ktoré sa týkajú týchto nástrojov; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koordinovanú investičnú stratégiu pre čistý 
vodík;

15. zdôrazňuje, že na zabezpečenie 
konkurencieschopnosti čistého vodíka sú 
potrebné značné investície a že európske 
programy a finančné nástroje, ako sú 
Horizont Európa, Nástroj na prepájanie 
Európy, InvestEU, Fond na spravodlivú 
transformáciu a inovačný fond ETS, 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore 
čistého vodíkového hospodárstva; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad škrtmi 
Rady, ktoré sa týkajú týchto nástrojov; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koordinovanú investičnú stratégiu pre čistý 
vodík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že na zabezpečenie 
konkurencieschopnosti čistého vodíka sú 
potrebné značné investície a že európske 
programy a finančné nástroje, ako sú 
Horizont Európa, Nástroj na prepájanie 
Európy, InvestEU a inovačný fond ETS, 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore 
čistého vodíkového hospodárstva; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad škrtmi 
Rady, ktoré sa týkajú týchto nástrojov; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koordinovanú investičnú stratégiu pre čistý 
vodík;

15. zdôrazňuje, že na zabezpečenie 
konkurencieschopnosti čistého vodíka sú 
potrebné značné investície a že európske 
programy a finančné nástroje, ako sú 
Horizont Európa, Nástroj na prepájanie 
Európy, InvestEU, EFRR a inovačný fond 
ETS, zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore 
čistého vodíkového hospodárstva; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad škrtmi 
Rady, ktoré sa týkajú týchto nástrojov; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koordinovanú investičnú stratégiu pre čistý 
vodík;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 310
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Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že na zabezpečenie 
konkurencieschopnosti čistého vodíka sú 
potrebné značné investície a že európske 
programy a finančné nástroje, ako sú 
Horizont Európa, Nástroj na prepájanie 
Európy, InvestEU a inovačný fond ETS, 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore 
čistého vodíkového hospodárstva; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad škrtmi 
Rady, ktoré sa týkajú týchto nástrojov; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koordinovanú investičnú stratégiu pre čistý 
vodík;

15. zdôrazňuje, že na vytvorenie a 
zvýšenie výrobných kapacít v oblasti 
obnoviteľného vodíka sú potrebné značné 
investície a že európske programy a 
finančné nástroje, ako sú Horizont Európa, 
Nástroj na prepájanie Európy a InvestEU, 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore 
čistého vodíkového hospodárstva; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad škrtmi 
Rady, ktoré sa týkajú týchto nástrojov; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koordinovanú stratégiu verejných investícií 
pre čistý vodík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje, že európske programy 
a finančné nástroje ako Horizont Európa, 
Nástroj na prepájanie Európy, InvestEU, 
Európsky fond regionálneho rozvoja, 
Kohézny fond, Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti, Fond na spravodlivú 
transformáciu, segment strategických 
európskych investícií a inovačný fond 
ETS ponúkajú finančný potenciál na 
podporu investícií do zelenej 
transformácie a zohrávajú kľúčovú úlohu 
pri realizácii vodíkového hospodárstva; 
zdôrazňuje potrebu zefektívniť synergie 
medzi všetkými dostupnými investičnými 
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fondmi, horizontálnymi programami a 
finančnými nástrojmi s cieľom zabezpečiť 
spoluprácu medzi verejnými a 
súkromnými zainteresovanými stranami s 
cieľom stimulovať investície do širokej 
škály projektov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje, že dotácie na podporu 
určitých technológií nie sú účinné a sú 
zbytočne nákladné; domnieva sa, že 
technologická zaujatosť sa musí zásadne 
odmietnuť, pretože v súčasnosti si 
nemôžeme byť istí, do akej miery bude 
inými technológiami možné v budúcnosti 
dosiahnuť nákladovo efektívnejšie 
zníženie emisií; domnieva sa, že verejné 
finančné prostriedky by sa mali používať 
len na podporu základného výskumu, 
ktorý by sa inak v súkromnom sektore 
nerealizoval; zdôrazňuje, že rozsiahlejšie 
dotácie by sa mali odmietnuť, pretože 
predstavujú riziko toho, že projekty budú 
plánované len s cieľom získať podporné 
finančné prostriedky a následne budú 
ukončené, pretože nebudú mať 
životaschopný obchodný model;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard Bentele, Cristian-
Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian Doleschal, Ivan 
Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă
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Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Komisiu, aby do 
nadchádzajúcich delegovaných aktov o 
zmierňovaní zmeny klímy a adaptácii na 
zmenu klímy vyplývajúcich z nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
2019/2088 z 18. júna 2020 o vytvorení 
rámca na uľahčenie udržateľných 
investícií a zmene nariadenia (EÚ) 
2019/2088 medzi environmentálne 
udržateľné hospodárske činnosti 
zahrnula výrobu, prepravu a skladovanie 
vodíka z obnoviteľných zdrojov aj 
nízkouhlíkového vodíka (ako aj zmesí so 
zemným plynom);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Komisiu, aby do 
nadchádzajúcich delegovaných aktov o 
zmierňovaní zmeny klímy a adaptácii na 
zmenu klímy vyplývajúcich z nariadenia č. 
2020/852 o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií zahrnula výrobu, 
prepravu a skladovanie čistého aj 
nízkouhlíkového vodíka (ako aj zmesí so 
zemným plynom);

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

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koordinovanú investičnú stratégiu pre 
vodík a aby do tejto stratégie zahrnula 
úlohu MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 15 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15c. zdôrazňuje, že Európa je lídrom vo 
výrobe elektrolyzérov a túto konkurenčnú 
výhodu si musí zachovať a prehĺbiť; 
konštatuje, že Európa v súčasnosti 
zaostáva v rozvoji iných sľubných 
vodíkových technológií; domnieva sa, že 
európske úsilie týkajúce sa výskumu a 
vývoja v oblasti vodíka by sa malo 
zamerať na širokú škálu vodíkových 
technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. víta Európsku alianciu pre čistý 
vodík a dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu, ktoré sú dôležitým 
prostriedkom na zvýšenie investícií do 
čistého vodíka; nabáda alianciu, aby 
predložila investičný program a databázu 
projektov, ktoré môžu zabezpečiť čo 
najskoršie splnenie cieľov v oblasti 
vodíka, ktoré stanovila Komisia; víta plán 
Komisie zrevidovať usmernenia o štátnej 
pomoci tak, aby zahŕňali čistý vodík;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 318
Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. víta Európsku alianciu pre čistý 
vodík a dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu, ktoré sú dôležitým 
prostriedkom na zvýšenie investícií do 
čistého vodíka; nabáda alianciu, aby 
predložila investičný program a databázu 
projektov, ktoré môžu zabezpečiť čo 
najskoršie splnenie cieľov v oblasti vodíka, 
ktoré stanovila Komisia; víta plán Komisie 
zrevidovať usmernenia o štátnej pomoci 
tak, aby zahŕňali čistý vodík;

16. víta Európsku alianciu pre čistý 
vodík a dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu, ktoré sú dôležitým 
prostriedkom na zvýšenie investícií do 
čistého vodíka; ľutuje oneskorenia vo 
vykonávaní činností za okrúhlym stolom v 
rámci aliancie a žiada Komisiu, aby 
proces urýchlila; žiada Komisiu, aby 
zabezpečila transparentné a koherentné 
zastúpenie skutočne európskych 
zainteresovaných strán a projektov v 
štruktúre riadenia aliancie; nabáda 
alianciu, aby predložila investičný program 
a databázu projektov, ktoré môžu 
zabezpečiť čo najskoršie splnenie cieľov v 
oblasti vodíka, ktoré stanovila Komisia; 
víta plán Komisie zrevidovať usmernenia o 
štátnej pomoci tak, aby zahŕňali čistý 
vodík; požaduje pragmatický prístup, 
ktorý by uľahčil schválenie projektov 
nevyhnutných na vytvorenie európskeho 
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odvetvia aplikovaného výskumu v oblasti 
vodíka;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. víta Európsku alianciu pre čistý 
vodík a dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu, ktoré sú dôležitým 
prostriedkom na zvýšenie investícií do 
čistého vodíka; nabáda alianciu, aby 
predložila investičný program a databázu 
projektov, ktoré môžu zabezpečiť čo 
najskoršie splnenie cieľov v oblasti vodíka, 
ktoré stanovila Komisia; víta plán Komisie 
zrevidovať usmernenia o štátnej pomoci 
tak, aby zahŕňali čistý vodík;

16. víta Európsku alianciu pre čistý 
vodík a dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu, ktoré sú dôležitým 
prostriedkom na zvýšenie investícií do 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a 
nízkouhlíkového vodíka; nabáda alianciu, 
aby v spolupráci so spoločným podnikom 
pre palivové články a vodík predložila 
investičný program a databázu projektov, 
ktoré môžu zabezpečiť čo najskoršie 
splnenie cieľov v oblasti vodíka, ktoré 
stanovila Komisia; víta plán Komisie 
zrevidovať usmernenia o štátnej pomoci v 
oblasti ochrany životného prostredia a 
energetiky s cieľom lepšie umožniť 
používanie vodíka z obnoviteľných 
zdrojov a nízkouhlíkového vodíka; nabáda 
členské štáty, Komisiu a hospodárske 
subjekty, aby rýchlo uvoľnili potenciál 
dôležitých projektov spoločného 
európskeho záujmu na podporu 
dopravných a energetických projektov, 
ktoré majú význam pre európske 
hospodárstvo a majú pozitívne účinky 
presahovania;

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

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. víta Európsku alianciu pre čistý 
vodík a dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu, ktoré sú dôležitým 
prostriedkom na zvýšenie investícií do 
čistého vodíka; nabáda alianciu, aby 
predložila investičný program a databázu 
projektov, ktoré môžu zabezpečiť čo 
najskoršie splnenie cieľov v oblasti 
vodíka, ktoré stanovila Komisia; víta plán 
Komisie zrevidovať usmernenia o štátnej 
pomoci tak, aby zahŕňali čistý vodík;

16. víta plán Komisie zrevidovať 
usmernenia o štátnej pomoci tak, aby 
zahŕňali čistý vodík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. víta Európsku alianciu pre čistý 
vodík a dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu, ktoré sú dôležitým 
prostriedkom na zvýšenie investícií do 
čistého vodíka; nabáda alianciu, aby 
predložila investičný program a databázu 
projektov, ktoré môžu zabezpečiť čo 
najskoršie splnenie cieľov v oblasti vodíka, 
ktoré stanovila Komisia; víta plán Komisie 
zrevidovať usmernenia o štátnej pomoci 
tak, aby zahŕňali čistý vodík;

16. berie na vedomie Európsku 
alianciu pre čistý vodík a dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, ktoré sú 
dôležitým prostriedkom na zvýšenie 
investícií do čistého vodíka; vyzýva 
alianciu, aby sa zameriavala výlučne na 
rozvoj vodíka z obnoviteľných zdrojov a 
rozšírila sa na viac aktérov v oblasti 
energie z obnoviteľných zdrojov, na 
rôznorodejších vedcov a aktérov 
občianskej spoločnosti všeobecne, aby sa 
umožnilo čo najskoršie splnenie 
legislatívnych cieľov, ktoré sa majú 
stanoviť v oblasti vodíka z obnoviteľných 
zdrojov; víta plán Komisie zrevidovať 
usmernenia o štátnej pomoci tak, aby 
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zahŕňali rámec priaznivý pre investície do 
energie z obnoviteľných zdrojov a pre 
čistý vodík;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 322
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. víta Európsku alianciu pre čistý 
vodík a dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu, ktoré sú dôležitým 
prostriedkom na zvýšenie investícií do 
čistého vodíka; nabáda alianciu, aby 
predložila investičný program a databázu 
projektov, ktoré môžu zabezpečiť čo 
najskoršie splnenie cieľov v oblasti vodíka, 
ktoré stanovila Komisia; víta plán Komisie 
zrevidovať usmernenia o štátnej pomoci 
tak, aby zahŕňali čistý vodík;

16. víta Európsku alianciu pre čistý 
vodík a fórum EÚ pre vodík, pričom 
vyzýva na začlenenie vyváženého 
zastúpenia zainteresovaných strán vrátane 
odborových zväzov a mimovládnych 
organizácií, a dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu, ktoré sú dôležitým 
prostriedkom na zvýšenie investícií do 
čistého vodíka; nabáda alianciu, aby 
predložila investičný program a databázu 
projektov, ktoré môžu zabezpečiť čo 
najskoršie splnenie cieľov v oblasti vodíka, 
ktoré stanovila Komisia; víta plán Komisie 
zrevidovať usmernenia o štátnej pomoci 
v oblasti ochrany životného prostredia a 
energetiky tak, aby zahŕňali čistý vodík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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16. víta Európsku alianciu pre čistý 
vodík a dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu, ktoré sú dôležitým 
prostriedkom na zvýšenie investícií do 
čistého vodíka; nabáda alianciu, aby 
predložila investičný program a databázu 
projektov, ktoré môžu zabezpečiť čo 
najskoršie splnenie cieľov v oblasti vodíka, 
ktoré stanovila Komisia; víta plán Komisie 
zrevidovať usmernenia o štátnej pomoci 
tak, aby zahŕňali čistý vodík;

16. víta Európsku alianciu pre čistý 
vodík a dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu, ktoré sú dôležitým 
prostriedkom na zvýšenie investícií do 
čistého a nízkouhlíkového vodíka; nabáda 
alianciu, aby predložila investičný program 
a databázu projektov, ktoré môžu 
zabezpečiť čo najskoršie splnenie cieľov v 
oblasti vodíka, ktoré stanovila Komisia; 
víta plán Komisie zrevidovať usmernenia o 
štátnej pomoci a trvá na tom, že by mali 
zahŕňať čistý vodík a opatrenia na jeho 
rýchle uvedenie na trh vrátane tých, ktoré 
umožňujú zmiešavanie so zemným 
plynom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Ivo Hristov

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. víta Európsku alianciu pre čistý 
vodík a dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu, ktoré sú dôležitým 
prostriedkom na zvýšenie investícií do 
čistého vodíka; nabáda alianciu, aby 
predložila investičný program a databázu 
projektov, ktoré môžu zabezpečiť čo 
najskoršie splnenie cieľov v oblasti vodíka, 
ktoré stanovila Komisia; víta plán Komisie 
zrevidovať usmernenia o štátnej pomoci 
tak, aby zahŕňali čistý vodík;

16. víta Európsku alianciu pre čistý 
vodík a dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu, ktoré sú dôležitým 
prostriedkom na zvýšenie investícií do 
čistého vodíka; nabáda alianciu, aby 
predložila investičný program a databázu 
projektov, ktoré môžu zabezpečiť čo 
najskoršie splnenie cieľov v oblasti vodíka, 
ktoré stanovila Komisia; víta plán Komisie 
zrevidovať usmernenia o štátnej pomoci 
tak, aby zahŕňali čistý vodík; víta revíziu 
smernice o infraštruktúre pre alternatívne 
palivá, v rámci ktorej by sa vodík a 
vodíkové čerpacie stanice mali stať 
povinnými;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. víta Európsku alianciu pre čistý 
vodík a dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu, ktoré sú dôležitým 
prostriedkom na zvýšenie investícií do 
čistého vodíka; nabáda alianciu, aby 
predložila investičný program a databázu 
projektov, ktoré môžu zabezpečiť čo 
najskoršie splnenie cieľov v oblasti vodíka, 
ktoré stanovila Komisia; víta plán Komisie 
zrevidovať usmernenia o štátnej pomoci 
tak, aby zahŕňali čistý vodík;

16. víta Európsku alianciu pre čistý 
vodík a dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu, ktoré sú dôležitým 
prostriedkom na zvýšenie investícií do 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a 
nízkouhlíkového vodíka; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby urýchlila vykonávanie 
činností aliancie; nabáda alianciu, aby 
predložila investičný program a databázu 
projektov, ktoré môžu zabezpečiť čo 
najskoršie splnenie cieľov v oblasti vodíka, 
ktoré stanovila Komisia; víta plán Komisie 
zrevidovať usmernenia o štátnej pomoci 
tak, aby zahŕňali vodík z obnoviteľných 
zdrojov a nízkouhlíkový vodík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. víta Európsku alianciu pre čistý 
vodík a dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu, ktoré sú dôležitým 
prostriedkom na zvýšenie investícií do 
čistého vodíka; nabáda alianciu, aby 
predložila investičný program a databázu 
projektov, ktoré môžu zabezpečiť čo 
najskoršie splnenie cieľov v oblasti vodíka, 
ktoré stanovila Komisia; víta plán Komisie 
zrevidovať usmernenia o štátnej pomoci 
tak, aby zahŕňali čistý vodík;

16. víta Európsku alianciu pre čistý 
vodík a dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu, ktoré sú dôležitým 
prostriedkom na zvýšenie investícií do 
čistého vodíka, a nabáda Komisiu a 
členské štáty, aby tieto nástroje naplno 
využívali; nabáda alianciu, aby predložila 
investičný program a databázu projektov, 
ktoré môžu zabezpečiť čo najskoršie 
splnenie cieľov v oblasti vodíka, ktoré 
stanovila Komisia; víta plán Komisie 
zrevidovať usmernenia o štátnej pomoci 
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tak, aby zahŕňali čistý vodík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. trvá na tom, aby európska aliancia 
mala transparentný rozhodovací proces 
riadený Európskou komisiou a 
podliehajúci kontrole, aby ju sprevádzal 
nezávislý vedecký odborný orgán na 
vymedzenie spôsobov transformácie a na 
poskytovanie usmernení pre potreby 
vodíka; aby sa aliancia jasne zasadzovala 
za splnenie cieľov EÚ v oblasti klímy do 
roku 2030 a 2050 a aby zabezpečila 
zastúpenie občianskej spoločnosti 
(environmentálnych MVO, odborných 
obcí a sociálnych partnerov);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 328
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyjadruje hlboké znepokojenie z 
odhalenia, že vodíková lobby, ktorého 
hlavnými aktérmi sú spoločnosti 
pôsobiace v oblasti fosílnych plynov, 
oznámila súhrnné ročné výdavky na 
ovplyvnenie tvorby politík v Bruseli vo 
výške 58,6 milióna EUR; zdôrazňuje, že je 
odôvodnené domnievať sa, že ide o veľmi 
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podhodnotený odhad;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 16 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. zdôrazňuje, že zástupcovia 
odvetvia vodíka v období od decembra 
2019 do septembra 2020 absolvovali 163 
stretnutí s európskymi komisármi 
Timmermansom, Simsonovou, Bretonom, 
ich kabinetmi a generálnymi riaditeľmi 
na témy súvisiace s energetikou, v 
porovnaní s 37 stretnutiami o energetike 
medzi vysokopostavenými úradníkmi 
Komisie a mimovládnymi organizáciami; 
považuje túto situáciu za zásadne 
neprijateľnú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 16 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16c. vyjadruje hlboké pobúrenie nad 
odhalením, že PR spoločnosť FTI 
Consulting – tá istá spoločnosť, o ktorej v 
USA odhalili, že vytvorila falošné lokálne 
organizácie podporujúce fosílne palivá v 
mene veľkých ropných a plynárenských 
spoločností – je kľúčom k vytvoreniu 
vodíkovej lobby, keďže stojí za 
organizáciami Hydrogen Europe a 
Hydrogen Council, teda lobistickými 
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skupinami, ktoré sú najviac zapojené do 
tvorby stratégie Komisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 16 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16d. zdôrazňuje, že Komisiou vytvorená 
európska vodíková stratégia, ktorá bola 
uverejnená v júli 2020, je znepokojujúco 
podobná požiadavkám lobistickej skupiny 
Hydrogen Europe, a to vrátane cieľov a 
investícií potrebných pre vodík, a to tak v 
rámci EÚ, ako aj mimo nej, čo bude 
priemysel do roku 2030 stáť 430 miliárd 
EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 16 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16e. zdôrazňuje, že existuje zásadný a 
nenapraviteľný konflikt medzi záujmami 
odvetvia fosílnych palív a všeobecným 
záujmom Únie podporovať rozvoj vodíka 
z obnoviteľných zdrojov; žiada preto, aby 
sa odvetviu fosílnych palív zakázal 
akýkoľvek prístup k navrhovaniu a 
rozvoju verejných politík týkajúcich sa 
rozvoja vodíka; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby v tejto záležitosti okamžite 
ukončili akékoľvek partnerstvá s odvetvím 
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fosílnych palív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 16 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16f. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
prevládajúcim vplyvom plynárenských 
lobistov pri formovaní vodíkovej stratégie 
EÚ; odsudzuje akýkoľvek pokus o 
environmentálne klamlivú reklamu na 
používanie a financovanie fosílnych palív 
prostredníctvom tzv. nízkouhlíkového 
vodíka; naliehavo žiada Komisiu, aby vo 
svojej stratégii odstránila všetky medzery, 
ktoré by mohli slúžiť ako základ pre 
financovanie projektov, v ktorých je 
zemný plyn zdrojom vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 16 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16g. vyjadruje hlboké pobúrenie v 
súvislosti s odhalením, že spoločnosť 
Hydrogen Europe, lobistická skupina 
podporujúca fosílne palivá, pôsobí ako 
sekretariát Európskej aliancie pre čistý 
vodík; odsudzuje skutočnosť, že členmi 
tejto aliancie nie sú organizácie 
občianskej spoločnosti, environmentálne 
mimovládne organizácie, nezávislí 
odborníci a dokonca ani spoločnosti 
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vyrábajúce energiu z obnoviteľných 
zdrojov; označuje preto túto Európsku 
alianciu pre čistý vodík za 
environmentálne klamlivú reklamu 
konzorcia lobistov za fosílne palivá; 
vyzýva Komisiu, aby túto alianciu 
okamžite zrušila;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje prácu spoločného 
podniku pre palivové články a vodík (SP 
FCH); žiada Komisiu, aby ho využívala 
ako kompetenčné centrum pre čistý vodík;

vypúšťa sa

Or. de

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

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje prácu spoločného 
podniku pre palivové články a vodík (SP 
FCH); žiada Komisiu, aby ho využívala 
ako kompetenčné centrum pre čistý vodík;

17. víta obnovenie spoločného 
podniku pre palivové články a vodík (SP 
FCH) v rámci programu Horizont Európa 
a vyzýva na zvýšenie jeho rozpočtu v 
porovnaní s programom Horizont 2020; 
zdôrazňuje význam práce spoločného 
podniku pre palivové články a vodík (SP 
FCH); žiada Komisiu, aby ho využívala 
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ako kompetenčné centrum pre vodík z 
obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkový 
vodík; vyzýva Komisiu, aby využila 
skúsenosti získané v spoločných 
podnikoch, najmä pokiaľ ide o vodíkové 
palivové články, a aby stimulovala ďalší 
výskum týchto technológií; vyzýva, aby sa 
v rámci budúceho partnerstva v oblasti 
čistého vodíka pre Európu ďalej skúmal a 
analyzoval potenciál vodíka a palivových 
článkov v budovách a dátových centrách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje prácu spoločného 
podniku pre palivové články a vodík (SP 
FCH); žiada Komisiu, aby ho využívala 
ako kompetenčné centrum pre čistý vodík;

17. pripomína, že odvetvie vodíka malo 
v období rokov 2014 – 2020 prístup k viac 
než 1 miliarde EUR verejných finančných 
prostriedkov na svoje projekty vďaka 
verejno-súkromnému výskumnému 
partnerstvu „spoločný podnik pre palivové 
články a vodík“ medzi Európskou 
komisiou a organizáciou Hydrogen 
Europe; zdôrazňuje, že tieto verejné 
finančné prostriedky by sa využili lepšie, 
keby boli zamerané na verejný výskum, 
verejný plán rozvoja a podporu 
pracovníkov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje prácu spoločného 
podniku pre palivové články a vodík (SP 
FCH); žiada Komisiu, aby ho využívala 
ako kompetenčné centrum pre čistý vodík;

17. zdôrazňuje prácu spoločného 
podniku pre palivové články a vodík (SP 
FCH); žiada Komisiu, aby ho využívala 
ako kompetenčné centrum pre vodík; 
zdôrazňuje, že toto obnovené partnerstvo 
by malo zahŕňať činnosti v oblasti 
výskumu a vývoja v celom hodnotovom 
reťazci s cieľom zabezpečiť nákladovo 
efektívne využívanie financovania vodíka 
a lepšiu koordináciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje prácu spoločného 
podniku pre palivové články a vodík (SP 
FCH); žiada Komisiu, aby ho využívala 
ako kompetenčné centrum pre čistý vodík;

17. zdôrazňuje prácu spoločného 
podniku pre palivové články a vodík (SP 
FCH); vyzýva na vytvorenie spoločného 
podniku pre obnoviteľné zdroje energie a 
žiada Komisiu, aby ich využívala ako 
kompetenčné centrá pre čistý vodík;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 340
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje prácu spoločného 
podniku pre palivové články a vodík (SP 

17. zdôrazňuje prácu spoločného 
podniku pre palivové články a vodík (SP 
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FCH); žiada Komisiu, aby ho využívala 
ako kompetenčné centrum pre čistý vodík;

FCH); žiada Komisiu, aby ho využívala 
ako kompetenčné centrum pre vodík a 
poskytla mu dostatok finančných 
prostriedkov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. navrhuje Európskej komisii, aby 
začlenila zavádzanie vodíka do 
všeobecných cieľov partnerstva PRIMA, a 
to v súlade s prioritami programu 
Horizont Európa, s cieľom posilniť 
výskumné a inovačné kapacity a rozvíjať 
znalosti a spoločné inovačné riešenia v 
celom regióne partnerstva PRIMA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Sven Schulze

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a.  zdôrazňuje význam vhodnej 
taxonómie pre rozvoj vodíkovej 
technológie vrátane vodíkovej 
infraštruktúry; 

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

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že na pokrytie 
európskeho dopytu bude možno potrebné 
dovážať čistý vodík; vyzýva Komisiu, aby 
nadviazala vzájomne prospešnú spoluprácu 
so susednými regiónmi;

18. zdôrazňuje, že vedúca úloha 
Európy vo výrobe technológií vodíka z 
obnoviteľných zdrojov predstavuje 
príležitosť na podporu vedúceho 
postavenia európskeho priemyslu a 
inovácií na celosvetovej úrovni pri 
súčasnom posilnení úlohy EÚ ako 
globálneho lídra v oblasti klímy; 
zdôrazňuje cieľ zvýšiť domácu výrobu 
vodíka, pričom uznáva možnosť dovozu 
dodatočnej energie z obnoviteľných 
zdrojov a vodíka zo susedných regiónov a 
z tretích krajín s cieľom uspokojiť rastúci 
domáci dopyt po cenovo dostupnom 
vodíku; vyzýva preto Komisiu, aby 
nadviazala vzájomne prospešnú spoluprácu 
so susednými regiónmi, pričom zohľadní 
energetickú bezpečnosť EÚ, ako aj 
environmentálne normy externých 
partnerov EÚ;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh



AM\1220643SK.docx 89/111 PE662.101v01-00

SK

18. domnieva sa, že na pokrytie 
európskeho dopytu bude možno potrebné 
dovážať čistý vodík; vyzýva Komisiu, aby 
nadviazala vzájomne prospešnú 
spoluprácu so susednými regiónmi;

18. domnieva sa, že na uspokojenie 
európskeho dopytu bude možno potrebné 
dovážať vodík z obnoviteľných zdrojov; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
nadviazali vzájomne prospešnú spoluprácu 
so susednými regiónmi a rýchlo rozvíjali 
strategické partnerstvá s krajinami na 
celom svete s cieľom chrániť strategické 
záujmy Európy a zároveň zabezpečili 
spravodlivú hospodársku súťaž medzi 
dovezeným a lokálne vyrobeným vodíkom 
z obnoviteľných zdrojov a dodržiavanie 
ambícií EÚ v oblasti udržateľnosti, a to 
pri súčasnom zohľadnení vplyvov na 
životné prostredie v iných regiónoch; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
investovali do potrebnej novej dovozovej 
infraštruktúry v prístavoch a do 
cezhraničných prepojení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že na pokrytie 
európskeho dopytu bude možno potrebné 
dovážať čistý vodík; vyzýva Komisiu, aby 
nadviazala vzájomne prospešnú 
spoluprácu so susednými regiónmi;

18. domnieva sa, že by sa mala 
uprednostňovať miestna a európska 
výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov; 
domnieva sa tiež, že dovoz obnoviteľného 
vodíka by sa mal realizovať len vtedy, ak 
je preukázateľne nevyhnutný na pokrytie 
častí európskeho dopytu, a aj vtedy na 
základe spoločných noriem a kritérií, aby 
sa zabránilo nekalej hospodárskej súťaži, 
iným formám energetickej závislosti alebo 
premiestňovaniu vplyvov na životné 
prostredie; v tejto súvislosti vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala medzinárodné 
normy v oblasti vodíka, metodiky výpočtu 
emisií na jednotku vodíka, ako aj kritériá 
udržateľnosti a aby z nich urobila nutnú 
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podmienku akéhokoľvek dovozu vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že na pokrytie 
európskeho dopytu bude možno potrebné 
dovážať čistý vodík; vyzýva Komisiu, aby 
nadviazala vzájomne prospešnú 
spoluprácu so susednými regiónmi;

18. domnieva sa, že na pokrytie 
európskeho dopytu bude možno potrebné 
dovážať čistý vodík; zdôrazňuje, že je 
potrebné zabezpečiť spravodlivú 
hospodársku súťaž medzi dovezeným a 
domácim vodíkom; vyzýva Komisiu, aby 
sa zapojila do otvoreného a 
konštruktívneho dialógu s cieľom 
nadviazať vzájomne prospešnú spoluprácu 
so susednými regiónmi ako severná 
Afrika; zdôrazňuje, že táto spolupráca by 
mala byť prospešná aj pre vytváranie 
trhov s čistými a novými technológiami, 
posilnenie prechodu na energiu z 
obnoviteľných zdrojov a dosiahnutie 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že na pokrytie 18. domnieva sa, že na pokrytie 
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európskeho dopytu bude možno potrebné 
dovážať čistý vodík; vyzýva Komisiu, aby 
nadviazala vzájomne prospešnú spoluprácu 
so susednými regiónmi;

európskeho dopytu bude možno potrebné 
dovážať čistý vodík, ako aj elektrickú 
energiu založenú na obnoviteľných 
zdrojoch energie na účely výroby čistého 
vodíka; vyzýva Komisiu, aby nadviazala 
vzájomne prospešnú spoluprácu so 
susednými regiónmi, pričom musí náležite 
zohľadniť energetickú bezpečnosť EÚ a 
jej členských štátov, ako aj 
environmentálne normy externých 
partnerov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Ivo Hristov

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že na pokrytie 
európskeho dopytu bude možno potrebné 
dovážať čistý vodík; vyzýva Komisiu, aby 
nadviazala vzájomne prospešnú spoluprácu 
so susednými regiónmi;

18. domnieva sa, že na pokrytie 
európskeho dopytu bude možno potrebné 
dovážať čistý vodík; zdôrazňuje význam 
cezhraničnej spolupráce zameranej na 
zabezpečenie riadneho hodnotového 
reťazca od obnoviteľných zdrojov energie 
až po konečné použitie vyrobeného 
vodíka; vyzýva Komisiu, aby nadviazala 
vzájomne prospešnú spoluprácu so 
susednými regiónmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že na pokrytie 
európskeho dopytu bude možno potrebné 

18. domnieva sa, že dovoz vodíka 
nemá z hľadiska energetickej politiky a 
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dovážať čistý vodík; vyzýva Komisiu, aby 
nadviazala vzájomne prospešnú 
spoluprácu so susednými regiónmi;

hospodárstva zmysel, pretože extrémne 
prchavý vodíkový plyn má výrazne nižšiu 
energetickú hustotu ako zemný plyn; 
zdôrazňuje, že vodík by sa na účel 
prepravy musel skvapalňovať, čo by malo 
za následok ďalšie straty energie na 
úrovni 35 %; poznamenáva, že z tohto 
dôvodu je jeho preprava v súčasnosti 
absolútne nerentabilná;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 350
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že na pokrytie 
európskeho dopytu bude možno potrebné 
dovážať čistý vodík; vyzýva Komisiu, aby 
nadviazala vzájomne prospešnú spoluprácu 
so susednými regiónmi;

18. vyzýva Komisiu, aby nadviazala 
vzájomne prospešnú spoluprácu so 
susednými regiónmi pri vypracúvaní 
medzinárodných noriem a stanovovaní 
spoločných definícií a metodík na 
vymedzenie celkových emisií z každej 
jednotky vyrobeného vodíka, ako aj 
medzinárodných kritérií udržateľnosti, 
ktoré sú nutným predpokladom 
akéhokoľvek dovozu vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že na pokrytie 
európskeho dopytu bude možno potrebné 
dovážať čistý vodík; vyzýva Komisiu, aby 
nadviazala vzájomne prospešnú spoluprácu 

18. konštatuje, že na pokrytie 
európskeho dopytu bude možno potrebné 
dovážať vodík z obnoviteľných zdrojov; 
vyzýva Komisiu, aby zaviedla vzájomne 
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so susednými regiónmi; prospešnú spoluprácu so susednými 
regiónmi a zohľadnila pri tom zvládanie 
vplyvov na udržateľnosť, napríklad na 
využívanie vody; uznáva technologické 
obmedzenia a obmedzenia efektívnosti 
lodnej prepravy vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že na pokrytie 
európskeho dopytu bude možno potrebné 
dovážať čistý vodík; vyzýva Komisiu, aby 
nadviazala vzájomne prospešnú spoluprácu 
so susednými regiónmi;

18. domnieva sa, že na pokrytie 
európskeho dopytu bude možno potrebné 
dovážať čistý vodík; na tento účel by sa 
mali už v počiatočnej fáze vytvoriť vhodné 
dovozné infraštruktúry; kľúčovú úlohu by 
pritom mali zohrávať námorné prístavy; 
vyzýva Komisiu, aby nadviazala vzájomne 
prospešnú spoluprácu so susednými 
regiónmi;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 353
Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že na pokrytie 
európskeho dopytu bude možno potrebné 
dovážať čistý vodík; vyzýva Komisiu, aby 
nadviazala vzájomne prospešnú spoluprácu 
so susednými regiónmi;

18. zdôrazňuje, že prvoradá úloha 
Európy v oblasti výroby technológií 
založených na vodíku z obnoviteľných 
zdrojov a nízkouhlíkovom vodíku ponúka 
možnosť potvrdiť európsku priemyselnú 
autonómiu a vedúce postavenie a inovácie 
na celosvetovej úrovni; vyzýva Komisiu, 
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aby v prípade potreby nadviazala vzájomne 
prospešnú spoluprácu so susednými 
regiónmi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 354
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že na pokrytie 
európskeho dopytu bude možno potrebné 
dovážať čistý vodík; vyzýva Komisiu, aby 
nadviazala vzájomne prospešnú spoluprácu 
so susednými regiónmi;

18. domnieva sa, že na pokrytie 
európskeho dopytu bude okrem silného, 
spoľahlivého vnútorného trhu možno 
potrebné dovážať čistý vodík; vyzýva 
Komisiu, aby vytvorila vzájomne 
prospešnú spoluprácu a podporovala 
prepojenie so susednými regiónmi, ako je 
Afrika, Blízky východ a Východné 
partnerstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že na pokrytie 
európskeho dopytu bude možno potrebné 
dovážať čistý vodík; vyzýva Komisiu, aby 
nadviazala vzájomne prospešnú 
spoluprácu so susednými regiónmi;

18. domnieva sa, že európsky 
priemysel je technologickým 
priekopníkom v oblasti elektrolyzérov a 
iných technológií spojených s energiou a 
vodíkom z obnoviteľných zdrojov; vyzýva 
aktérov, aby nadviazali vzájomne 
prospešnú spoluprácu zabezpečujúcu 
prenos know-how a udržateľný miestny 
rozvoj;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 356
Dominique Riquet

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že na pokrytie 
európskeho dopytu bude možno potrebné 
dovážať čistý vodík; vyzýva Komisiu, aby 
nadviazala vzájomne prospešnú spoluprácu 
so susednými regiónmi;

18. zdôrazňuje, že EÚ má potrebné 
zdroje na výrobu bezuhlíkového vodíka a 
nemala by si vytvárať novú energetickú 
závislosť od tretích krajín; vyzýva 
Komisiu, aby nadviazala vzájomne 
prospešnú spoluprácu so susednými 
regiónmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. víta rôznorodé vnútroštátne 
stratégie, ktoré zaviedli členské štáty; 
konštatuje, že cieľom niektorých krajín je 
vyrábať významnú časť svojho vodíka na 
domácej pôde, zatiaľ čo iné krajiny stavili 
na výrobu vodíka v európskom susedstve; 
v tejto súvislosti berie na vedomie plány 
na výrobu vodíka z jadrovej energie v 
rámci širšieho prechodu Ukrajiny na 
udržateľnejšie zdroje energie a jej 
prejavený záujem o partnerstvo s EÚ v 
oblasti vodíka;

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

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje, že by sa mala ďalej 
rozvíjať medzinárodná spolupráca 
v oblasti nízkouhlíkového vodíka so 
susedstvom EÚ vychádzajúca zo vzájomne 
rešpektovaných pravidiel a zásad 
založených na právnych predpisoch EÚ 
týkajúcich sa vnútorného trhu s plynom, t. 
j. so Spojeným kráľovstvom, s EHP, 
Energetickým spoločenstvom a USA, a to 
s cieľom posilniť vnútorný trh a 
energetickú bezpečnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
François-Xavier Bellamy

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje, že s cieľom zabrániť 
akémukoľvek úniku uhlíka by sa všetok 
dovoz vodíka mal certifikovať ako vodík z 
obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkový 
vodík počas celého životného cyklu 
vrátane výroby a prepravy a mal by byť v 
súlade s budúcim mechanizmom 
kompenzácie uhlíka na hraniciach 
Európskej únie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 360
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje, že akýkoľvek dovezený 
vodík by mal pochádzať z dodatočnej 
elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov a nemal by odkladať 
dekarbonizáciu energetickej sústavy v 
tretích krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje, že prioritou by malo 
byť budovanie dodávateľského reťazca 
čistého vodíka v Európe s cieľom 
podporiť výhody prvého hráča, 
priemyselnú konkurencieschopnosť a 
bezpečnosť dodávok energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. zdôrazňuje, že by sa mala ďalej 
rozvíjať medzinárodná spolupráca s 
tretími krajinami v oblasti 
nízkouhlíkového vodíka, ktorá vychádza 
zo vzájomne rešpektovaných pravidiel a 
zásad založených na právnych predpisoch 
EÚ týkajúcich sa vnútorného trhu s 
plynom, t. j. so Spojeným kráľovstvom, 
s EHP, Energetickým spoločenstvom a 
USA, s cieľom posilniť vnútorný trh a 
energetickú bezpečnosť, a to pod 
podmienkou, že daná tretia krajina 
nepodlieha žiadnym reštriktívnym 
opatreniam EÚ, napríklad hospodárskym 
sankciám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 363
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. zdôrazňuje, že rozvoj vodíka v 
Európe nemožno dosiahnuť na úkor 
tretích krajín, a to ani premiestnením 
potenciálnych emisií skleníkových plynov 
spojených s výrobou vodíka, ani 
monopolizáciou ich vodných zdrojov na 
európske využívanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard 
Bentele, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian 
Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, 
Gheorghe Falcă
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Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť zásady vnútorného trhu v 
sektore vodíka a vytvoriť rovnaké 
podmienky pre vodík z obnoviteľných 
zdrojov a nízkouhlíkový vodík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 18 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18c. domnieva sa preto, že Nemeckom 
sponzorovaný projekt na využitie kapacity 
vodnej energie priehrady Inga 3 na 
výrobu zeleného vodíka, ktorý sa má 
transformovať na kvapalný vodík a 
prepravovať v tankeroch do Únie, a 
najmä do Nemecka, je absurdne veľkým 
projektom; ďalej pripomína, že 
desaťtisíce dedinčanov, ktorých životy 
závisia od rieky, by v prípade vybudovania 
priehrady mohli prísť o svoje domovy, 
pričom by sa im poskytla len malá 
kompenzácia alebo pomoc pri sťahovaní; 
považuje preto tento projekt za príklad 
ekologicky a sociálne katastrofálneho 
projektu realizovaného v záujme 
podnikov, a nie miestneho obyvateľstva;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 18 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18c. vyzýva Komisiu, aby v súlade s 
usmerneniami pre lepšiu právnu 
reguláciu vykonala dôkladné, 
transparentné, inkluzívne a vedecky 
podložené posúdenia vplyvu iniciatív 
vyplývajúcich z vodíkovej stratégie EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 18 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18d. vyjadruje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že krajiny ako Japonsko 
dovážajú vodík z tretích krajín, ako je 
Austrália, ktorý sa vyrába s použitím 
fosílnych palív, napríklad uhlia; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby 
nenapodobňovali takýto vývoj; zdôrazňuje 
preto, že je potrebné zohľadniť obsah 
uhlíka, ktorý je súčasťou dovážaného 
vodíka; domnieva sa, že na dovážaný 
vodík sa musí vzťahovať budúci európsky 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 18 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18d. v tejto súvislosti sa domnieva, že 
nové partnerstvá, najmä partnerstvá so 
severoafrickými krajinami, sú 
podnikateľskou príležitosťou výhodnou 
pre všetky strany, pretože podporujú 
rozvoj odvetvia obnoviteľnej a vodíkovej 
energie na oboch stranách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 369
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 18 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18e. pripomína, že vývoj vodíka je 
neoddeliteľne spojený s palivovými 
článkami; zdôrazňuje, že palivové články 
sa naďalej spoliehajú na katalyzátory 
z drahých kovov – predovšetkým na 
platinu; pripomína, že pri ťažbe potrebnej 
na tento rozvoj sa spotrebúva veľké 
množstvo vody, čo môže vstúpiť do 
konkurenčného vzťahu s potrebami 
miestneho obyvateľstva, najmä v 
regiónoch, ktoré trpia nedostatkom vody; 
zdôrazňuje, že ťažobné činnosti v 
krajinách mimo EÚ môžu byť zdrojom 
intenzívneho znečistenia ovplyvňujúceho 
kvalitu vody, ovzdušia, pôdy, odlesňovanie 
a stratu biodiverzity; pripomína, že 
ťažobné činnosti sa sústreďujú v 
rozvojových krajinách, v ktorých pracovné 
normy poskytujú oveľa menšiu ochranu 
ako v EÚ, a že preto pracovné podmienky 
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v baniach ohrozujú zdravie a život 
baníkov; zdôrazňuje, že znečistenie 
spôsobené ťažobnými činnosťami má 
priamy vplyv na prostriedky obživy 
miestnych obyvateľov a môže ich z 
dlhodobého hľadiska donútiť odsťahovať 
sa; pripomína, že miestne obyvateľstvo 
trpí nepriamymi následkami kontaminácie 
vody, ovzdušia a pôdy, čo má výrazný 
vplyv na jeho zdravie; zdôrazňuje preto, že 
je potrebné zaviesť systém náležitej 
obozretnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. je presvedčený, že EÚ by sa mala 
snažiť presadzovať na medzinárodnej 
úrovni svoje normy týkajúce sa vodíka, a 
tak začleniť vodík do svojej medzinárodnej 
spolupráce;

19. zdôrazňuje význam vypracovania 
medzinárodných noriem, a to aj vo 
vzťahu k udržateľnosti; považuje 
medzinárodné normy a záruky pôvodu za 
nevyhnutnú podmienku spravodlivého a 
otvoreného trhu s vodíkom a širokého 
zavádzania vodíkových technológií; je 
presvedčený, že EÚ by mala presadzovať 
na medzinárodnej úrovni svoje normy 
týkajúce sa vodíka, a tak začleniť vodík do 
svojej medzinárodnej spolupráce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 371
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 19
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. je presvedčený, že EÚ by sa mala 
snažiť presadzovať na medzinárodnej 
úrovni svoje normy týkajúce sa vodíka, a 
tak začleniť vodík do svojej medzinárodnej 
spolupráce;

19. je presvedčený, že EÚ by sa mala 
snažiť presadzovať na medzinárodnej 
úrovni svoje normy týkajúce sa vodíka, a 
tak začleniť vodík do svojej medzinárodnej 
spolupráce; pre obchod sú potrebné 
jednotné normy s prihliadnutím na 
konkrétny vplyv uhlíka a 
preukázateľnosť, že ide skutočne o čistý 
vodík;

Or. de

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

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. je presvedčený, že EÚ by sa mala 
snažiť presadzovať na medzinárodnej 
úrovni svoje normy týkajúce sa vodíka, a 
tak začleniť vodík do svojej medzinárodnej 
spolupráce;

19. je presvedčený, že EÚ by sa mala 
snažiť presadzovať na medzinárodnej 
úrovni svoje normy týkajúce sa vodíka s 
cieľom zlepšiť strategickú autonómiu 
Únie, a tak začleniť vodík do svojej 
medzinárodnej spolupráce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. je presvedčený, že EÚ by sa mala 19. je presvedčený, že EÚ by sa mala 
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snažiť presadzovať na medzinárodnej 
úrovni svoje normy týkajúce sa vodíka, a 
tak začleniť vodík do svojej medzinárodnej 
spolupráce;

snažiť presadzovať na medzinárodnej 
úrovni svoje normy týkajúce sa vodíka z 
obnoviteľných zdrojov, a tak začleniť 
vodík z obnoviteľných zdrojov do svojej 
medzinárodnej spolupráce;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 374
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. je presvedčený, že EÚ by sa mala 
snažiť presadzovať na medzinárodnej 
úrovni svoje normy týkajúce sa vodíka, a 
tak začleniť vodík do svojej medzinárodnej 
spolupráce;

19. je presvedčený, že EÚ by mala 
presadzovať na medzinárodnej úrovni 
svoje normy a kritériá udržateľnosti 
týkajúce sa vodíka, a tak začleniť vodík do 
svojej medzinárodnej spolupráce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. domnieva sa, že vodík by sa mal 
stať súčasťou európskej medzinárodnej 
spolupráce vrátane spolupráce v rámci 
medzinárodných organizácií ako IRENA 
alebo stretnutí fóra Clean Energy 
Ministerial, spolupráce v oblasti výskumu, 
diplomacie v oblasti klímy a susedskej 
politiky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. zdôrazňuje, akú príležitosť 
predstavuje vodík v oblasti podpory 
vedúceho postavenia európskeho 
priemyslu a inovácií na celosvetovej 
úrovni pri súčasnom posilnení úlohy EÚ 
ako globálneho lídra v oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 377
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje potrebu integrovaného 
energetického systému, aby sa do roku 
2050 dosiahla klimatická neutralita; 
domnieva sa, že integrácia elektrickej, 
plynovej a vodíkovej rozvodnej siete je 
prínosom pre dobre fungujúci trh s 
vodíkom a energiou; víta začlenenie vodíka 
do stratégie Komisie pre integráciu 
energetického systému; domnieva sa, že 
čistý vodík môže zohrávať kľúčovú úlohu 
z hľadiska uskladňovania energie na 
vyváženie nestálej ponuky a dopytu po 
energii z obnoviteľných zdrojov;

20. zdôrazňuje potrebu integrovaného 
energetického systému, aby sa do roku 
2050 dosiahla klimatická neutralita; 
domnieva sa, že integrácia elektrickej, 
plynovej a vodíkovej rozvodnej siete je 
prínosom pre dobre fungujúci trh s 
vodíkom a energiou; konštatuje preto, že 
rozvoj vodíkového hospodárstva by nemal 
viesť k nerovnováhe energetického 
systému ako celku; víta začlenenie vodíka 
do stratégie Komisie pre integráciu 
energetického systému; domnieva sa, že 
čistý vodík môže zohrávať kľúčovú úlohu 
z hľadiska uskladňovania energie na 
vyváženie nestálej ponuky a dopytu po 
energii z obnoviteľných zdrojov; 
konštatuje však, že používanie vodíka na 
uskladňovanie energie nie je zatiaľ 
konkurencieschopné z dôvodu vysokých 



PE662.101v01-00 106/111 AM\1220643SK.docx

SK

výrobných nákladov; preto opätovne 
zdôrazňuje potrebu znížiť náklady na 
výrobu čistého vodíka a podporiť rovnaké 
podmienky pre riešenia v oblasti flexibility 
a vyvažovania v celom energetickom 
systéme; nabáda Komisiu, aby 
analyzovala možnosti a kapacity na 
skladovanie vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 378
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje potrebu integrovaného 
energetického systému, aby sa do roku 
2050 dosiahla klimatická neutralita; 
domnieva sa, že integrácia elektrickej, 
plynárenskej a vodíkovej rozvodnej siete je 
prínosom pre dobre fungujúci trh s 
vodíkom a energiou; víta začlenenie 
vodíka do stratégie Komisie pre integráciu 
energetického systému; domnieva sa, že 
čistý vodík môže zohrávať kľúčovú úlohu z 
hľadiska uskladňovania energie na 
vyváženie nestálej ponuky a dopytu po 
energii z obnoviteľných zdrojov;

20. v záujme dosiahnutia klimatickej 
neutrality čo najskôr, najneskôr však do 
roku 2050, zdôrazňuje potrebu 
integrovaného energetického systému, v 
ktorom vodík z obnoviteľných zdrojov 
predstavuje malú časť rovnice; domnieva 
sa, že integrácia odvetví elektrickej 
energie, tepla, plynu a vodíka, ktorej 
jadrom je energetická efektívnosť, je 
prínosom pre dosiahnutie cieľov Únie v 
oblasti klímy a energetiky a dobre 
fungujúceho trhu s energiou; víta 
začlenenie vodíka do stratégie Komisie pre 
integráciu energetického systému; 
domnieva sa, že je vhodné preskúmať, ako 
a do akej miery by vodík mohol zohrávať 
úlohu z hľadiska sezónneho uskladňovania 
energie na vyváženie ponuky a dopytu v 
oblasti energie z obnoviteľných zdrojov 
oproti iným riešeniam; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že energetické straty spojené s 
uskladňovaním energie prostredníctvom 
vodíka sa odhadujú na približne 60 % za 
prenos tam i späť;

Or. en



AM\1220643SK.docx 107/111 PE662.101v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 379
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje potrebu integrovaného 
energetického systému, aby sa do roku 
2050 dosiahla klimatická neutralita; 
domnieva sa, že integrácia elektrickej, 
plynovej a vodíkovej rozvodnej siete je 
prínosom pre dobre fungujúci trh s 
vodíkom a energiou; víta začlenenie 
vodíka do stratégie Komisie pre integráciu 
energetického systému; domnieva sa, že 
čistý vodík môže zohrávať kľúčovú úlohu 
z hľadiska uskladňovania energie na 
vyváženie nestálej ponuky a dopytu po 
energii z obnoviteľných zdrojov;

20. zdôrazňuje potrebu integrovaného 
energetického systému, aby sa dosiahla 
klimatická neutralita, a že v Parížskej 
dohode sa stanovuje dlhodobý cieľ 
obmedziť nárast globálnej teploty na 1,5 
°C oproti predindustriálnym úrovniam; 
domnieva sa, že integrácia energetických 
odvetví a nosičov, ako aj koherentné 
plánovanie elektrickej, tepelnej, plynovej a 
vodíkovej rozvodnej siete pri zvážení 
alternatívnych opatrení v oblasti 
energetickej efektívnosti a úspornosti, ako 
aj spojenie s cieľmi v oblasti klímy sú 
prínosom pre udržateľnosť a energetickú 
transformáciu; víta začlenenie vodíka do 
stratégie Komisie pre integráciu 
energetického systému; domnieva sa, že 
čistý vodík môže zohrávať úlohu z 
hľadiska uskladňovania energie na 
vyváženie ponuky a dopytu po energii z 
obnoviteľných zdrojov;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje potrebu integrovaného 
energetického systému, aby sa do roku 

20. zdôrazňuje potrebu integrovaného 
energetického systému, aby sa do roku 
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2050 dosiahla klimatická neutralita; 
domnieva sa, že integrácia elektrickej, 
plynovej a vodíkovej rozvodnej siete je 
prínosom pre dobre fungujúci trh s 
vodíkom a energiou; víta začlenenie vodíka 
do stratégie Komisie pre integráciu 
energetického systému; domnieva sa, že 
čistý vodík môže zohrávať kľúčovú úlohu z 
hľadiska uskladňovania energie na 
vyváženie nestálej ponuky a dopytu po 
energii z obnoviteľných zdrojov;

2050 dosiahla klimatická neutralita; 
domnieva sa, že integrácia elektrickej, 
plynovej, vykurovacej a chladiacej a 
vodíkovej rozvodnej siete je prínosom pre 
dobre fungujúci trh s vodíkom a energiou; 
víta začlenenie vodíka do stratégie Komisie 
pre integráciu energetického systému; 
domnieva sa, že vodík z obnoviteľných 
zdrojov a nízkouhlíkový vodík môže 
zohrávať kľúčovú úlohu z hľadiska 
uskladňovania energie na vyváženie 
nestálej ponuky a dopytu po energii z 
obnoviteľných zdrojov; vyzýva Komisiu, 
aby riešila prekážky brániace širšiemu 
zavedeniu vodíkového skladovania 
energie vzhľadom na jeho vysoký 
potenciál najmä v odvetviach mobility a 
stavebníctva;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje potrebu integrovaného 
energetického systému, aby sa do roku 
2050 dosiahla klimatická neutralita; 
domnieva sa, že integrácia elektrickej, 
plynovej a vodíkovej rozvodnej siete je 
prínosom pre dobre fungujúci trh s 
vodíkom a energiou; víta začlenenie vodíka 
do stratégie Komisie pre integráciu 
energetického systému; domnieva sa, že 
čistý vodík môže zohrávať kľúčovú úlohu z 
hľadiska uskladňovania energie na 
vyváženie nestálej ponuky a dopytu po 
energii z obnoviteľných zdrojov;

20. zdôrazňuje potrebu integrovaného 
energetického systému, aby sa do roku 
2050 dosiahla klimatická neutralita; 
domnieva sa, že integrácia elektrickej, 
plynovej a vodíkovej rozvodnej siete je 
prínosom pre dobre fungujúci trh s 
vodíkom a energiou; víta začlenenie vodíka 
do stratégie Komisie pre integráciu 
energetického systému; domnieva sa, že 
vodík z obnoviteľných zdrojov a 
nízkouhlíkový vodík bude zohrávať 
kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii ťažko 
dekarbonizovateľných odvetví a pri 
uskladňovaní energie na vyváženie 
nestálej ponuky a dopytu po energii z 
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obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje potrebu integrovaného 
energetického systému, aby sa do roku 
2050 dosiahla klimatická neutralita; 
domnieva sa, že integrácia elektrickej, 
plynovej a vodíkovej rozvodnej siete je 
prínosom pre dobre fungujúci trh s 
vodíkom a energiou; víta začlenenie vodíka 
do stratégie Komisie pre integráciu 
energetického systému; domnieva sa, že 
čistý vodík môže zohrávať kľúčovú úlohu z 
hľadiska uskladňovania energie na 
vyváženie nestálej ponuky a dopytu po 
energii z obnoviteľných zdrojov;

20. zdôrazňuje potrebu integrovaného 
energetického systému, aby sa do roku 
2050 dosiahla klimatická neutralita; 
domnieva sa, že integrácia elektrickej, 
plynovej a vodíkovej rozvodnej siete je 
prínosom pre dobre fungujúci trh s 
vodíkom a energiou; víta začlenenie vodíka 
do stratégie Komisie pre integráciu 
energetického systému; domnieva sa, že 
čistý vodík z obnoviteľných zdrojov a 
nízkouhlíkový vodík môžu zohrávať 
kľúčovú úlohu z hľadiska uskladňovania 
energie na vyváženie nestálej ponuky a 
dopytu po energii z obnoviteľných zdrojov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 383
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje potrebu integrovaného 
energetického systému, aby sa do roku 
2050 dosiahla klimatická neutralita; 
domnieva sa, že integrácia elektrickej, 
plynovej a vodíkovej rozvodnej siete je 
prínosom pre dobre fungujúci trh s 
vodíkom a energiou; víta začlenenie vodíka 

20. zdôrazňuje potrebu integrovaného 
energetického systému, aby bolo možné 
dosiahnuť a zabezpečiť ciele energetickej 
politiky v oblasti bezpečnosti dodávok a 
stability siete; domnieva sa, že integrácia 
elektrickej, plynovej a vodíkovej rozvodnej 
siete je prínosom pre dobre fungujúci trh s 



PE662.101v01-00 110/111 AM\1220643SK.docx

SK

do stratégie Komisie pre integráciu 
energetického systému; domnieva sa, že 
čistý vodík môže zohrávať kľúčovú úlohu 
z hľadiska uskladňovania energie na 
vyváženie nestálej ponuky a dopytu po 
energii z obnoviteľných zdrojov;

vodíkom a energiou; víta začlenenie vodíka 
do stratégie Komisie pre integráciu 
energetického systému; domnieva sa, že 
vodík môže zohrávať úlohu z hľadiska 
uskladňovania energie na vyváženie 
nestálej ponuky a dopytu po energii z 
obnoviteľných zdrojov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 384
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje potrebu integrovaného 
energetického systému, aby sa do roku 
2050 dosiahla klimatická neutralita; 
domnieva sa, že integrácia elektrickej, 
plynovej a vodíkovej rozvodnej siete je 
prínosom pre dobre fungujúci trh s 
vodíkom a energiou; víta začlenenie vodíka 
do stratégie Komisie pre integráciu 
energetického systému; domnieva sa, že 
čistý vodík môže zohrávať kľúčovú úlohu 
z hľadiska uskladňovania energie na 
vyváženie nestálej ponuky a dopytu po 
energii z obnoviteľných zdrojov;

20. zdôrazňuje potrebu integrovaného 
energetického systému, aby sa do roku 
2050 dosiahla klimatická neutralita; 
domnieva sa, že integrácia elektrickej, 
plynovej a vodíkovej rozvodnej siete je 
prínosom pre dobre fungujúci trh s 
vodíkom a energiou; víta začlenenie vodíka 
do stratégie Komisie pre integráciu 
energetického systému; domnieva sa, že 
čistý a nízkouhlíkový vodík môže zohrávať 
kľúčovú úlohu z hľadiska uskladňovania 
energie na vyváženie nestálej ponuky a 
dopytu po energii z obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. trvá na tom, že by sa mala lepšie 
využívať energia, ktorá je 
neodvrátiteľným vedľajším produktom 
priemyslu, dátových centier alebo ďalších 
procesov, ako aj inovačné projekty, ktoré 
kombinujú výrobu a zhodnocovanie 
elektrickej energie, vodíka a tepla;

Or. fr


