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

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da je obnovljivi vodik 
mogoče proizvajati iz vseh vrst obnovljivih 
virov energije, vključno z vetrom, sončno 
fotovoltaiko, obstoječimi 
hidroelektrarnami in črpalnimi 
hidroelektrarnami; poziva Komisijo, naj 
glede na nedavno objavljeno strategijo za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
na morju oceni, kako bi lahko obnovljivi 
viri energije na morju pomenili podlago 
za širši razvoj in uporabo obnovljivega 
vodika;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. priznava, da je jedrska energija 
največji vremensko neodvisen vir 
nizkoogljične električne energije, ki se 
lahko uporablja za proizvodnjo velikih 
količin nizkoogljičnega vodika z 
elektrolizo; priznava, da bi lahko en sam 
jedrski reaktor z močjo 1.000 megavatov 
vsako leto na najbolj ekonomičen način 
proizvedel več kot 200.000 ton 
nizkoogljičnega vodika;

Or. en
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Predlog spremembe 193
Sven Schulze

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da so izdatki za 
nabavljeno električno energijo dejavnik, 
ki vpliva na stroške proizvodnje čistega 
vodika; v zvezi s tem poziva Komisijo in 
države članice, naj električno energijo, ki 
se uporablja za elektrolizo, oprostijo 
davkov in dajatev, če je to javnofinančno 
mogoče;

Or. de

Predlog spremembe 194
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. meni, da je treba uporabiti tudi 
dodatne zmogljivosti za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov sorazmerno s 
potrebami po obnovljivem vodiku, da bi 
preprečili konkurenco med zmogljivostmi, 
potrebnimi za elektrifikacijo, 
elektrolizatorje ali druge namene;

Or. fr

Predlog spremembe 195
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
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Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da bi bilo treba pri 
načrtovanju programov podpore za 
uvajanje vodika upoštevati izkušnje iz 
preteklih programov podpore za 
obnovljive vire energije, ki so zaradi slabe 
zasnove povzročili izkrivljanje trga s 
čezmerno kompenzacijo tehnologij za 
obnovljivo energijo;

Or. en

Predlog spremembe 196
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. opozarja na potencial, ki ga lahko 
imajo degradirana območja, saj lahko 
zagotovijo prostor za proizvodnjo energije 
iz obnovljivih virov, zlasti za sončno 
fotovoltaiko, in tako postanejo območja 
priložnosti, ki nudijo koristne storitve za 
družbo;

Or. en

Predlog spremembe 197
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. spodbuja določitev višjih ciljev 
glede energije iz obnovljivih virov v 
elektroenergetskem sektorju, da bi podprli 
razvoj proizvodnje vodika iz dodatne 
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električne energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 198
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. poudarja, da bi morali biti 
učinkoviti podporni ukrepi usmerjeni v 
razogljičenje obstoječe proizvodnje sivega 
vodika iz fosilnih goriv; ugotavlja, da so 
številni proizvodni obrati postavljeni na 
območjih pravičnega prehoda in da je 
vodik iz fosilnih goriv tudi stranski 
proizvod pri proizvodnji koksnega 
premoga (kritična surovina EU); 
opozarja, da se zaradi podpornih ukrepov 
za razvoj evropske ekonomije vodika ti 
proizvodni obrati ne bi smeli zapirati, 
temveč bi se morali modernizirati in 
nadalje razvijati, s čimer bi koristili 
regijam z zagotavljanjem lokalno 
proizvedenega trajnostnega nosilca 
energije, spodbujanjem zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov ter prispevanjem k 
preusposabljanju in nadaljnji zaposljivosti 
lokalne delovne sile;

Or. en

Predlog spremembe 199
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. nadalje poudarja, da je le razvoj 
obnovljivega vodika združljiv s ciljem 
doseganja podnebne nevtralnosti; zato 
zahteva, da je do financiranja iz javnih 
sredstev upravičen le obnovljivi vodik;

Or. en

Predlog spremembe 200
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. poziva, naj se nemudoma 
odpravijo brezplačne dodelitve v okviru 
sistema EU za trgovanje z emisijami (EU 
ETS) za proizvodnjo vodika iz fosilnih 
goriv;

Or. fr

Predlog spremembe 201
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 10 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10c. poudarja potencial preusmeritve 
nekaterih obstoječih industrijskih lokacij 
v proizvodnjo obnovljivega vodika; 
poudarja, da je treba takšne preusmeritve 
industrijskih zmogljivosti javno načrtovati 
z delavci in njihovimi sindikati; poziva 
države članice, naj ob zaprtju takih 
obratov delavcem olajšajo, da jih ponovno 
zaženejo v obliki zadrug;
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Predlog spremembe 202
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 10 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10d. poudarja, da se bo poraba vode, 
povezana s proizvodnjo vodika, povečala z 
razvojem obnovljivega vodika; opozarja, 
da je sladka voda pomemben vir za ljudi 
in ekosisteme; poudarja, da podnebne 
spremembe še zaostrujejo problem 
pomanjkanja vode; opozarja, da bi lahko 
bilo preprosto združevanje porabe sladke 
vode za proizvodnjo vodika zavajajoče, saj 
sta lahko razpoložljivost sladke vode in s 
tem povezana poraba sladke vode precej 
različni glede na regije in letne čase; zato 
poudarja, da je pri vzpostavitvi obratov za 
proizvodnjo obnovljivega vodika potrebno 
skrbno prostorsko načrtovanje, da bi čim 
bolj zmanjšali vpliv porabe regionalne 
sladke vode, do katere pride pri taki 
proizvodnji, na regionalno oskrbo z vodo;

Or. en

Predlog spremembe 203
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo in 
transport vodika ter hkrati razvijati 
povpraševanje po njem in oskrbo z njim; v 
zvezi s tem pozdravlja, da namerava 

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo in 
transport električne energije iz obnovljivih 
virov; poudarja, da mora biti 
infrastruktura za transport vodika sistem 
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Komisija pregledati Uredbo št. 347/2013 z 
dne 17. aprila 2013 o smernicah za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo 
(uredba TEN-E)15; opozarja, da bi bilo 
treba kljub osredotočenosti na industrijske 
grozde v prvi fazi že načrtovati 
infrastrukturo za prenos na dolge razdalje 
in jo regulirati;

zaprtega kroga med obrati za proizvodnjo 
obnovljivega vodika ter industrijskimi 
obrati in multimodalnimi prometnimi 
vozlišči, s čimer bi zagotovili hkraten 
razvoj povpraševanja po njem in oskrbe z 
njim, ob upoštevanju, da se lahko za 
transport uporabijo tudi cisterne; v zvezi s 
tem pozdravlja, da v strategiji za 
povezovanje energetskega sistema 
prevladuje načelo „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“; ugotavlja, 
da namerava Komisija pregledati Uredbo 
št. 347/2013 z dne 17. aprila 2013 o 
smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo (uredba TEN-E), ki mora 
vključevati nov sistem upravljanja za 
načrtovanje infrastrukture; opozarja, da je 
treba kljub osredotočenosti na industrijske 
grozde pri načrtovanju infrastrukture za 
prenos upoštevati tudi najdaljše razdalje 
med krajem proizvodnje na morju in 
odjemnim mestom ter da bi jo bilo že treba 
regulirati;

_________________
15 UL L 115, 25.4.2013, str. 39.

Or. fr

Predlog spremembe 204
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo in 
transport vodika ter hkrati razvijati 
povpraševanje po njem in oskrbo z njim; v 
zvezi s tem pozdravlja, da namerava 
Komisija pregledati Uredbo št. 347/2013 z 
dne 17. aprila 2013 o smernicah za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo 
(uredba TEN-E)15; opozarja, da bi bilo 

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo, 
shranjevanje in transport vodika ter hkrati 
razvijati povpraševanje po njem in oskrbo 
z njim; poudarja, kako pomembno je, da 
se vodikova omrežja razvijajo na podlagi 
nediskriminatornega dostopa; v zvezi s 
tem pozdravlja, da namerava Komisija 
pregledati Uredbo št. 347/2013 z dne 
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treba kljub osredotočenosti na industrijske 
grozde v prvi fazi že načrtovati 
infrastrukturo za prenos na dolge razdalje 
in jo regulirati;

17. aprila 2013 o smernicah za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo 
(uredba TEN-E)15, ter poziva k uvedbi 
vodikovih omrežij in spremembi namena 
plinske infrastrukture v uredbi TEN-E; 
opozarja, da bi bilo treba kljub 
osredotočenosti na industrijske grozde v 
prvi fazi že načrtovati infrastrukturo za 
prenos na dolge razdalje in distribucijsko 
infrastrukturo ter ju regulirati, da bi 
preprečili nasedle stroške; ugotavlja, da je 
to mogoče narediti npr. z vključitvijo 
načrtovanja vodikove infrastrukture v 
evropsko dolgoročno načrtovanje, kot so 
desetletni razvojni načrti; poudarja, da bi 
bilo treba zbrati nadaljnje podatke s 
podporo deležnikov in ustreznih organov, 
kot je ACER, da bi ugotovili, katera 
infrastruktura bi bila potrebna in kje;

_________________ _________________
15 UL L 115, 25.4.2013, str. 39. 15 UL L 115, 25.4.2013, str. 39.

Or. en

Predlog spremembe 205
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo 
in transport vodika ter hkrati razvijati 
povpraševanje po njem in oskrbo z njim; v 
zvezi s tem pozdravlja, da namerava 
Komisija pregledati Uredbo št. 347/2013 z 
dne 17. aprila 2013 o smernicah za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo 
(uredba TEN-E)15; opozarja, da bi bilo 
treba kljub osredotočenosti na 
industrijske grozde v prvi fazi že 
načrtovati infrastrukturo za prenos na 
dolge razdalje in jo regulirati;

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj projekte na področju vodika podprejo 
s svetovanjem gospodarstvu o izgradnji 
infrastrukture;
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_________________
15 UL L 115, 25.4.2013, str. 39.

Or. de

Predlog spremembe 206
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo in 
transport vodika ter hkrati razvijati 
povpraševanje po njem in oskrbo z njim; v 
zvezi s tem pozdravlja, da namerava 
Komisija pregledati Uredbo št. 347/2013 z 
dne 17. aprila 2013 o smernicah za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo 
(uredba TEN-E)15; opozarja, da bi bilo 
treba kljub osredotočenosti na 
industrijske grozde v prvi fazi že 
načrtovati infrastrukturo za prenos na 
dolge razdalje in jo regulirati;

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo in 
transport obnovljivega vodika za dodatno 
električno energijo iz obnovljivih virov; 
meni, da bi se morala infrastruktura za 
transport vodika razvijati postopoma in 
izražati dejanski razvoj trga za 
opredeljene prednostne uporabe, npr. 
najprej bi bile potrebe po transportu 
omejene, ker se bo povpraševanje sprva 
zadostilo iz proizvodnje v bližini ali na 
kraju samem, nato pa bo razvoj transporta 
prednostno usmerjen v sisteme zaprtega 
kroga v bližini industrijskih grozdov (ki 
potrebujejo vodik v čisti obliki), pri čemer 
bi se združevali dodatna proizvodnja 
obnovljivih virov energije in distribucija 
obnovljivega vodika na regionalni ravni; 
v zvezi s tem pozdravlja, da namerava 
Komisija pregledati Uredbo št. 347/2013 z 
dne 17. aprila 2013 o smernicah za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo 
(uredba TEN-E)15;

_________________ _________________
15 UL L 115, 25.4.2013, str. 39. 15 UL L 115, 25.4.2013, str. 39.

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo in 
transport vodika ter hkrati razvijati 
povpraševanje po njem in oskrbo z njim; v 
zvezi s tem pozdravlja, da namerava 
Komisija pregledati Uredbo št. 347/2013 z 
dne 17. aprila 2013 o smernicah za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo 
(uredba TEN-E)15; opozarja, da bi bilo 
treba kljub osredotočenosti na industrijske 
grozde v prvi fazi že načrtovati 
infrastrukturo za prenos na dolge razdalje 
in jo regulirati;

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo, 
shranjevanje, transport in distribucijo 
vodika ter hkrati razvijati povpraševanje po 
njem in oskrbo z njim; v zvezi s tem 
pozdravlja, da namerava Komisija 
pregledati Uredbo št. 347/2013 z dne 17. 
aprila 2013 o smernicah za vseevropsko 
energetsko infrastrukturo (uredba TEN-
E)15; opozarja, da bi bilo treba kljub 
osredotočenosti na industrijske grozde v 
prvi fazi že postopno preoblikovati 
distribucijska omrežja ter načrtovati 
infrastrukturo za prenos na dolge razdalje 
in jo regulirati; ugotavlja sinergijske 
koristi povezovanja proizvodnje vodika in 
infrastrukture z drugimi deli prožnih 
večenergijskih sistemov, kot je izraba 
odpadne toplote za omrežja za daljinsko 
ogrevanje;

_________________ _________________
15 UL L 115, 25.4.2013, str. 39. 15 UL L 115, 25.4.2013, str. 39.

Or. en

Predlog spremembe 208
François-Xavier Bellamy

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo in 
transport vodika ter hkrati razvijati 

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo in 
transport vodika ter hkrati razvijati 



AM\1220643SL.docx 13/108 PE662.101v01-00

SL

povpraševanje po njem in oskrbo z njim; v 
zvezi s tem pozdravlja, da namerava 
Komisija pregledati Uredbo št. 347/2013 z 
dne 17. aprila 2013 o smernicah za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo 
(uredba TEN-E)15; opozarja, da bi bilo 
treba kljub osredotočenosti na industrijske 
grozde v prvi fazi že načrtovati 
infrastrukturo za prenos na dolge razdalje 
in jo regulirati;

povpraševanje po njem in oskrbo z njim; v 
zvezi s tem pozdravlja, da namerava 
Komisija pregledati Uredbo št. 347/2013 z 
dne 17. aprila 2013 o smernicah za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo 
(uredba TEN-E)15; opozarja, da bi bilo 
treba kljub osredotočenosti na industrijske 
grozde v prvi fazi že načrtovati 
infrastrukturo za prenos na dolge razdalje 
in jo regulirati; poziva Komisijo, naj izvede 
znanstveno utemeljeno in nevtralno oceno 
potreb po vzpostavitvi in pretvorbi 
infrastrukture, pri čemer naj upošteva 
splošno povezovanje sistemov in 
dolgoročno stroškovno učinkovitost s 
postopnim pristopom;

_________________ _________________
15 UL L 115, 25.4.2013, str. 39. 15 UL L 115, 25.4.2013, str. 39.

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo in 
transport vodika ter hkrati razvijati 
povpraševanje po njem in oskrbo z njim; v 
zvezi s tem pozdravlja, da namerava 
Komisija pregledati Uredbo št. 347/2013 z 
dne 17. aprila 2013 o smernicah za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo 
(uredba TEN-E)15; opozarja, da bi bilo 
treba kljub osredotočenosti na 
industrijske grozde v prvi fazi že 
načrtovati infrastrukturo za prenos na 
dolge razdalje in jo regulirati;

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo, 
transport in shranjevanje vodika ter hkrati 
razvijati povpraševanje po njem in oskrbo 
z njim; v zvezi s tem pozdravlja, da 
namerava Komisija pregledati Uredbo št. 
347/2013 z dne 17. aprila 2013 o 
smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo (uredba TEN-E)15;

_________________ _________________
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15 UL L 115, 25.4.2013, str. 39. 15 UL L 115, 25.4.2013, str. 39.

Or. en

Predlog spremembe 210
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo in 
transport vodika ter hkrati razvijati 
povpraševanje po njem in oskrbo z njim; v 
zvezi s tem pozdravlja, da namerava 
Komisija pregledati Uredbo št. 347/2013 z 
dne 17. aprila 2013 o smernicah za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo 
(uredba TEN-E)15; opozarja, da bi bilo 
treba kljub osredotočenosti na industrijske 
grozde v prvi fazi že načrtovati 
infrastrukturo za prenos na dolge razdalje 
in jo regulirati;

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo, 
transport, distribucijo in shranjevanje 
vodika ter hkrati razvijati povpraševanje po 
njem in oskrbo z njim; v zvezi s tem 
pozdravlja, da namerava Komisija 
pregledati Uredbo št. 347/2013 z dne 17. 
aprila 2013 o smernicah za vseevropsko 
energetsko infrastrukturo (uredba TEN-
E)15; opozarja, da bi bilo treba kljub 
osredotočenosti na industrijske grozde v 
prvi fazi že postopno preoblikovati 
distribucijska omrežja ter načrtovati 
infrastrukturo za prenos na dolge razdalje, 
zagotavljati ustrezno finančno podporo za 
njen razvoj in jo regulirati;

_________________ _________________
15 UL L 115, 25.4.2013, str. 39. 15 UL L 115, 25.4.2013, str. 39.

Or. en

Predlog spremembe 211
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe
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11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo in 
transport vodika ter hkrati razvijati 
povpraševanje po njem in oskrbo z njim; v 
zvezi s tem pozdravlja, da namerava 
Komisija pregledati Uredbo št. 347/2013 z 
dne 17. aprila 2013 o smernicah za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo 
(uredba TEN-E)15; opozarja, da bi bilo 
treba kljub osredotočenosti na industrijske 
grozde v prvi fazi že načrtovati 
infrastrukturo za prenos na dolge razdalje 
in jo regulirati;

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo in 
transport vodika ter hkrati razvijati 
povpraševanje po njem in oskrbo z njim; v 
zvezi s tem pozdravlja, da namerava 
Komisija pregledati Uredbo št. 347/2013 z 
dne 17. aprila 2013 o smernicah za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo 
(uredba TEN-E)15; opozarja, da bi bilo 
treba kljub osredotočenosti na industrijske 
grozde v prvi fazi že načrtovati 
infrastrukturo za prenos na dolge razdalje 
in jo regulirati; pomemben sestavni del 
tega bi morala biti tudi izgradnja ustrezne 
infrastrukture za shranjevanje;

_________________ _________________
15 UL L 115, 25.4.2013, str. 39. 15 UL L 115, 25.4.2013, str. 39.

Or. de

Predlog spremembe 212
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo in 
transport vodika ter hkrati razvijati 
povpraševanje po njem in oskrbo z njim; v 
zvezi s tem pozdravlja, da namerava 
Komisija pregledati Uredbo št. 347/2013 z 
dne 17. aprila 2013 o smernicah za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo 
(uredba TEN-E)15; opozarja, da bi bilo 
treba kljub osredotočenosti na 
industrijske grozde v prvi fazi že 
načrtovati infrastrukturo za prenos na 
dolge razdalje in jo regulirati;

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo in 
shranjevanje vodika; opozarja na 
obstoječo infrastrukturo za distribucijo in 
transport plina; v zvezi s tem pozdravlja, 
da namerava Komisija pregledati Uredbo 
št. 347/2013 z dne 17. aprila 2013 o 
smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo (uredba TEN-E)15; 
ugotavlja, da bi se morale prve uvedbe 
projektov obnovljivega vodika začeti v 
okviru rešitev, pri katerih je proizvodnja 
vodika čim bližje odjemnemu mestu v 
industrijskih grozdih, in da bi bilo treba 
pravočasno oceniti potencialni pomen 
prihodnje namenske infrastrukture;

_________________ _________________
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15 UL L 115, 25.4.2013, str. 39. 15 UL L 115, 25.4.2013, str. 39.

Or. en

Predlog spremembe 213
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Katalin Cseh, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo in 
transport vodika ter hkrati razvijati 
povpraševanje po njem in oskrbo z njim; v 
zvezi s tem pozdravlja, da namerava 
Komisija pregledati Uredbo št. 347/2013 z 
dne 17. aprila 2013 o smernicah za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo 
(uredba TEN-E)15; opozarja, da bi bilo 
treba kljub osredotočenosti na industrijske 
grozde v prvi fazi že načrtovati 
infrastrukturo za prenos na dolge razdalje 
in jo regulirati;

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo, 
transport in distribucijo vodika ter hkrati 
razvijati povpraševanje po njem in oskrbo 
z njim; v zvezi s tem pozdravlja, da 
namerava Komisija pregledati Uredbo št. 
347/2013 z dne 17. aprila 2013 o 
smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo (uredba TEN-E)15; opozarja, 
da bi bilo treba kljub osredotočenosti na 
industrijske grozde v prvi fazi že postopno 
preoblikovati distribucijska omrežja ter 
načrtovati infrastrukturo za prenos na dolge 
razdalje in jo regulirati;

_________________ _________________
15 UL L 115, 25.4.2013, str. 39. 15 UL L 115, 25.4.2013, str. 39.

Or. en

Predlog spremembe 214
Aldo Patriciello

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo in 
transport vodika ter hkrati razvijati 
povpraševanje po njem in oskrbo z njim; v 
zvezi s tem pozdravlja, da namerava 

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo 
vodika in proučiti potrebo po 
infrastrukturi za transport; v zvezi s tem 
pozdravlja, da namerava Komisija 
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Komisija pregledati Uredbo št. 347/2013 z 
dne 17. aprila 2013 o smernicah za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo 
(uredba TEN-E)15; opozarja, da bi bilo 
treba kljub osredotočenosti na 
industrijske grozde v prvi fazi že 
načrtovati infrastrukturo za prenos na 
dolge razdalje in jo regulirati;

pregledati Uredbo št. 347/2013 z dne 17. 
aprila 2013 o smernicah za vseevropsko 
energetsko infrastrukturo (uredba TEN-E); 
ugotavlja, da bi se morale prve uvedbe 
projektov obnovljivega vodika začeti v 
okviru rešitev, pri katerih je proizvodnja 
vodika čim bližje odjemnemu mestu v 
industrijskih grozdih, in da bi bilo treba 
pravočasno oceniti potencialni pomen 
prihodnje namenske infrastrukture;

_________________
15 UL L 115, 25.4.2013, str. 39.

Or. en

Predlog spremembe 215
Ivo Hristov

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo in 
transport vodika ter hkrati razvijati 
povpraševanje po njem in oskrbo z njim; v 
zvezi s tem pozdravlja, da namerava 
Komisija pregledati Uredbo št. 347/2013 z 
dne 17. aprila 2013 o smernicah za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo 
(uredba TEN-E)15; opozarja, da bi bilo 
treba kljub osredotočenosti na industrijske 
grozde v prvi fazi že načrtovati 
infrastrukturo za prenos na dolge razdalje 
in jo regulirati;

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo in 
transport vodika ter hkrati razvijati 
povpraševanje po njem in oskrbo z njim; v 
zvezi s tem pozdravlja, da namerava 
Komisija pregledati Uredbo št. 347/2013 z 
dne 17. aprila 2013 o smernicah za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo 
(uredba TEN-E)15; opozarja, da bi bilo 
treba ob osredotočenosti na industrijske 
grozde v prvi fazi že načrtovati in razvijati 
infrastrukturo za prenos na dolge razdalje 
in jo regulirati;

_________________ _________________
15 UL L 115, 25.4.2013, str. 39. 15 UL L 115, 25.4.2013, str. 39.

Or. en

Predlog spremembe 216
Patrizia Toia
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Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo in 
transport vodika ter hkrati razvijati 
povpraševanje po njem in oskrbo z njim; v 
zvezi s tem pozdravlja, da namerava 
Komisija pregledati Uredbo št. 347/2013 z 
dne 17. aprila 2013 o smernicah za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo 
(uredba TEN-E)15; opozarja, da bi bilo 
treba kljub osredotočenosti na industrijske 
grozde v prvi fazi že načrtovati 
infrastrukturo za prenos na dolge razdalje 
in jo regulirati;

11. poudarja, da je treba pravočasno 
vzpostaviti infrastrukturo za proizvodnjo, 
shranjevanje, transport in distribucijo 
vodika ter hkrati razvijati povpraševanje po 
njem in oskrbo z njim; v zvezi s tem 
pozdravlja, da namerava Komisija 
pregledati Uredbo št. 347/2013 z dne 17. 
aprila 2013 o smernicah za vseevropsko 
energetsko infrastrukturo (uredba TEN-E); 
opozarja, da bi bilo treba kljub 
osredotočenosti na industrijske grozde v 
prvi fazi že načrtovati infrastrukturo za 
prenos na dolge razdalje in jo regulirati;

_________________
15 UL L 115, 25.4.2013, str. 39.

Or. en

Predlog spremembe 217
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra 
Mihaylova), Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. opozarja, da bi bilo treba poleg 
osredotočenosti na industrijske grozde, 
vključno z „vodikovimi dolinami“, v prvi 
fazi že načrtovati in zgraditi 
infrastrukturo za prenos na dolge razdalje 
ter jo regulirati; poziva Komisijo in države 
članice, naj ocenijo možnosti, da bi 
obstoječe plinovode uporabili za prenos 
čistega vodika ter čim bolj povečali 
stroškovno učinkovitost, naložbene 
stroške in izravnane stroške prenosa pa 
čim bolj zmanjšali; poziva Komisijo, naj 
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prek IPE in uredbe TEN-E omogoči 
financiranje za realizacijo vodikove 
infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 218
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva, naj se za naložbe v novo 
vodikovo infrastrukturo upoštevajo le 
možnosti, ki jih ne bomo obžalovali, in se 
preprečijo nasedle naložbe; poudarja, da 
je treba ustrezno upoštevati znatne izgube 
med proizvodnjo, transportom, 
shranjevanjem in preoblikovanjem 
vodika17a;
_________________
17a Mednarodna agencija za energijo, The 
future of hydrogen (Prihodnost vodika), 
junij 2019; Mednarodna agencija za 
energijo, Energy technology perspectives 
report (Poročilo o perspektivah energetske 
tehnologije), september 2020. 

Or. fr

Predlog spremembe 219
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. predlaga, da se naredijo izračuni 
stroškov in koristi za lokacije 
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infrastrukture za transport in proizvodnjo 
čistega vodika, da bi zmanjšali stroške za 
potrošnike; poudarja stroškovne koristi 
postavitve proizvodnih zmogljivosti v 
bližini proizvodnih obratov za energijo iz 
obnovljivih virov ali na kraju samem, 
zlasti za majhne potrošnike, in 
povezovanja različnih sektorjev 
povpraševanja;

Or. en

Predlog spremembe 220
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da je čezmejno 
sodelovanje med regijami in državami 
članicami na področju čistega in 
nizkoogljičnega vodika pomembno za 
podporo projektom, ki bi povečali varnost 
oskrbe z izgradnjo potrebne čezmejne 
infrastrukture;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da je treba zagotoviti 
interoperabilnost s plinovodnim sistemom 
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in medsebojno povezanost vodikove 
infrastrukture v EU, da bi razvili delujoč 
notranji trg in spodbudili integracijo 
energetskega sistema;

Or. en

Predlog spremembe 222
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da bi se morali pri 
načrtovanju vodikovih omrežij 
osredotočiti na povezovanje prednostnih 
prihodnjih uporabnikov vodika, kot so 
industrijski grozdi, z načrtovanimi 
proizvodnimi obrati za obnovljivi vodik;

Or. en

Predlog spremembe 223
Thierry Mariani
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva Evropsko komisijo, naj v 
Prilogo 2 k uredbi TEN-E vključi 
kategorijo energetske infrastrukture za 
vodikovo omrežje;

Or. fr

Predlog spremembe 224
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego
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Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. ugotavlja, da je sedanji okvir 
energetskega načrtovanja v skladu z 
uredbo TEN-E močno odvisen od akterjev 
plinske in elektroenergetske industrije; 
poziva k preglednejšemu prihodnjemu 
načrtovanju omrežij, ki ga bodo izvajali 
ali vodili demokratično odgovorni javni 
organi ter pregledovali neodvisni 
znanstveni organi;

Or. en

Predlog spremembe 225
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra 
Mihaylova), Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo možnosti, da bi obstoječe 
plinovode uporabili za prenos vodika ter 
čim bolj povečali stroškovno učinkovitost, 
naložbene stroške in izravnane stroške 
prenosa pa čim bolj zmanjšali;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 226
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, 12. poziva Komisijo in države članice, 
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naj ocenijo možnosti, da bi obstoječe 
plinovode uporabili za prenos vodika ter 
čim bolj povečali stroškovno učinkovitost, 
naložbene stroške in izravnane stroške 
prenosa pa čim bolj zmanjšali;

naj ocenijo možnosti, da bi obstoječe 
plinovode uporabili za prenos čistega 
vodika ter čim bolj povečali stroškovno 
učinkovitost, naložbene stroške in 
izravnane stroške prenosa pa čim bolj 
zmanjšali; poudarja, da bi morala biti 
vsaka taka sprememba namena 
neposredno pomembna za uporabo 
obnovljivega vodika v prednostnih 
sektorjih emisijsko intenzivnih industrij, 
kot so industrija jekla in osnovnih 
kemikalij, pomorski promet in letalstvo; 
zato priznava, da se vodik ne sme mešati v 
obstoječa plinska omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 227
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo možnosti, da bi obstoječe 
plinovode uporabili za prenos vodika ter 
čim bolj povečali stroškovno učinkovitost, 
naložbene stroške in izravnane stroške 
prenosa pa čim bolj zmanjšali;

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo, ali obstaja potreba, da bi dele 
obstoječih plinovodov uporabili za prenos 
čistega vodika, kadar je to povezano s 
prihodnjo oskrbo z obnovljivim vodikom 
in povpraševanjem v sektorjih, ki nimajo 
razogljičenih alternativ; poziva Komisijo, 
naj v okviru te ocene pripravi zanesljivo 
analizo stroškov in koristi, ki bo 
vključevala vse zunanje stroške (da bi čim 
bolj povečali stroškovno učinkovitost, 
uporabo virov, naložbene stroške in 
izravnane stroške prenosa pa čim bolj 
zmanjšali);

Or. en

Predlog spremembe 228
Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili, Łukasz 
Kohut, Miroslav Číž, Monika Beňová
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Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo možnosti, da bi obstoječe 
plinovode uporabili za prenos vodika ter 
čim bolj povečali stroškovno učinkovitost, 
naložbene stroške in izravnane stroške 
prenosa pa čim bolj zmanjšali;

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo možnosti, da bi obstoječe 
plinovode uporabili za prenos čistega 
vodika ter čim bolj povečali stroškovno 
učinkovitost, naložbene stroške in 
izravnane stroške prenosa pa čim bolj 
zmanjšali; poudarja, da bi lahko ponovna 
uporaba obstoječih plinovodov za 
zemeljski plin povečala socialno blaginjo z 
ublažitvijo tveganja nasedlih naložb ter 
državam članicam omogočila hitrejše 
ukrepanje in pripravo infrastrukture, ki jo 
bo mogoče v prihodnosti uporabljati za 
čisti vodik;

Or. en

Predlog spremembe 229
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Maria Spiraki (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

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo možnosti, da bi obstoječe 
plinovode uporabili za prenos vodika ter 
čim bolj povečali stroškovno učinkovitost, 
naložbene stroške in izravnane stroške 
prenosa pa čim bolj zmanjšali;

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj postopno spremenijo namen obstoječe 
plinske infrastrukture za prenos, 
shranjevanje in distribucijo vodika ter 
mešanice vodika in zemeljskega plina, da 
bi čim bolj povečali stroškovno 
učinkovitost, naložbene stroške in 
izravnane stroške prenosa in distribucije pa 
čim bolj zmanjšali; poudarja, da bi bilo 
treba določiti cilje za spodbujanje 
potrebne energetske infrastrukture in 
gradnje ustrezne zmogljivosti, hkrati pa se 
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izogniti ustvarjanju umetnih potreb;

Or. en

Predlog spremembe 230
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo možnosti, da bi obstoječe 
plinovode uporabili za prenos vodika ter 
čim bolj povečali stroškovno učinkovitost, 
naložbene stroške in izravnane stroške 
prenosa pa čim bolj zmanjšali;

12. opozarja, da ima vodik znatno 
večjo hlapnost kot zemeljski plin in zanj je 
potreben znatno višji tlak kot pri 
zemeljskem plinu; poudarja, da obstoječi 
plinovodi niso primerni za čisti vodik in bi 
jih bilo treba ob zelo visokih stroških 
nadgraditi in na novo postaviti; zato tudi 
poudarja, da bi bilo treba zamenjati 
celotne sisteme tesnil in ventilov ter 
zgraditi nove kompresorske postaje; zato 
ugotavlja, da obstoječi cevovodi za 
zemeljski plin niso primerni za prenos 
čistega vodika;

Or. de

Predlog spremembe 231
Thierry Mariani
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo možnosti, da bi obstoječe 
plinovode uporabili za prenos vodika ter 
čim bolj povečali stroškovno učinkovitost, 
naložbene stroške in izravnane stroške 
prenosa pa čim bolj zmanjšali;

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo možnosti za mešanje vodika in 
hkrati tudi možnosti, da bi obstoječo 
plinsko infrastrukturo uporabili za prenos 
in shranjevanje vodika ter čim bolj 
povečali stroškovno učinkovitost, 
naložbene stroške in izravnane stroške 
prenosa pa čim bolj zmanjšali; meni, da bi 
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bilo treba predvideti možnost osrednjega 
vodikovega omrežja, ki bi temeljilo na 
posodobljenih obstoječih plinovodih;

Or. fr

Predlog spremembe 232
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo možnosti, da bi obstoječe 
plinovode uporabili za prenos vodika ter 
čim bolj povečali stroškovno učinkovitost, 
naložbene stroške in izravnane stroške 
prenosa pa čim bolj zmanjšali;

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo možnosti, da bi nekatere 
obstoječe plinovode po možnosti uporabili 
za prenos čistega vodika, kjer so ti 
plinovodi povezani s proizvodnimi in 
industrijskimi obrati ter multimodalnimi 
prometnimi vozlišči, ter čim bolj povečali 
stroškovno učinkovitost, porabo površin in 
virov, naložbene stroške in izravnane 
stroške prenosa pa čim bolj zmanjšali;

Or. fr

Predlog spremembe 233
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo možnosti, da bi obstoječe 
plinovode uporabili za prenos vodika ter 
čim bolj povečali stroškovno učinkovitost, 
naložbene stroške in izravnane stroške 
prenosa pa čim bolj zmanjšali;

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo možnosti, da bi obstoječe 
plinovode uporabili za prenos čistega 
vodika ter čim bolj povečali stroškovno 
učinkovitost, naložbene stroške in 
izravnane stroške prenosa pa čim bolj 
zmanjšali; hkrati pa bi bilo treba proučiti 
tudi potrebo po dodatnih cevovodih za 
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prenos čistega vodika;

Or. de

Predlog spremembe 234
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo možnosti, da bi obstoječe 
plinovode uporabili za prenos vodika ter 
čim bolj povečali stroškovno učinkovitost, 
naložbene stroške in izravnane stroške 
prenosa pa čim bolj zmanjšali;

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo možnosti, da bi podprle 
spremembo namena in naknadno 
opremljanje obstoječih plinovodov ali 
njihovih delov, kjer je to potrebno, za 
prenos čistega vodika, da bi čim bolj 
povečali stroškovno učinkovitost, 
naložbene stroške in izravnane stroške 
prenosa pa čim bolj zmanjšali, s čimer bi 
se izognili izgradnji nove infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 235
François-Xavier Bellamy

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo možnosti, da bi obstoječe 
plinovode uporabili za prenos vodika ter 
čim bolj povečali stroškovno učinkovitost, 
naložbene stroške in izravnane stroške 
prenosa pa čim bolj zmanjšali;

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo možnosti, da bi obstoječe 
plinovode uporabili za prenos čistega 
vodika ter čim bolj povečali stroškovno 
učinkovitost, naložbene stroške in 
izravnane stroške prenosa pa čim bolj 
zmanjšali, pri čemer bi upoštevali 
dolgoročni razvoj povpraševanja po plinu, 
posebne potrebe potrošnikov vodika in 
splošne stroške sistema;

Or. en
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Predlog spremembe 236
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello, Antonio Tajani

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo možnosti, da bi obstoječe 
plinovode uporabili za prenos vodika ter 
čim bolj povečali stroškovno učinkovitost, 
naložbene stroške in izravnane stroške 
prenosa pa čim bolj zmanjšali;

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo in podprejo možnosti, da bi 
obstoječe in razvijajoče se plinovode 
uporabili za mešanje naraščajočih količin 
vodika v sistemu z namenom prenosa 
čistega vodika, da bi čim bolj povečali 
stroškovno učinkovitost, naložbene stroške 
in izravnane stroške prenosa pa čim bolj 
zmanjšali;

Or. en

Predlog spremembe 237
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo možnosti, da bi obstoječe 
plinovode uporabili za prenos vodika ter 
čim bolj povečali stroškovno učinkovitost, 
naložbene stroške in izravnane stroške 
prenosa pa čim bolj zmanjšali;

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo možnosti, da bi obstoječo 
plinsko infrastrukturo uporabili in 
naknadno opremili za prenos, distribucijo 
in shranjevanje mešanice vodika in 
zemeljskega plina ter čistega vodika ter 
čim bolj povečali stroškovno učinkovitost, 
naložbene stroške in izravnane stroške 
prenosa in distribucije pa čim bolj 
zmanjšali;

Or. en
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Predlog spremembe 238
Josianne Cutajar, Jens Geier

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo možnosti, da bi obstoječe 
plinovode uporabili za prenos vodika ter 
čim bolj povečali stroškovno učinkovitost, 
naložbene stroške in izravnane stroške 
prenosa pa čim bolj zmanjšali;

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo, da bo vsaka nova plinska 
infrastruktura primerna za prenos vodika, 
in ocenijo možnosti, da bi obstoječe 
plinovode uporabili za prenos čistega 
vodika ter čim bolj povečali stroškovno 
učinkovitost, naložbene stroške in 
izravnane stroške prenosa pa čim bolj 
zmanjšali;

Or. en

Predlog spremembe 239
Aldo Patriciello

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo možnosti, da bi obstoječe 
plinovode uporabili za prenos vodika ter 
čim bolj povečali stroškovno učinkovitost, 
naložbene stroške in izravnane stroške 
prenosa pa čim bolj zmanjšali;

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj s tehnično-ekonomskega in 
regulativnega vidika nadalje proučijo in 
ocenijo možnosti, da bi dele obstoječih 
plinovodov uporabili za prenos čistega 
vodika ter čim bolj povečali stroškovno 
učinkovitost, naložbene stroške in 
izravnane stroške prenosa pa čim bolj 
zmanjšali;

Or. en

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

Predlog resolucije
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Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo možnosti, da bi obstoječe 
plinovode uporabili za prenos vodika ter 
čim bolj povečali stroškovno učinkovitost, 
naložbene stroške in izravnane stroške 
prenosa pa čim bolj zmanjšali;

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo stroške in koristi ter 
razpoložljivost za naknadno opremljanje 
in spremembo namena pri obstoječih 
plinovodih v primerjavi z namenskimi 
novimi plinovodi za prenos čistega vodika, 
da bi čim bolj povečali stroškovno 
učinkovitost, naložbene stroške in 
izravnane stroške prenosa pa čim bolj 
zmanjšali;

Or. en

Predlog spremembe 241
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Katalin Cseh, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo možnosti, da bi obstoječe 
plinovode uporabili za prenos vodika ter 
čim bolj povečali stroškovno učinkovitost, 
naložbene stroške in izravnane stroške 
prenosa pa čim bolj zmanjšali;

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo možnosti, da bi obstoječe 
plinovode uporabili za prenos in 
distribucijo čistega vodika ter čim bolj 
povečali stroškovno učinkovitost, 
naložbene stroške in izravnane stroške 
prenosa in distribucije pa čim bolj 
zmanjšali;

Or. en

Predlog spremembe 242
Dominique Riquet

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, 12. poziva Komisijo in države članice, 
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naj ocenijo možnosti, da bi obstoječe 
plinovode uporabili za prenos vodika ter 
čim bolj povečali stroškovno učinkovitost, 
naložbene stroške in izravnane stroške 
prenosa pa čim bolj zmanjšali;

naj ocenijo možnosti, da bi obstoječe 
plinovode uporabili za prenos čistega ali 
mešanega vodika ter čim bolj povečali 
stroškovno učinkovitost, naložbene stroške 
in izravnane stroške prenosa pa čim bolj 
zmanjšali;

Or. en

Predlog spremembe 243
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. zavrača zamisel, da bi vodik, ki je 
kompleksen proizvod in katerega 
proizvodnja je draga, v obstoječem 
omrežju mešali s fosilnim plinom, ki je 
cenejši, saj bi bilo to v nasprotju ne le z 
ekonomskimi načeli, temveč tudi z 
dejanskim povpraševanjem po čisti obliki 
vodika; ugotavlja, da se bo v primeru 
mešanja večina energije uporabila v 
postopku mešanja, transporta in ločevanja 
vodika od fosilnega plina in ne za 
izpolnjevanje resničnih potreb po energiji;

Or. fr

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

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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12a. poudarja, da je treba ohraniti 
ločevanje kot vodilno načelo pri 
oblikovanju trgov vodika; poudarja, da 
ima ločevanje ključno vlogo pri tem, da se 
inovacije in novi proizvodi na energetskih 
trgih zagotavljajo na stroškovno 
najučinkovitejši način; je prepričan, da bi 
vsako srednjeročno odstopanje od tega 
regulativnega načela pomenilo 
nepotrebno visoke stroške za končne 
potrošnike;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo, naj oceni najvišje 
dovoljene ravni mešanja vodika v plinskih 
omrežjih in načrtuje možnost vseevropske 
osnove za dovajanje vodika v omrežje 
zemeljskega plina na podlagi skupnih 
tehničnih pravil in standardov; poziva, 
naj se opredelijo ter odstranijo pravne in 
upravne ovire;

Or. en

Predlog spremembe 246
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. nasprotuje predlogom za mešanje 
obnovljivega vodika v omrežje fosilnih 
plinov, saj bi bilo tako mešanje v 
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nasprotju s povpraševanjem po čistem 
vodiku kot surovini ali nosilcu energije v 
tistih panogah in uporabah v prometu, ki 
nimajo druge možnosti za razogljičenje;

Or. en

Predlog spremembe 247
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. pozdravlja izgradnjo zmogljivosti 
za obnovljive vire energije in proizvodnjo 
vodika na kraju samem v industrijskih 
grozdih, da bi neposredno izpolnili 
potrebe industrije po vodiku, hkrati pa se 
izognili čezmernemu vlaganju v 
nepotrebno plinovodno infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 248
Sven Schulze

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo in države članice, 
naj hitro oblikujejo ustrezne regulativne 
okvirne pogoje za izgradnjo vodikove 
infrastrukture, zlasti glede obratovanja in 
povezave s takim omrežjem;

Or. de

Predlog spremembe 249
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler
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Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo in države članice, 
naj oblikujejo jasne smernice o lastništvu 
potencialnega vodikovega omrežja za 
nove in predelane/prenovljene plinovode 
ob upoštevanju načela ločevanja;

Or. en

Predlog spremembe 250
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. ugotavlja, da v državah članicah 
obstajajo različni standardi glede mešanja 
vodika z zemeljskim plinom; poziva 
Komisijo, naj oceni in razvije standarde za 
vodik, tako za plinsko omrežje kot tudi za 
končne uporabnike; poudarja, da bo treba 
te standarde prilagoditi potrebam končnih 
uporabnikov glede kakovosti in 
tehnološkim zmogljivostim;

Or. en

Predlog spremembe 251
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poziva, da se finančno tveganje 
čezmerne izgradnje vodikove 
infrastrukture, ki ni pomembna za 
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uporabo obnovljivega vodika, s pravno 
zavezujočimi finančnimi in 
zakonodajnimi določbami naloži industriji 
in ne davkoplačevalcem;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 12 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12c. poudarja, da obstoječa plinska 
infrastruktura zagotavlja veliko 
zmogljivost za shranjevanje energije ter 
da bi ti objekti in tisti, ki vključujejo nove 
vire plina, zlasti obnovljivi vodik, olajšali 
vključevanje električne energije iz 
obnovljivih virov; v zvezi s tem ugotavlja, 
da je treba obravnavati vprašanje nove 
vloge operaterjev prenosnih sistemov 
zemeljskega plina z vidika pravil o 
ločevanju;

Or. en

Predlog spremembe 253
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 12 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12c. poleg tega poudarja, da se z 
mešanjem vodika s fosilnim plinom v 
plinovodnem omrežju emisije ne bodo 
zmanjšale, temveč se bodo izključili 
namenski vodikovi procesi ter ohranila 
prenos in uporaba fosilnega plina;

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

Predlog resolucije
Podnaslov 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

Povpraševanje po vodiku Trg vodika

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba povečati 
povpraševanje po čistem vodiku, da bi 
dosegli njegovo hitro uvajanje na trg in 
preprečili vezanost na ogljik; priznava, da 
bi se moralo povpraševanje po vodiku 
najprej osredotočati na sektorje, v katerih 
je uporaba vodika skoraj konkurenčna ali 
ki jih ni mogoče razogljičiti z drugimi 
sredstvi; meni, da je treba za te sektorje 
pripraviti načrte za razvoj povpraševanja, 
naložbe in raziskovalne potrebe; se strinja s 
Komisijo, da potrebujemo politike na 
strani povpraševanja, kot so kvote za 
uporabo čistega vodika v posameznih 
sektorjih in pogodbe za razliko za ogljik 
(CCfD), če želimo spodbuditi razogličenje 
s čistim vodikom;

13. poudarja, da bi bilo treba povečati 
povpraševanje po vodiku, da bi dosegli 
hitro uvajanje obnovljivega in 
nizkoogljičnega vodika na trg in preprečili 
vezanost na ogljik; priznava, da bi se 
moralo povpraševanje po vodiku najprej 
osredotočati na sektorje, v katerih je 
uporaba vodika skoraj konkurenčna ali ki 
jih ni mogoče razogljičiti z drugimi manj 
zapletenimi in cenejšimi sredstvi ter 
tehnološkimi rešitvami; meni, da je treba 
za te sektorje pripraviti načrte za razvoj 
povpraševanja, naložbe in raziskovalne 
potrebe na evropski ravni; se strinja s 
Komisijo, da bi za prehodno obdobje 
lahko razmislili o politikah na strani 
povpraševanja, kot so kvote za uporabo 
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čistega vodika v številčno omejenih 
posameznih sektorjih in finančna orodja, 
na primer pogodbe za razliko za ogljik 
(CCfD), če želimo spodbuditi razogljičenje 
z obnovljivim in nizkoogljičnim vodikom 
ter se hkrati izogniti ustvarjanju umetnih 
potreb in neupravičenemu izkrivljanju 
trga na račun drugih virov energije; 
poudarja, da bi morali politike na strani 
povpraševanja uskladiti z drugimi ukrepi 
politike in zanje izvesti celovite ocene 
učinka, da bi se izognili morebitnim 
negativnim učinkom na energetsko 
intenzivne panoge, ki se spopadajo z 
mednarodno konkurenco; v zvezi s tem 
poudarja pomen tržnih rešitev za 
oblikovanje trga in enakih konkurenčnih 
pogojev za različne tehnologije z 
osredotočenostjo na stroškovno učinkovito 
zmanjšanje toplogrednih plinov ter 
odpornost in konkurenčnost gospodarstva 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 256
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba povečati 
povpraševanje po čistem vodiku, da bi 
dosegli njegovo hitro uvajanje na trg in 
preprečili vezanost na ogljik; priznava, da 
bi se moralo povpraševanje po vodiku 
najprej osredotočati na sektorje, v katerih 
je uporaba vodika skoraj konkurenčna ali 
ki jih ni mogoče razogljičiti z drugimi 
sredstvi; meni, da je treba za te sektorje 
pripraviti načrte za razvoj povpraševanja, 
naložbe in raziskovalne potrebe; se strinja 

13. poudarja, da je treba povečati 
povpraševanje po vodiku, da bi dosegli 
hitro uvajanje čistega vodika na trg; 
priznava, da bi se moralo povpraševanje po 
vodiku najprej osredotočati na sektorje, v 
katerih je uporaba vodika skoraj 
konkurenčna ali ki jih ni mogoče 
razogljičiti z drugimi sredstvi; meni, da je 
treba za te sektorje pripraviti načrte za 
razvoj povpraševanja, naložbe in 
raziskovalne potrebe na evropski ravni; 
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s Komisijo, da potrebujemo politike na 
strani povpraševanja, kot so kvote za 
uporabo čistega vodika v posameznih 
sektorjih in pogodbe za razliko za ogljik 
(CCfD), če želimo spodbuditi razogličenje 
s čistim vodikom;

poudarja, da je potrebnih veliko različnih 
programov podpore, prilagojenih 
okoliščinam posameznih držav članic, kot 
so kvote za uporabo čistega vodika v 
posameznih sektorjih in pogodbe za razliko 
za ogljik (CCfD), če želimo spodbuditi 
proizvodnjo in trženje vodika; v zvezi s tem 
poudarja pomen tržnih rešitev za 
oblikovanje trga in enakih konkurenčnih 
pogojev za različne tehnologije z 
osredotočenostjo na stroškovno učinkovito 
zmanjšanje toplogrednih plinov ter 
odpornost in konkurenčnost gospodarstva 
EU; poudarja, da bi bilo treba razvoj trga 
vodika izvajati v skladu z drugimi cilji 
Unije, ter opozarja Komisijo, da bi bila 
določitev minimalnih deležev ali kvot za 
posamezno vrsto vodika v nasprotju z 
izvajanjem drugih podnebnih politik, kot 
je napredek pri ciljih na področju 
obnovljivih virov energije; poudarja, da bi 
uvedba minimalnih deležev ali kvot 
povzročila tudi izkrivljanje notranjega 
energetskega trga, povečanje stroškov 
oskrbe z energijo za regije v prehodu in 
njihovo odvisnost od tujih dobaviteljev;

Or. en

Predlog spremembe 257
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba povečati 
povpraševanje po čistem vodiku, da bi 
dosegli njegovo hitro uvajanje na trg in 
preprečili vezanost na ogljik; priznava, da 
bi se moralo povpraševanje po vodiku 
najprej osredotočati na sektorje, v katerih 
je uporaba vodika skoraj konkurenčna ali 
ki jih ni mogoče razogljičiti z drugimi 
sredstvi; meni, da je treba za te sektorje 
pripraviti načrte za razvoj povpraševanja, 

13. poudarja, da na prostem trgu ceno 
določata povpraševanje in ponudba; zato 
poudarja, da je treba zavrniti gospodarsko 
načrtovano povečanje povpraševanja po 
vodiku;
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naložbe in raziskovalne potrebe; se strinja 
s Komisijo, da potrebujemo politike na 
strani povpraševanja, kot so kvote za 
uporabo čistega vodika v posameznih 
sektorjih in pogodbe za razliko za ogljik 
(CCfD), če želimo spodbuditi razogličenje 
s čistim vodikom;

Or. de

Predlog spremembe 258
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba povečati 
povpraševanje po čistem vodiku, da bi 
dosegli njegovo hitro uvajanje na trg in 
preprečili vezanost na ogljik; priznava, da 
bi se moralo povpraševanje po vodiku 
najprej osredotočati na sektorje, v katerih 
je uporaba vodika skoraj konkurenčna ali 
ki jih ni mogoče razogljičiti z drugimi 
sredstvi; meni, da je treba za te sektorje 
pripraviti načrte za razvoj povpraševanja, 
naložbe in raziskovalne potrebe; se strinja s 
Komisijo, da potrebujemo politike na strani 
povpraševanja, kot so kvote za uporabo 
čistega vodika v posameznih sektorjih in 
pogodbe za razliko za ogljik (CCfD), če 
želimo spodbuditi razogličenje s čistim 
vodikom;

13. poudarja, da je treba povečati 
povpraševanje po čistem vodiku, da bi 
dosegli njegovo hitro uvajanje na trg in 
preprečili vezanost na ogljik; priznava, da 
bi se moralo povpraševanje po vodiku 
osredotočati na sektorje, v katerih je 
uporaba vodika edini način za 
razogljičenje; meni, da je treba za te 
sektorje na podlagi neodvisnih 
znanstvenih študij pripraviti načrte za 
razvoj povpraševanja, naložbe in 
raziskovalne potrebe na evropski ravni; se 
strinja s Komisijo, da potrebujemo politike 
na strani povpraševanja, kot so kvote za 
uporabo čistega vodika v posameznih 
sektorjih, če želimo spodbuditi 
razogljičenje s čistim vodikom, spremljati 
pa jih morajo pogodbe za razliko za ogljik 
(CCfD), ki se uporabljajo pri projektih na 
področju vodika, proizvedenega z 
električno energijo iz obnovljivih virov, 
saj je to nujno za ohranjanje 
konkurenčnosti končnih uporabnikov, pri 
čemer je treba zagotoviti, da nadomestilo 
ostaja sorazmerno, in preprečiti dvojne 
subvencije na ravni proizvodnje in 
uporabe;
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Or. fr

Predlog spremembe 259
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba povečati 
povpraševanje po čistem vodiku, da bi 
dosegli njegovo hitro uvajanje na trg in 
preprečili vezanost na ogljik; priznava, da 
bi se moralo povpraševanje po vodiku 
najprej osredotočati na sektorje, v katerih 
je uporaba vodika skoraj konkurenčna ali 
ki jih ni mogoče razogljičiti z drugimi 
sredstvi; meni, da je treba za te sektorje 
pripraviti načrte za razvoj povpraševanja, 
naložbe in raziskovalne potrebe; se strinja s 
Komisijo, da potrebujemo politike na strani 
povpraševanja, kot so kvote za uporabo 
čistega vodika v posameznih sektorjih in 
pogodbe za razliko za ogljik (CCfD), če 
želimo spodbuditi razogličenje s čistim 
vodikom;

13. poudarja, da je treba povečati 
povpraševanje po čistem vodiku, da bi 
dosegli njegovo hitro uvajanje na trg in 
preprečili vezanost na ogljik; v ta namen je 
treba uvesti programe tržnih spodbud za 
njegovo uporabo; priznava, da bi se 
moralo povpraševanje po vodiku najprej 
osredotočati na sektorje, v katerih je 
uporaba vodika skoraj konkurenčna ali ki 
jih ni mogoče razogljičiti z drugimi 
sredstvi; meni, da je treba za te sektorje 
pripraviti načrte za razvoj povpraševanja, 
naložbe in raziskovalne potrebe na 
evropski ravni; se strinja s Komisijo, da 
potrebujemo politike na strani 
povpraševanja, kot so kvote za uporabo 
čistega vodika v posameznih sektorjih in 
pogodbe za razliko za ogljik (CCfD), če 
želimo spodbuditi razogličenje s čistim 
vodikom; poleg industrijskega sektorja pa 
bi se morali že zdaj močno osredotočiti na 
sektor mobilnosti;

Or. de

Predlog spremembe 260
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba povečati 
povpraševanje po čistem vodiku, da bi 

13. poudarja, da je treba povečati 
povpraševanje po obnovljivem vodiku, da 
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dosegli njegovo hitro uvajanje na trg in 
preprečili vezanost na ogljik; priznava, da 
bi se moralo povpraševanje po vodiku 
najprej osredotočati na sektorje, v katerih 
je uporaba vodika skoraj konkurenčna ali 
ki jih ni mogoče razogljičiti z drugimi 
sredstvi; meni, da je treba za te sektorje 
pripraviti načrte za razvoj povpraševanja, 
naložbe in raziskovalne potrebe; se strinja s 
Komisijo, da potrebujemo politike na strani 
povpraševanja, kot so kvote za uporabo 
čistega vodika v posameznih sektorjih in 
pogodbe za razliko za ogljik (CCfD), če 
želimo spodbuditi razogličenje s čistim 
vodikom;

bi dosegli njegovo hitro uvajanje na trg in 
preprečili vezanost na ogljik; priznava, da 
bi se moralo povpraševanje po vodiku 
najprej osredotočati na sektorje, v katerih 
je uporaba vodika skoraj konkurenčna ali 
ki jih ni mogoče razogljičiti z drugimi 
sredstvi; meni, da je treba za te sektorje 
pripraviti načrte za razvoj povpraševanja, 
naložbe in raziskovalne potrebe na 
evropski ravni; se strinja s Komisijo, da 
potrebujemo politike na strani 
povpraševanja, kot so kvote za uporabo 
čistega vodika v posameznih sektorjih in 
pogodbe za razliko za ogljik (CCfD), če 
želimo spodbuditi razogljičenje z 
obnovljivim vodikom; poudarja, da bi bilo 
treba podporo EU zagotoviti le projektom 
vodika, ki temelji na obnovljivih virih, in 
ne projektom nizkoogljičnega vodika, ki bi 
lahko postali nasedle naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 261
Ivo Hristov

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba povečati 
povpraševanje po čistem vodiku, da bi 
dosegli njegovo hitro uvajanje na trg in 
preprečili vezanost na ogljik; priznava, da 
bi se moralo povpraševanje po vodiku 
najprej osredotočati na sektorje, v katerih 
je uporaba vodika skoraj konkurenčna ali 
ki jih ni mogoče razogljičiti z drugimi 
sredstvi; meni, da je treba za te sektorje 
pripraviti načrte za razvoj povpraševanja, 
naložbe in raziskovalne potrebe; se strinja s 
Komisijo, da potrebujemo politike na strani 
povpraševanja, kot so kvote za uporabo 
čistega vodika v posameznih sektorjih in 
pogodbe za razliko za ogljik (CCfD), če 
želimo spodbuditi razogličenje s čistim 

13. poudarja, da je treba povečati 
povpraševanje po čistem vodiku, da bi 
dosegli njegovo hitro uvajanje na trg in 
preprečili vezanost na ogljik; priznava, da 
bi se moralo povpraševanje po vodiku 
najprej osredotočati na sektorje, v katerih 
je uporaba vodika skoraj konkurenčna ali 
ki jih ni mogoče razogljičiti z drugimi 
sredstvi; meni, da je treba za te sektorje 
pripraviti načrte za razvoj povpraševanja, 
naložbe in raziskovalne potrebe na 
evropski ravni, ob upoštevanju 
regionalnih razlik glede začetne uporabe 
vodika, tehnološke pripravljenosti, 
podnebnih možnosti in zrelosti 
raziskovalne infrastrukture; se strinja s 
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vodikom; Komisijo, da potrebujemo politike na strani 
povpraševanja, kot so kvote za uporabo 
čistega vodika v posameznih sektorjih in 
pogodbe za razliko za ogljik (CCfD), če 
želimo spodbuditi razogljičenje s čistim 
vodikom;

Or. en

Predlog spremembe 262
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba povečati 
povpraševanje po čistem vodiku, da bi 
dosegli njegovo hitro uvajanje na trg in 
preprečili vezanost na ogljik; priznava, da 
bi se moralo povpraševanje po vodiku 
najprej osredotočati na sektorje, v katerih 
je uporaba vodika skoraj konkurenčna ali 
ki jih ni mogoče razogljičiti z drugimi 
sredstvi; meni, da je treba za te sektorje 
pripraviti načrte za razvoj povpraševanja, 
naložbe in raziskovalne potrebe; se strinja s 
Komisijo, da potrebujemo politike na strani 
povpraševanja, kot so kvote za uporabo 
čistega vodika v posameznih sektorjih in 
pogodbe za razliko za ogljik (CCfD), če 
želimo spodbuditi razogličenje s čistim 
vodikom;

13. poudarja, da je treba povečati 
povpraševanje po čistem vodiku, da bi 
dosegli njegovo hitro uvajanje na trg in 
preprečili vezanost na ogljik; priznava, da 
bi se moralo povpraševanje po vodiku 
najprej osredotočati na sektorje, v katerih 
je uporaba vodika skoraj konkurenčna ali 
ki jih ni mogoče razogljičiti z drugimi 
sredstvi; meni, da je treba za te sektorje 
pripraviti načrte za razvoj povpraševanja, 
naložbe in raziskovalne potrebe na 
evropski ravni; se strinja s Komisijo, da 
potrebujemo politike na strani 
povpraševanja, kot so kvote za uporabo 
čistega vodika v posameznih sektorjih in 
pogodbe za razliko za ogljik (CCfD), če 
želimo spodbuditi razogljičenje s čistim 
vodikom; poziva k hitremu razvoju 
pilotnega programa za CCfD, zlasti za 
čisto jeklo;

Or. en

Predlog spremembe 263
Thierry Mariani
v imenu skupine ID
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba povečati 
povpraševanje po čistem vodiku, da bi 
dosegli njegovo hitro uvajanje na trg in 
preprečili vezanost na ogljik; priznava, da 
bi se moralo povpraševanje po vodiku 
najprej osredotočati na sektorje, v katerih 
je uporaba vodika skoraj konkurenčna ali 
ki jih ni mogoče razogljičiti z drugimi 
sredstvi; meni, da je treba za te sektorje 
pripraviti načrte za razvoj povpraševanja, 
naložbe in raziskovalne potrebe; se strinja 
s Komisijo, da potrebujemo politike na 
strani povpraševanja, kot so kvote za 
uporabo čistega vodika v posameznih 
sektorjih in pogodbe za razliko za ogljik 
(CCfD), če želimo spodbuditi razogličenje 
s čistim vodikom;

13. poudarja, da je treba povečati 
povpraševanje po čistem vodiku, da bi 
dosegli hitro uvajanje obnovljivega in 
nizkoogljičnega vodika na trg; priznava, da 
bi se moralo povpraševanje po obnovljivem 
in nizkoogljičnem vodiku najprej 
osredotočati na sektorje, v katerih je 
uporaba vodika skoraj konkurenčna ali ki 
jih ni mogoče razogljičiti z drugimi 
sredstvi; meni, da je treba za te sektorje 
pripraviti načrte za razvoj povpraševanja, 
naložbe in raziskovalne potrebe na 
evropski ravni; je seznanjen s predlogom 
Komisije, da lahko politike na strani 
povpraševanja, kot so kvote za uporabo 
obnovljivega in nizkoogljičnega vodika v 
posameznih sektorjih in pogodbe za razliko 
za ogljik (CCfD), pomagajo spodbuditi 
razogljičenje z obnovljivim in 
nizkoogljičnim vodikom;

Or. fr

Predlog spremembe 264
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra 
Mihaylova), Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba povečati 
povpraševanje po čistem vodiku, da bi 
dosegli njegovo hitro uvajanje na trg in 
preprečili vezanost na ogljik; priznava, da 
bi se moralo povpraševanje po vodiku 
najprej osredotočati na sektorje, v katerih 
je uporaba vodika skoraj konkurenčna ali 
ki jih ni mogoče razogljičiti z drugimi 
sredstvi; meni, da je treba za te sektorje 

13. poudarja, da je treba spodbuditi 
povpraševanje po vodiku, da bi dosegli 
hitro uvajanje obnovljivega vodika na trg; 
priznava, da bi se moralo povpraševanje po 
vodiku najprej osredotočati na sektorje, v 
katerih je uporaba vodika skoraj 
konkurenčna ali ki jih ni mogoče 
razogljičiti z drugimi sredstvi; se strinja s 
Komisijo, da sta glavna vodilna trga za 
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pripraviti načrte za razvoj povpraševanja, 
naložbe in raziskovalne potrebe; se strinja 
s Komisijo, da potrebujemo politike na 
strani povpraševanja, kot so kvote za 
uporabo čistega vodika v posameznih 
sektorjih in pogodbe za razliko za ogljik 
(CCfD), če želimo spodbuditi razogličenje 
s čistim vodikom;

povpraševanje po vodiku industrija in 
promet težkih vozil; meni, da je treba za te 
sektorje pripraviti načrte za razvoj 
povpraševanja, naložbe in raziskovalne 
potrebe na evropski ravni; pozdravlja 
razmislek Komisije o različnih možnostih 
spodbud na strani povpraševanja;

Or. en

Predlog spremembe 265
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba povečati 
povpraševanje po čistem vodiku, da bi 
dosegli njegovo hitro uvajanje na trg in 
preprečili vezanost na ogljik; priznava, da 
bi se moralo povpraševanje po vodiku 
najprej osredotočati na sektorje, v katerih 
je uporaba vodika skoraj konkurenčna ali 
ki jih ni mogoče razogljičiti z drugimi 
sredstvi; meni, da je treba za te sektorje 
pripraviti načrte za razvoj povpraševanja, 
naložbe in raziskovalne potrebe; se strinja s 
Komisijo, da potrebujemo politike na strani 
povpraševanja, kot so kvote za uporabo 
čistega vodika v posameznih sektorjih in 
pogodbe za razliko za ogljik (CCfD), če 
želimo spodbuditi razogličenje s čistim 
vodikom;

13. poudarja, da je treba povečati 
povpraševanje po čistem vodiku, da bi 
dosegli njegovo hitro uvajanje na trg in 
preprečili vezanost na ogljik; priznava, da 
bi se moralo povpraševanje po vodiku 
najprej osredotočati na sektorje, v katerih 
je uporaba vodika skoraj konkurenčna ali 
ki jih ni mogoče razogljičiti z drugimi 
sredstvi; meni, da je treba za te sektorje 
pripraviti načrte in cilje za razvoj 
povpraševanja, naložbe in raziskovalne 
potrebe na evropski ravni; se strinja s 
Komisijo, da potrebujemo politike na strani 
povpraševanja, kot so kvote za uporabo 
čistega vodika v posameznih sektorjih in 
pogodbe za razliko za ogljik (CCfD), če 
želimo spodbuditi razogljičenje s čistim 
vodikom;

Or. en

Predlog spremembe 266
Thierry Mariani
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
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Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba povečati 
povpraševanje po čistem vodiku, da bi 
dosegli njegovo hitro uvajanje na trg in 
preprečili vezanost na ogljik; priznava, da 
bi se moralo povpraševanje po vodiku 
najprej osredotočati na sektorje, v katerih 
je uporaba vodika skoraj konkurenčna ali 
ki jih ni mogoče razogljičiti z drugimi 
sredstvi; meni, da je treba za te sektorje 
pripraviti načrte za razvoj povpraševanja, 
naložbe in raziskovalne potrebe; se strinja s 
Komisijo, da potrebujemo politike na strani 
povpraševanja, kot so kvote za uporabo 
čistega vodika v posameznih sektorjih in 
pogodbe za razliko za ogljik (CCfD), če 
želimo spodbuditi razogličenje s čistim 
vodikom;

13. poudarja, da je treba povečati 
povpraševanje po čistem vodiku, da bi 
dosegli njegovo hitro uvajanje na trg; 
priznava, da bi se moralo povpraševanje po 
vodiku najprej osredotočati na sektorje, v 
katerih je uporaba vodika skoraj 
konkurenčna ali ki jih ni mogoče 
razogljičiti z drugimi sredstvi; meni, da je 
treba za te sektorje pripraviti načrte za 
razvoj povpraševanja, naložbe in 
raziskovalne potrebe na evropski ravni; se 
strinja s Komisijo, da potrebujemo politike 
na strani povpraševanja, kot so kvote za 
uporabo čistega vodika v posameznih 
sektorjih in pogodbe za razliko za ogljik 
(CCfD), če želimo spodbuditi razogljičenje 
s čistim vodikom;

Or. fr

Predlog spremembe 267
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba povečati 
povpraševanje po čistem vodiku, da bi 
dosegli njegovo hitro uvajanje na trg in 
preprečili vezanost na ogljik; priznava, da 
bi se moralo povpraševanje po vodiku 
najprej osredotočati na sektorje, v katerih 
je uporaba vodika skoraj konkurenčna ali 
ki jih ni mogoče razogljičiti z drugimi 
sredstvi; meni, da je treba za te sektorje 
pripraviti načrte za razvoj povpraševanja, 
naložbe in raziskovalne potrebe; se strinja s 
Komisijo, da potrebujemo politike na strani 
povpraševanja, kot so kvote za uporabo 
čistega vodika v posameznih sektorjih in 
pogodbe za razliko za ogljik (CCfD), če 

13. poudarja, da je treba povečati 
povpraševanje po obnovljivem vodiku, da 
bi dosegli njegovo hitro uvajanje na trg in 
preprečili vezanost na ogljik; priznava, da 
bi se moralo povpraševanje po vodiku 
osredotočati na sektorje, v katerih je 
uporaba vodika edina tehnično 
razpoložljiva možnost za razogljičenje; 
meni, da je treba za te sektorje pripraviti 
načrte za razvoj povpraševanja, naložbe in 
raziskovalne potrebe na evropski ravni; se 
strinja s Komisijo, da potrebujemo politike 
na strani povpraševanja, kot so kvote za 
uporabo obnovljivega vodika v 
posameznih sektorjih in pogodbe za razliko 
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želimo spodbuditi razogličenje s čistim 
vodikom;

za ogljik (CCfD), če želimo spodbuditi 
razogljičenje z obnovljivim vodikom;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Komisijo, naj razmisli o 
jasnih spodbudah za uporabo vodika v 
različnih sektorjih končnih potrošnikov, 
da bi sprožila povpraševanje po vodiku; 
poudarja, da bi bilo treba v ustrezni 
zakonodaji EU, vključno z direktivo o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov II, zagotoviti regulativne 
spodbude, kot so možnost upoštevanja 
vodika ali sintetičnih goriv pri sektorskih 
ciljih glede obnovljivih virov ali pragovi 
za zmanjšanje emisij;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. meni, da bi se morala Komisija na 
strani uporabnikov osredotočiti na 
sektorje s solventnostjo za edinstvene 
značilnosti vodika in tiste, v katerih 
cenejše alternative, kot sta elektrifikacija 
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ali obnovljiva biogoriva, niso izvedljive; 
meni, da je brezemisijska proizvodnja 
jekla dober primer, ko so pobude za 
industrijske grozde na področju 
elektrifikacije in vodika dobro 
upravičene;

Or. en

Predlog spremembe 270
Sven Schulze

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. ugotavlja, da uporabo vodika 
delno ovira regulativno okolje; poziva 
Komisijo in države članice, naj v 
prometnem, gradbenem in industrijskem 
sektorju prilagodijo regulativno okolje, da 
bi spodbudile povpraševanje po vodiku;

Or. de

Predlog spremembe 271
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
se bo povpraševanje po vodiku ujemalo z 
razpoložljivo oskrbo z obnovljivim 
vodikom, tako da razvije hierarhijo 
uporab za obnovljivi vodik, pri kateri 
imajo sektorji z največjimi potrebami 
prednostni dostop do virov vodika;

Or. en
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Predlog spremembe 272
Dominique Riquet

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da se v prometnem 
sektorju vodik že uporablja v javnem 
prevozu in posameznih segmentih 
železniškega sektorja, zlasti tam, kjer 
elektrifikacija proge ekonomsko ni 
izvedljiva;

Or. en

Predlog spremembe 273
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Komisijo, naj pregleda 
veljavno zakonodajo, da bi odpravila 
odvračilne dejavnike, kot so pravne 
negotovosti za čisti vodik v sektorjih 
povpraševanja;

Or. en

Predlog spremembe 274
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. poudarja, da je za uporabo vodika 
v prometu potrebna infrastruktura za 
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polnjenje; poudarja, da bi bilo treba 
revidirati uredbo TEN-T in direktivo o 
infrastrukturi za alternativna goriva, da bi 
vključevali vodik; poleg tega poudarja, da 
je potrebna odločnejša zakonodaja za 
spodbujanje uporabe brezemisijskih goriv, 
vključno s čistim vodikom, v težkih 
vozilih, letalstvu in pomorstvu;

Or. en

Predlog spremembe 275
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. poudarja, da je izredno 
pomembno, da se najprej izvedejo ukrepi 
za nadomestitev vodika fosilnega izvora, 
ki se uporablja v industrijskem sektorju, z 
obnovljivim vodikom in šele nato 
obravnava njegova uporaba v drugih 
sektorjih in za druge namene;

Or. en

Predlog spremembe 276
Dominique Riquet

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. poudarja, da je infrastruktura 
ključna za spodbujanje povpraševanja, 
zlasti na ravni distribucije, saj zagotavlja 
okvir za potrošnjo;

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

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. poziva Komisijo, naj razmisli o 
kvotah za sintetična goriva za letalstvo ali 
ladijski pogon;

Or. en

Predlog spremembe 278
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 13 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13c. poziva Komisijo, naj v okviru 
posodobitve in izvajanja Nove industrijske 
strategije za Evropo spodbuja vodilne trge 
za tehnologije in sisteme zelenega vodika 
ter njihovo uporabo za podnebno 
nevtralno proizvodnjo, zlasti v jeklarski, 
cementni in kemični industriji; poziva 
Komisijo, naj oceni možnost, da se jeklo, 
proizvedeno s čistim vodikom, prizna kot 
bonus ali ekološka inovacija za cilje 
voznih parkov iz uredb EU o standardih 
emisijskih vrednosti CO2 za cestna vozila; 
poziva Komisijo, naj kmalu predstavi 
strategijo EU za čisto jeklo, ki bi morala 
vključevati ustrezen poudarek na uporabi 
čistega vodika;

Or. en
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Predlog spremembe 279
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 13 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13c. meni, da je vodik zanimiv 
predvsem zato, ker lahko poleg omrežnih 
vektorjev v energetski sistem vnese 
prožnost in stabilnost, zlasti zaradi 
možnosti medsezonskega shranjevanja 
električne energije; zato poudarja, da je 
skupaj z razvojem sredstev za proizvodnjo 
energije treba načrtovati razvoj 
infrastrukture za transport in 
shranjevanje vodika v smislu tehnične in 
ekonomske optimizacije skladno z 
dolgoročno vizijo njene vloge;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 13 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13c. poudarja, da je treba oblikovati 
trg, ki bo vsem podjetjem ter zlasti malim 
in srednjim podjetjem, zagotovil čisti in 
nizkoogljični vodik kot možnost varstva 
podnebja; poziva Komisijo, naj oceni 
količino obnovljivega in nizkoogljičnega 
vodika, potrebnega za pomoč 
industrijskim malim in srednjim 
podjetjem, da razogljičijo svoje proizvodne 
procese in oskrbo z energijo;

Or. en
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Predlog spremembe 281
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 13 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13d. poudarja, da je treba uporabo 
vodika usmeriti tudi v industrijske 
procese, ki jih je najtežje razogljičiti in jih 
ni mogoče enostavno neposredno 
elektrificirati, zlasti v proizvodnjo 
primarnega jekla z direktno redukcijo 
železa z vodikom;

Or. en

Predlog spremembe 282
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 13 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13d. poudarja, da lahko tudi javna 
naročila prispevajo k občutnemu in 
predvidljivemu povpraševanju;

Or. en

Predlog spremembe 283
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 13 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13e. poudarja, da je vodik zaradi svojih 
lastnosti dober kandidat za nadomestitev 
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fosilnih goriv in zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov za nekatere vrste 
težkih premičnih naprav, pri katerih sta 
potrebni velika moč in visoka energijska 
zmogljivost, kot so ladje, letala ali vlaki, ki 
vozijo po neelektrificiranih progah; glede 
ladij ugotavlja, da ima pri prevozu na 
dolge razdalje tudi uporaba zelenega 
amoniaka svoje prednosti; glede letal 
meni, da bo uporaba zelenega 
sintetičnega kerozina na osnovi vodika v 
bližnji prihodnosti najučinkovitejša 
rešitev;

Or. en

Predlog spremembe 284
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 13 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13f. meni, da je pri preučitvi uporabe 
vodika pri cestni mobilnosti potrebna 
velika previdnost; poudarja, da so vsa 
cestna vozila, opremljena s sistemi za 
gorivo, ki uporabljajo vodik, zdaj 
nedopustno draga v primerjavi z drugimi 
razogljičenimi rešitvami; poudarja, da 
lahko odsotnost distribucijskega omrežja, 
ki bi oskrbovalo gosto mrežo polnilnih 
postaj, ohromi serijski razvoj cestnih vozil, 
opremljenih s sistemi za gorivo, ki 
uporabljajo vodik; zato meni, da tega 
razvoja nikakor ne bi smeli obravnavati 
kot prednostno nalogo;

Or. en

Predlog spremembe 285
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
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Odstavek 13 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13g. poudarja, da uporaba vodika za 
ogrevanje gospodinjstev ni niti 
gospodarsko ustrezna niti okoljsko 
zaželena; poudarja, da bi se z uporabo 
kotlov, primernih za vodik, ali kotlov za 
vodikovo mešanico za ogrevanje stavb le 
preprečil prehod sistemov za ogrevanje 
domov na učinkovitejše in stroškovno 
ugodnejše možnosti, kot so toplotne 
črpalke in električna energija iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 286
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 13 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13h. poudarja, da bi lahko znatno 
količino obnovljivega vodika in z njim 
povezane emisije toplogrednih plinov 
zmanjšali z drastičnim zmanjšanjem 
količine dušikovih gnojil, proizvedenih iz 
vodika; poudarja, da bo zmanjšanje te 
proizvodnje v prihodnosti omogočilo 
uporabo obnovljivega vodika v drugih 
sektorjih; opozarja, da lahko ima 
zmanjšanje uporabe dušikovih gnojil v 
okviru prehoda na agroekološko organsko 
in lokalno proizvodnjo hrane več 
pozitivnih učinkov; poudarja, da so 
dušikova gnojila dobro znana po tem, da 
povzročajo motnje v globalnem dušikovem 
ciklu in prispevajo k zmanjševanju 
količine kisika v oceanih, kar ima 
škodljive posledice za morsko biotsko 
raznovrstnost;

Or. en
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Predlog spremembe 287
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spiraki (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

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da so raziskave, razvoj in 
inovacije vzdolž celotne vrednostne verige 
ter predstavitveni projekti v industrijskem 
obsegu pomembni, če želimo, da postane 
vodik, pridobljen s čisto tehnologijo, 
konkurenčen; meni, da je nadvse 
pomembno, da pri tem sodelujejo mala in 
srednja podjetja in da delavci pridobijo 
znanje o vodiku;

14. poudarja, da so raziskave, razvoj in 
inovacije vzdolž celotne vrednostne verige, 
predstavitveni projekti v industrijskem 
obsegu in pilotni projekti v manjšem 
obsegu pomembni, če želimo, da postaneta 
obnovljivi in nizkoogljični vodik 
konkurenčna; v zvezi s tem poudarja, da 
so potrebne raziskave in razvoj tehnologij 
za zajemanje in shranjevanje ogljika 
(CCS); poudarja, da so za pravilno 
vključitev vodika v evropsko družbo 
potrebni človeški viri z vrsto 
specializiranih znanj, zlasti kar zadeva 
varnost; glede na to meni, da je nadvse 
pomembno, da pri tem sodelujejo mala in 
srednja podjetja in da delavci pridobijo 
znanje o vodiku; poziva Komisijo, naj 
sprejme akcijski načrt, ki bi države članice 
usmeril k razvoju namenskih programov 
usposabljanja za delavce, inženirje, 
tehnike in širšo javnost ter k oblikovanju 
večdisciplinarnih učnih programov za 
ekonomiste, znanstvenike in študente;

Or. en

Predlog spremembe 288
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da so raziskave, razvoj in 
inovacije vzdolž celotne vrednostne verige 
ter predstavitveni projekti v industrijskem 
obsegu pomembni, če želimo, da postane 
vodik, pridobljen s čisto tehnologijo, 
konkurenčen; meni, da je nadvse 
pomembno, da pri tem sodelujejo mala in 
srednja podjetja in da delavci pridobijo 
znanje o vodiku;

14. poudarja, da so raziskave, razvoj in 
inovacije vzdolž celotne vrednostne verige 
ter predstavitveni projekti v industrijskem 
obsegu pomembni, če želimo, da postane 
vodik, pridobljen s čisto tehnologijo, 
konkurenčen; meni, da je nadvse 
pomembno, da pri tem sodelujejo mala in 
srednja podjetja in da delavci pridobijo 
znanje o vodiku; obžaluje, da strategije 
usposabljanja, izpopolnjevanja in 
preusposabljanja ter pravičen prehod k 
delovni sili, usposobljeni za vodik, 
zaenkrat niso vključeni v strategijo EU za 
vodik; poziva Komisijo, naj zbere podatke 
o možnih vplivih, priložnostih in izzivih 
pri preobrazbi industrije, prometa in 
energetike v smeri krepitve vodika; poziva 
Komisijo in države članice, naj v zvezi s 
tem skupaj z industrijo in sindikati 
pripravijo sektorske strategije za 
preobrazbo; predlaga vzpostavitev 
evropskih partnerstev na področju znanja 
in spretnosti za čisti vodik v okviru pakta 
za znanja in spretnosti;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da so raziskave, razvoj in 
inovacije vzdolž celotne vrednostne verige 
ter predstavitveni projekti v industrijskem 
obsegu pomembni, če želimo, da postane 
vodik, pridobljen s čisto tehnologijo, 
konkurenčen; meni, da je nadvse 
pomembno, da pri tem sodelujejo mala in 
srednja podjetja in da delavci pridobijo 

14. poudarja, da so raziskave, razvoj in 
inovacije vzdolž celotne vrednostne verige 
ter predstavitveni projekti v industrijskem 
obsegu pomembni, če želimo, da postane 
obnovljivi vodik konkurenčen; poziva 
Komisijo, naj spodbuja raziskovalna in 
inovacijska prizadevanja za izvajanje 
obsežnih projektov z velikim učinkom, 
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znanje o vodiku; tudi v okviru programa Obzorje Evropa, 
da bi zagotovili prenos tehnologije vzdolž 
celotne vrednostne verige vodika; meni, da 
je nadvse pomembno, da pri tem sodelujejo 
mala in srednja podjetja ter da se poudarek 
nameni izpopolnjevanju in 
preusposabljanju delovne sile v zvezi z 
vodikom;

Or. en

Predlog spremembe 290
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da so raziskave, razvoj in 
inovacije vzdolž celotne vrednostne verige 
ter predstavitveni projekti v industrijskem 
obsegu pomembni, če želimo, da postane 
vodik, pridobljen s čisto tehnologijo, 
konkurenčen; meni, da je nadvse 
pomembno, da pri tem sodelujejo mala in 
srednja podjetja in da delavci pridobijo 
znanje o vodiku;

14. poudarja, da so raziskave, razvoj in 
inovacije vzdolž celotne vrednostne verige 
ter predstavitveni projekti v industrijskem 
obsegu pomembni, če želimo, da postane 
obnovljivi vodik cenovno dostopen; 
poudarja, da je pomembno ohranjati in 
izkoriščati potencial tehničnih kompetenc 
delavcev v obstoječih panogah; poudarja 
potrebo po zanesljivem javnem in 
brezplačnem sistemu poklicnega 
usposabljanja; opozarja na pravico 
delavcev, da se med delovnim časom 
usposabljajo in izpopolnjujejo ter da 
imajo zagotovljene plače;

Or. en

Predlog spremembe 291
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da so raziskave, razvoj in 14. poudarja, da so raziskave, razvoj in 
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inovacije vzdolž celotne vrednostne verige 
ter predstavitveni projekti v industrijskem 
obsegu pomembni, če želimo, da postane 
vodik, pridobljen s čisto tehnologijo, 
konkurenčen; meni, da je nadvse 
pomembno, da pri tem sodelujejo mala in 
srednja podjetja in da delavci pridobijo 
znanje o vodiku;

inovacije vzdolž celotne vrednostne verige 
pomembni, če želimo, da postane vodik 
varen, učinkovit in konkurenčen;

Or. de

Predlog spremembe 292
Ivo Hristov

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da so raziskave, razvoj in 
inovacije vzdolž celotne vrednostne verige 
ter predstavitveni projekti v industrijskem 
obsegu pomembni, če želimo, da postane 
vodik, pridobljen s čisto tehnologijo, 
konkurenčen; meni, da je nadvse 
pomembno, da pri tem sodelujejo mala in 
srednja podjetja in da delavci pridobijo 
znanje o vodiku;

14. poudarja, da so raziskave, razvoj in 
inovacije vzdolž celotne vrednostne verige 
ter predstavitveni projekti v industrijskem 
obsegu pomembni, pri čemer je treba 
hkrati zagotavljati geografsko 
uravnoteženost s posebnim poudarkom na 
ogljično intenzivnih regijah, če želimo, da 
postane vodik, pridobljen s čisto 
tehnologijo, konkurenčen; meni, da je 
nadvse pomembno, da pri tem sodelujejo 
mala in srednja podjetja in da delavci 
pridobijo znanje in spretnosti o vodiku v 
vseh državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 293
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da so raziskave, razvoj in 14. poudarja, da so raziskave, razvoj in 
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inovacije vzdolž celotne vrednostne verige 
ter predstavitveni projekti v industrijskem 
obsegu pomembni, če želimo, da postane 
vodik, pridobljen s čisto tehnologijo, 
konkurenčen; meni, da je nadvse 
pomembno, da pri tem sodelujejo mala in 
srednja podjetja in da delavci pridobijo 
znanje o vodiku;

inovacije za dokončanje povezovanja 
energetskega sistema in za obnovljivi 
vodik vzdolž celotne vrednostne verige ter 
predstavitveni projekti v industrijskem in 
družbenem obsegu pomembni; meni, da je 
nadvse pomembno, da pri tem sodelujejo 
državljani ter mala in srednja podjetja in 
da uporabniki in delavci pridobijo znanje 
o vodiku;

Or. fr

Predlog spremembe 294
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da so raziskave, razvoj in 
inovacije vzdolž celotne vrednostne verige 
ter predstavitveni projekti v industrijskem 
obsegu pomembni, če želimo, da postane 
vodik, pridobljen s čisto tehnologijo, 
konkurenčen; meni, da je nadvse 
pomembno, da pri tem sodelujejo mala in 
srednja podjetja in da delavci pridobijo 
znanje o vodiku;

14. poudarja, da so raziskave, razvoj in 
inovacije na področju novih tehnologij 
vzdolž celotne vrednostne verige ter 
predstavitveni projekti v industrijskem 
obsegu in uvajanje na trg pomembni, če 
želimo, da postane vodik, pridobljen s čisto 
tehnologijo, konkurenčen; meni, da je 
nadvse pomembno, da pri tem sodelujejo 
mala in srednja podjetja in da delavci 
pridobijo znanje o vodiku;

Or. en

Predlog spremembe 295
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da so raziskave, razvoj in 14. poudarja, da so raziskave, razvoj in 



PE662.101v01-00 60/108 AM\1220643SL.docx

SL

inovacije vzdolž celotne vrednostne verige 
ter predstavitveni projekti v industrijskem 
obsegu pomembni, če želimo, da postane 
vodik, pridobljen s čisto tehnologijo, 
konkurenčen; meni, da je nadvse 
pomembno, da pri tem sodelujejo mala in 
srednja podjetja in da delavci pridobijo 
znanje o vodiku;

inovacije vzdolž celotne vrednostne verige 
ter predstavitveni projekti v industrijskem 
obsegu pomembni, če želimo, da postaneta 
vodik, pridobljen s čisto tehnologijo, in 
nizkoogljični vodik konkurenčna; meni, 
da je nadvse pomembno, da pri tem 
sodeluje industrija in da delavci pridobijo 
znanje o vodiku;

Or. en

Predlog spremembe 296
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. ugotavlja, da je Globalni inštitut za 
CCS v poročilu za leto 2019 opredelil 51 
obsežnih obratov za CCS po vsem svetu, 
od katerih jih je delovalo le 19; poudarja, 
da v EU trenutno ne deluje noben večji 
obrat za CCS, jih je pa nekaj v višji fazi 
načrtovanja; poudarja, da naložbe v CCS 
danes niso poslovno privlačne in so tako 
večinoma odvisne od javnega financiranja 
ter spodbud politike in/ali regulativnih 
spodbud, zato je ključno spodbujati 
dejavnosti raziskav in razvoja za razvoj 
infrastrukturnega temelja in zmanjšanje 
stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 297
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spiraki (Maria 
Spyraki), Riho Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş 
Bogdan, Hildegard Bentele, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
Carvalho, Jerzy Buzek, Christian Doleschal, Sara Skyttedal, Pascal Arimont, Ivan 
Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă
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Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poudarja, da je treba zagonskim 
ter malim in srednjim podjetjem zagotoviti 
dostop do finančnih sredstev in 
inovacijskih zmogljivosti, kot so 
inkubatorji in skupni raziskovalni 
projekti, da bi začela dejavnost v industriji 
vodika; poziva Komisijo, naj takim 
podjetjem zagotovi enak dostop do trga in 
jim olajša vstop na trg s spodbujanjem 
njihove udeležbe, npr. tako da jih 
proaktivno povabi, naj sodelujejo na 
okroglih mizah in podajo povratne 
informacije v postopkih javnega 
posvetovanja;

Or. en

Predlog spremembe 298
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. poudarja, da bi bilo treba 
enakovredno proučiti in nadalje podpirati 
različne možnosti proizvodnje vodika brez 
ogljikovega dioksida; opozarja na nedavni 
preboj na področju proizvodnje vodika s 
pirolizo, pri čemer ta poteka brez emisij in 
ima za stranski proizvod trden ogljik, ki 
velja za dragoceno surovino;

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

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. poudarja, da je Evropa vodilna v 
proizvodnji elektrolizatorjev ter da mora 
ohraniti in nadgraditi to konkurenčno 
prednost; poudarja, da bi se morala 
evropska raziskovalna in razvojna 
prizadevanja na področju vodika 
osredotočati na širok spekter vodikovih 
tehnologij s poudarkom na zvišanju ravni 
tehnološke pripravljenosti;

Or. en

Predlog spremembe 300
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba ogromno 
vlagati v to, da bo ta vodik konkurenčen, 
in da imajo evropski programi in finančni 
instrumenti, kot so program Obzorje 
Evropa, Instrument za povezovanje 
Evrope, program InvestEU in inovacijski 
sklad EU ETS, ključno vlogo pri 
spodbujanju ekonomije čistega vodika; 
globoko obžaluje, da je Svet zmanjšal 
sredstva za te instrumente; poziva 
Komisijo, naj razvije usklajeno naložbeno 
strategijo za čisti vodik;

15. poudarja, da je treba ogromno 
vlagati v to, da bo uporaba vodika 
konkurenčna;

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

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba ogromno 
vlagati v to, da bo ta vodik konkurenčen, 
in da imajo evropski programi in finančni 
instrumenti, kot so program Obzorje 
Evropa, Instrument za povezovanje 
Evrope, program InvestEU in inovacijski 
sklad EU ETS, ključno vlogo pri 
spodbujanju ekonomije čistega vodika; 
globoko obžaluje, da je Svet zmanjšal 
sredstva za te instrumente; poziva 
Komisijo, naj razvije usklajeno naložbeno 
strategijo za čisti vodik;

15. poudarja, da je treba ogromno 
vlagati v to, da bosta obnovljivi in 
nizkoogljični vodik konkurenčna, in da 
imajo evropski programi in finančni 
instrumenti, kot so program Obzorje 
Evropa, Instrument za povezovanje 
Evrope, program InvestEU in inovacijski 
sklad EU ETS, ključno vlogo pri 
spodbujanju ekonomije obnovljivega in 
nizkoogljičnega vodika; poudarja, da je 
treba malim in srednjim podjetjem 
zagotoviti dostop do finančnih sredstev in 
inovacijskih zmogljivosti; globoko 
obžaluje, da je Svet zmanjšal sredstva za te 
instrumente; poziva Komisijo, naj razvije 
usklajeno naložbeno strategijo za 
obnovljivi in nizkoogljični vodik ter 
tehnologije za zajemanje, uporabo in 
shranjevanje ogljika; poziva Komisijo, naj 
v uredbo EU o taksonomiji vključi 
nizkoogljični vodik;

Or. en

Predlog spremembe 302
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe
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15. poudarja, da je treba ogromno 
vlagati v to, da bo ta vodik konkurenčen, in 
da imajo evropski programi in finančni 
instrumenti, kot so program Obzorje 
Evropa, Instrument za povezovanje 
Evrope, program InvestEU in inovacijski 
sklad EU ETS, ključno vlogo pri 
spodbujanju ekonomije čistega vodika; 
globoko obžaluje, da je Svet zmanjšal 
sredstva za te instrumente; poziva 
Komisijo, naj razvije usklajeno naložbeno 
strategijo za čisti vodik;

15. poudarja, da je treba ogromno 
vlagati in zmanjšati tveganja za naložbe v 
čisti vodik, da bo ta vodik konkurenčen, in 
da imajo evropski programi in finančni 
instrumenti, kot so mehanizem za 
okrevanje in odpornost, program Obzorje 
Evropa, Instrument za povezovanje 
Evrope, program InvestEU in inovacijski 
sklad EU ETS, ključno vlogo pri 
spodbujanju ekonomije čistega vodika; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da je poročilo o 
stanju energetske unije za leto 2020 
pokazalo, da je treba preprečiti 
zmanjšanje naložb v raziskave in inovacije 
na področju tehnologije čiste energije; 
poziva Komisijo, naj razvije usklajeno 
naložbeno strategijo za čisti vodik, ki bo 
skladna z nacionalnimi raziskovalnimi in 
inovacijskimi strategijami za vodik;

Or. en

Predlog spremembe 303
Thierry Mariani
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba ogromno 
vlagati v to, da bo ta vodik konkurenčen, 
in da imajo evropski programi in finančni 
instrumenti, kot so program Obzorje 
Evropa, Instrument za povezovanje 
Evrope, program InvestEU in inovacijski 
sklad EU ETS, ključno vlogo pri 
spodbujanju ekonomije čistega vodika; 
globoko obžaluje, da je Svet zmanjšal 
sredstva za te instrumente; poziva 
Komisijo, naj razvije usklajeno naložbeno 
strategijo za čisti vodik;

15. poudarja, da je treba ogromno 
vlagati v to, da bosta obnovljivi in 
nizkoogljični vodik konkurenčna, in da 
imajo evropski programi in finančni 
instrumenti, kot so program Obzorje 
Evropa, Instrument za povezovanje 
Evrope, na podlagi uredb TEN-E in TEN-
T, program InvestEU, Sklad za pravični 
prehod in inovacijski sklad EU ETS, 
ključno vlogo pri spodbujanju ekonomije 
nizkoogljičnega in obnovljivega vodika ter 
pri razvoju infrastrukture za zajem in 
shranjevanje ogljika, ki je združljiva z 
vodikom; globoko obžaluje, da je Svet 
zmanjšal sredstva za te instrumente; poziva 
Komisijo, naj razvije usklajeno naložbeno 
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strategijo za čisti vodik;

Or. fr

Predlog spremembe 304
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba ogromno 
vlagati v to, da bo ta vodik konkurenčen, 
in da imajo evropski programi in finančni 
instrumenti, kot so program Obzorje 
Evropa, Instrument za povezovanje 
Evrope, program InvestEU in inovacijski 
sklad EU ETS, ključno vlogo pri 
spodbujanju ekonomije čistega vodika; 
globoko obžaluje, da je Svet zmanjšal 
sredstva za te instrumente; poziva 
Komisijo, naj razvije usklajeno naložbeno 
strategijo za čisti vodik;

15. poudarja, da je treba ogromno 
vlagati v to, da bosta čisti in nizkoogljični 
vodik konkurenčna, in da imajo evropski 
programi in finančni instrumenti, kot so 
program Obzorje Evropa, Instrument za 
povezovanje Evrope, program InvestEU, 
mehanizem za okrevanje in odpornost, 
Sklad za pravični prehod, ESRR, 
Kohezijski sklad in inovacijski sklad EU 
ETS, ključno vlogo pri kohezijskem 
razvoju ekonomije vodika v celotni Uniji; 
globoko obžaluje, da je Svet zmanjšal 
sredstva za te instrumente; poziva 
Komisijo, naj razvije usklajeno naložbeno 
strategijo za čisti in nizkoogljični vodik;

Or. en

Predlog spremembe 305
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra 
Mihaylova), Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Nicola Danti, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba ogromno 
vlagati v to, da bo ta vodik konkurenčen, 

15. poudarja, da je treba ogromno 
vlagati v obnovljivi in nizkoogljični vodik, 
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in da imajo evropski programi in finančni 
instrumenti, kot so program Obzorje 
Evropa, Instrument za povezovanje 
Evrope, program InvestEU in inovacijski 
sklad EU ETS, ključno vlogo pri 
spodbujanju ekonomije čistega vodika; 
globoko obžaluje, da je Svet zmanjšal 
sredstva za te instrumente; poziva 
Komisijo, naj razvije usklajeno naložbeno 
strategijo za čisti vodik;

da bi uresničili ambicije glede vodika in 
dosegli podnebne cilje; poudarja, da je 
treba spodbujati naložbe v proizvodnjo 
vodika, tudi z določanjem višjih cen 
ogljika in pregledom ustreznih pravil EU 
o državni pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 306
Ivo Hristov

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba ogromno 
vlagati v to, da bo ta vodik konkurenčen, in 
da imajo evropski programi in finančni 
instrumenti, kot so program Obzorje 
Evropa, Instrument za povezovanje 
Evrope, program InvestEU in inovacijski 
sklad EU ETS, ključno vlogo pri 
spodbujanju ekonomije čistega vodika; 
globoko obžaluje, da je Svet zmanjšal 
sredstva za te instrumente; poziva 
Komisijo, naj razvije usklajeno naložbeno 
strategijo za čisti vodik;

15. poudarja, da je treba ogromno 
vlagati v to, da bo ta vodik konkurenčen, in 
da imajo evropski programi in finančni 
instrumenti, kot so program Obzorje 
Evropa, Instrument za povezovanje 
Evrope, program InvestEU in inovacijski 
sklad EU ETS, ključno vlogo pri 
spodbujanju ekonomije čistega vodika; 
globoko obžaluje, da je Svet zmanjšal 
sredstva za te instrumente; poziva 
Komisijo, naj razvije usklajeno naložbeno 
strategijo za čisti vodik, ki bo upoštevala 
različne izhodiščne točke vseh držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 307
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba ogromno 
vlagati v to, da bo ta vodik konkurenčen, 
in da imajo evropski programi in finančni 
instrumenti, kot so program Obzorje 
Evropa, Instrument za povezovanje 
Evrope, program InvestEU in inovacijski 
sklad EU ETS, ključno vlogo pri 
spodbujanju ekonomije čistega vodika; 
globoko obžaluje, da je Svet zmanjšal 
sredstva za te instrumente; poziva 
Komisijo, naj razvije usklajeno naložbeno 
strategijo za čisti vodik;

15. poudarja, da je treba ogromno 
vlagati v to, da se razvijejo zmogljivosti za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
in čistega vodika, in da imajo evropski 
programi in finančni instrumenti, kot so 
program Obzorje Evropa, Instrument za 
povezovanje Evrope, program InvestEU in 
inovacijski sklad EU ETS, ključno vlogo 
pri spodbujanju ekonomije čistega vodika; 
globoko obžaluje, da je Svet zmanjšal 
sredstva za te instrumente; poziva 
Komisijo, naj razvije usklajeno naložbeno 
strategijo za energijo iz obnovljivih virov 
in čisti vodik;

Or. fr

Predlog spremembe 308
Dominique Riquet

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba ogromno 
vlagati v to, da bo ta vodik konkurenčen, in 
da imajo evropski programi in finančni 
instrumenti, kot so program Obzorje 
Evropa, Instrument za povezovanje 
Evrope, program InvestEU in inovacijski 
sklad EU ETS, ključno vlogo pri 
spodbujanju ekonomije čistega vodika; 
globoko obžaluje, da je Svet zmanjšal 
sredstva za te instrumente; poziva 
Komisijo, naj razvije usklajeno naložbeno 
strategijo za čisti vodik;

15. poudarja, da je treba ogromno 
vlagati v to, da bo ta vodik konkurenčen, in 
da imajo evropski programi in finančni 
instrumenti, kot so program Obzorje 
Evropa, Instrument za povezovanje 
Evrope, program InvestEU, Sklad za 
pravični razvoj in inovacijski sklad EU 
ETS, ključno vlogo pri spodbujanju 
ekonomije čistega vodika; globoko 
obžaluje, da je Svet zmanjšal sredstva za te 
instrumente; poziva Komisijo, naj razvije 
usklajeno naložbeno strategijo za čisti 
vodik;

Or. en

Predlog spremembe 309
Bernd Lange
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Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba ogromno 
vlagati v to, da bo ta vodik konkurenčen, in 
da imajo evropski programi in finančni 
instrumenti, kot so program Obzorje 
Evropa, Instrument za povezovanje 
Evrope, program InvestEU in inovacijski 
sklad EU ETS, ključno vlogo pri 
spodbujanju ekonomije čistega vodika; 
globoko obžaluje, da je Svet zmanjšal 
sredstva za te instrumente; poziva 
Komisijo, naj razvije usklajeno naložbeno 
strategijo za čisti vodik;

15. poudarja, da je treba ogromno 
vlagati v to, da bo ta vodik konkurenčen, in 
da imajo evropski programi in finančni 
instrumenti, kot so program Obzorje 
Evropa, Instrument za povezovanje 
Evrope, program InvestEU, ESRR in 
inovacijski sklad EU ETS, ključno vlogo 
pri spodbujanju ekonomije čistega vodika; 
globoko obžaluje, da je Svet zmanjšal 
sredstva za te instrumente; poziva 
Komisijo, naj razvije usklajeno naložbeno 
strategijo za čisti vodik;

Or. de

Predlog spremembe 310
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba ogromno 
vlagati v to, da bo ta vodik konkurenčen, 
in da imajo evropski programi in finančni 
instrumenti, kot so program Obzorje 
Evropa, Instrument za povezovanje 
Evrope, program InvestEU in inovacijski 
sklad EU ETS, ključno vlogo pri 
spodbujanju ekonomije čistega vodika; 
globoko obžaluje, da je Svet zmanjšal 
sredstva za te instrumente; poziva 
Komisijo, naj razvije usklajeno naložbeno 
strategijo za čisti vodik;

15. poudarja, da je treba ogromno 
vlagati v to, da bi razvili in okrepili 
zmogljivosti za proizvodnjo obnovljivega 
vodika, in da imajo evropski programi in 
finančni instrumenti, kot so program 
Obzorje Evropa, Instrument za 
povezovanje Evrope in program InvestEU, 
ključno vlogo pri spodbujanju ekonomije 
čistega vodika; globoko obžaluje, da je 
Svet zmanjšal sredstva za te instrumente; 
poziva Komisijo, naj razvije usklajeno 
strategijo javnih naložb za čisti vodik;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da evropski programi in 
finančni instrumenti, kot so program 
Obzorje Evropa, Instrument za 
povezovanje Evrope, program InvestEU, 
Evropski sklad za regionalni razvoj, 
Kohezijski sklad, mehanizem za okrevanje 
in odpornost, Sklad za pravični prehod, 
sklop za strateške evropske naložbe ter 
inovacijski sklad EU ETS, ponujajo 
finančni potencial za podporo naložbam v 
zeleni prehod in imajo ključno vlogo pri 
uresničevanju ekonomije vodika; 
poudarja, da je treba racionalizirati 
sinergije med vsemi razpoložljivimi 
investicijskimi skladi, horizontalnimi 
programi in finančnimi instrumenti, da bi 
zagotovili sodelovanje med javnimi in 
zasebnimi deležniki ter tako spodbudili 
naložbe v številne projekte;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da subvencije za 
podporo nekaterim tehnologijam niso 
učinkovite in so po nepotrebnem drage; 
meni, da je treba tehnološko pristranskost 
načelno zavrniti, ker v tem trenutku ne 
moremo biti prepričani, kolikšno 
stroškovno učinkovitejše zmanjšanje 
emisij bodo lahko v prihodnosti dosegle 
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druge tehnologije; meni, da bi bilo treba 
javna sredstva uporabiti le za podporo 
temeljnim raziskavam, ki se sicer ne bi 
izvajale v zasebnem sektorju; poudarja, da 
bi bilo treba zavrniti daljnosežnejše 
subvencije, saj nosijo tveganje, da bodo 
projekti načrtovani le za pridobitev 
podpornih sredstev in nato prekinjeni 
zaradi pomanjkanja izvedljivega načina 
poslovanja;

Or. en

Predlog spremembe 313
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spiraki (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

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo, naj proizvodnjo, 
transport in shranjevanje obnovljivega in 
nizkoogljičnega vodika (in njegovih 
mešanic z zemeljskim plinom) vključi v 
prihodnje delegirane akte o blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju 
nanje, ki izhajajo iz Uredbe (EU) 
2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira 
za spodbujanje trajnostnih naložb ter 
spremembi Uredbe (EU) 2019/2088, kot 
okoljsko trajnostne gospodarske 
dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 314
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión
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Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo, naj proizvodnjo, 
transport in shranjevanje obnovljivega in 
nizkoogljičnega vodika (in njegovih 
mešanic z zemeljskim plinom) vključi v 
prihodnje delegirane akte o blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju 
nanje, ki izhajajo iz Uredbe (EU) 
2020/852 o vzpostavitvi okvira za 
spodbujanje trajnostnih naložb;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. poziva Komisijo, naj razvije 
usklajeno naložbeno strategijo za vodik, v 
katero naj vključi vlogo malih in srednjih 
podjetij;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 15 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe



PE662.101v01-00 72/108 AM\1220643SL.docx

SL

15c. poudarja, da je Evropa vodilna v 
proizvodnji elektrolizatorjev ter da mora 
ohraniti in nadgraditi to konkurenčno 
prednost; ugotavlja, da Evropa trenutno 
zaostaja na področju razvoja drugih 
obetavnih vodikovih tehnologij; meni, da 
bi se morala evropska raziskovalna in 
razvojna prizadevanja na področju vodika 
osredotočati na širok spekter vodikovih 
tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 317
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. pozdravlja evropsko zavezništvo za 
čisti vodik in pomembne projekte 
skupnega evropskega interesa, saj gre za 
pomembna sredstva za povečanje naložb v 
čisto tehnologijo vodika; poziva 
zavezništvo, naj čim prej pripravi 
naložbeni načrt in nabor projektov, s 
katerima bo mogoče zagotoviti 
uresničevanje ciljev glede vodika, ki jih je 
zastavila Komisija; pozdravlja, da 
Komisija načrtuje spremembo smernic o 
državni pomoči in namerava vanje 
vključiti čisti vodik;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 318
Thierry Mariani
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. pozdravlja evropsko zavezništvo za 
čisti vodik in pomembne projekte skupnega 
evropskega interesa, saj gre za pomembna 
sredstva za povečanje naložb v čisto 
tehnologijo vodika; poziva zavezništvo, naj 
čim prej pripravi naložbeni načrt in nabor 
projektov, s katerima bo mogoče zagotoviti 
uresničevanje ciljev glede vodika, ki jih je 
zastavila Komisija; pozdravlja, da 
Komisija načrtuje spremembo smernic o 
državni pomoči in namerava vanje vključiti 
čisti vodik;

16. pozdravlja evropsko zavezništvo za 
čisti vodik in pomembne projekte skupnega 
evropskega interesa, saj gre za pomembna 
sredstva za povečanje naložb v čisto 
tehnologijo vodika; obžaluje zamude pri 
izvajanju del v okviru okroglih miz 
zavezništva in poziva Komisijo, naj 
pospeši postopek; poziva Komisijo, naj 
zagotovi pregledno in usklajeno 
zastopanost resnično evropskih deležnikov 
in projektov v strukturi upravljanja 
zavezništva; poziva zavezništvo, naj čim 
prej pripravi naložbeni načrt in nabor 
projektov, s katerima bo mogoče zagotoviti 
uresničevanje ciljev glede vodika, ki jih je 
zastavila Komisija; pozdravlja, da 
Komisija načrtuje spremembo smernic o 
državni pomoči in namerava vanje vključiti 
čisti vodik; poziva k pragmatičnemu 
pristopu, tako da se spodbuja odobritev 
ključnih projektov za razvoj evropske 
panoge uporabnih raziskav na področju 
vodika;

Or. fr

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

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. pozdravlja evropsko zavezništvo za 
čisti vodik in pomembne projekte skupnega 
evropskega interesa, saj gre za pomembna 
sredstva za povečanje naložb v čisto 
tehnologijo vodika; poziva zavezništvo, 
naj čim prej pripravi naložbeni načrt in 
nabor projektov, s katerima bo mogoče 

16. pozdravlja evropsko zavezništvo za 
čisti vodik in pomembne projekte skupnega 
evropskega interesa, saj gre za pomembna 
sredstva za povečanje naložb v obnovljivi 
in nizkoogljični vodik; poziva zavezništvo, 
naj v sodelovanju s Skupnim podjetjem za 
gorivne celice in vodik čim prej pripravi 
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zagotoviti uresničevanje ciljev glede 
vodika, ki jih je zastavila Komisija; 
pozdravlja, da Komisija načrtuje 
spremembo smernic o državni pomoči in 
namerava vanje vključiti čisti vodik;

naložbeni načrt in nabor projektov, s 
katerima bo mogoče zagotoviti 
uresničevanje ciljev glede vodika, ki jih je 
zastavila Komisija; pozdravlja, da 
Komisija načrtuje spremembo smernic o 
državni pomoči za varstvo okolja in 
energijo, da bi bolje omogočila uporabo 
obnovljivega in nizkoogljičnega vodika; 
spodbuja države članice, Komisijo in 
gospodarske subjekte, naj hitro izkoristijo 
potencial pomembnih projektov skupnega 
evropskega interesa za podporo 
transportnim in energetskim projektom, ki 
so pomembni za evropsko gospodarstvo in 
imajo pozitivne učinke prelivanja;

Or. en

Predlog spremembe 320
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. pozdravlja evropsko zavezništvo za 
čisti vodik in pomembne projekte 
skupnega evropskega interesa, saj gre za 
pomembna sredstva za povečanje naložb v 
čisto tehnologijo vodika; poziva 
zavezništvo, naj čim prej pripravi 
naložbeni načrt in nabor projektov, s 
katerima bo mogoče zagotoviti 
uresničevanje ciljev glede vodika, ki jih je 
zastavila Komisija; pozdravlja, da 
Komisija načrtuje spremembo smernic o 
državni pomoči in namerava vanje vključiti 
čisti vodik;

16. pozdravlja, da Komisija načrtuje 
spremembo smernic o državni pomoči in 
namerava vanje vključiti čisti vodik;

Or. en

Predlog spremembe 321
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. pozdravlja evropsko zavezništvo za 
čisti vodik in pomembne projekte 
skupnega evropskega interesa, saj gre za 
pomembna sredstva za povečanje naložb v 
čisto tehnologijo vodika; poziva 
zavezništvo, naj čim prej pripravi 
naložbeni načrt in nabor projektov, s 
katerima bo mogoče zagotoviti 
uresničevanje ciljev glede vodika, ki jih je 
zastavila Komisija; pozdravlja, da 
Komisija načrtuje spremembo smernic o 
državni pomoči in namerava vanje vključiti 
čisti vodik;

16. je seznanjen z evropskim 
zavezništvom za čisti vodik in 
pomembnimi projekti skupnega 
evropskega interesa, saj gre za pomembna 
sredstva za povečanje naložb v čisto 
tehnologijo vodika; poziva zavezništvo, naj 
se osredotoči izključno na razvoj 
obnovljivega vodika ter se razširi na 
akterje s področja energije iz obnovljivih 
virov, različne znanstvenike in akterje 
civilne družbe na splošno, da bo mogoče 
zagotoviti uresničevanje zakonodajnih 
ciljev glede obnovljivega vodika, ki jih je 
treba čim prej zastaviti; pozdravlja, da 
Komisija načrtuje spremembo smernic o 
državni pomoči in namerava vanje vključiti 
okvir, ki bo spodbujal naložbe v energijo 
iz obnovljivih virov in čisti vodik;

Or. fr

Predlog spremembe 322
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. pozdravlja evropsko zavezništvo za 
čisti vodik in pomembne projekte skupnega 
evropskega interesa, saj gre za pomembna 
sredstva za povečanje naložb v čisto 
tehnologijo vodika; poziva zavezništvo, naj 
čim prej pripravi naložbeni načrt in nabor 
projektov, s katerima bo mogoče zagotoviti 
uresničevanje ciljev glede vodika, ki jih je 
zastavila Komisija; pozdravlja, da 
Komisija načrtuje spremembo smernic o 
državni pomoči in namerava vanje vključiti 

16. pozdravlja evropsko zavezništvo za 
čisti vodik in forum EU za vodik, pri 
čemer poziva k vključitvi uravnotežene 
zastopanosti deležnikov, vključno s 
sindikati in nevladnimi organizacijami, 
ter pomembne projekte skupnega 
evropskega interesa, saj gre za pomembna 
sredstva za povečanje naložb v čisto 
tehnologijo vodika; poziva zavezništvo, naj 
čim prej pripravi naložbeni načrt in nabor 
projektov, s katerima bo mogoče zagotoviti 
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čisti vodik; uresničevanje ciljev glede vodika, ki jih je 
zastavila Komisija; pozdravlja, da 
Komisija načrtuje spremembo smernic o 
državni pomoči za varstvo okolja in 
energijo in namerava vanje vključiti čisti 
vodik;

Or. en

Predlog spremembe 323
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. pozdravlja evropsko zavezništvo za 
čisti vodik in pomembne projekte skupnega 
evropskega interesa, saj gre za pomembna 
sredstva za povečanje naložb v čisto 
tehnologijo vodika; poziva zavezništvo, 
naj čim prej pripravi naložbeni načrt in 
nabor projektov, s katerima bo mogoče 
zagotoviti uresničevanje ciljev glede 
vodika, ki jih je zastavila Komisija; 
pozdravlja, da Komisija načrtuje 
spremembo smernic o državni pomoči in 
namerava vanje vključiti čisti vodik;

16. pozdravlja evropsko zavezništvo za 
čisti vodik in pomembne projekte skupnega 
evropskega interesa, saj gre za pomembna 
sredstva za povečanje naložb v čisti in 
nizkoogljični vodik; poziva zavezništvo, 
naj čim prej pripravi naložbeni načrt in 
nabor projektov, s katerima bo mogoče 
zagotoviti uresničevanje ciljev glede 
vodika, ki jih je zastavila Komisija; 
pozdravlja, da Komisija načrtuje 
spremembo smernic o državni pomoči ter 
vztraja, da bi te morale vključevati vodik 
in ukrepe za njegovo hitro uvajanje na 
trg, vključno z ukrepi, ki omogočajo 
mešanje z zemeljskim plinom;

Or. en

Predlog spremembe 324
Ivo Hristov

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. pozdravlja evropsko zavezništvo za 
čisti vodik in pomembne projekte skupnega 
evropskega interesa, saj gre za pomembna 
sredstva za povečanje naložb v čisto 
tehnologijo vodika; poziva zavezništvo, naj 
čim prej pripravi naložbeni načrt in nabor 
projektov, s katerima bo mogoče zagotoviti 
uresničevanje ciljev glede vodika, ki jih je 
zastavila Komisija; pozdravlja, da 
Komisija načrtuje spremembo smernic o 
državni pomoči in namerava vanje vključiti 
čisti vodik;

16. pozdravlja evropsko zavezništvo za 
čisti vodik in pomembne projekte skupnega 
evropskega interesa, saj gre za pomembna 
sredstva za povečanje naložb v čisto 
tehnologijo vodika; poziva zavezništvo, naj 
čim prej pripravi naložbeni načrt in nabor 
projektov, s katerima bo mogoče zagotoviti 
uresničevanje ciljev glede vodika, ki jih je 
zastavila Komisija; pozdravlja, da 
Komisija načrtuje spremembo smernic o 
državni pomoči in namerava vanje vključiti 
čisti vodik; pozdravlja revizijo direktive o 
infrastrukturi za alternativna goriva, v 
kateri bi morale biti uporaba vodika in 
polnilne postaje za vodik obvezni;

Or. en

Predlog spremembe 325
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra 
Mihaylova), Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. pozdravlja evropsko zavezništvo za 
čisti vodik in pomembne projekte skupnega 
evropskega interesa, saj gre za pomembna 
sredstva za povečanje naložb v čisto 
tehnologijo vodika; poziva zavezništvo, 
naj čim prej pripravi naložbeni načrt in 
nabor projektov, s katerima bo mogoče 
zagotoviti uresničevanje ciljev glede 
vodika, ki jih je zastavila Komisija; 
pozdravlja, da Komisija načrtuje 
spremembo smernic o državni pomoči in 
namerava vanje vključiti čisti vodik;

16. pozdravlja evropsko zavezništvo za 
čisti vodik in pomembne projekte skupnega 
evropskega interesa, saj gre za pomembna 
sredstva za povečanje naložb v obnovljivi 
in nizkoogljični vodik; poziva Komisijo, 
naj pospeši izvajanje nalog zavezništva; 
poziva zavezništvo, naj čim prej pripravi 
naložbeni načrt in nabor projektov, s 
katerima bo mogoče zagotoviti 
uresničevanje ciljev glede vodika, ki jih je 
zastavila Komisija; pozdravlja, da 
Komisija načrtuje spremembo smernic o 
državni pomoči in namerava vanje vključiti 
obnovljivi in nizkoogljični vodik;

Or. en
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Predlog spremembe 326
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. pozdravlja evropsko zavezništvo za 
čisti vodik in pomembne projekte skupnega 
evropskega interesa, saj gre za pomembna 
sredstva za povečanje naložb v čisto 
tehnologijo vodika; poziva zavezništvo, naj 
čim prej pripravi naložbeni načrt in nabor 
projektov, s katerima bo mogoče zagotoviti 
uresničevanje ciljev glede vodika, ki jih je 
zastavila Komisija; pozdravlja, da 
Komisija načrtuje spremembo smernic o 
državni pomoči in namerava vanje vključiti 
čisti vodik;

16. pozdravlja evropsko zavezništvo za 
čisti vodik in pomembne projekte skupnega 
evropskega interesa, saj gre za pomembna 
sredstva za povečanje naložb v čisto 
tehnologijo vodika, ter spodbuja Komisijo 
in države članice, da v celoti izkoristijo te 
instrumente; poziva zavezništvo, naj čim 
prej pripravi naložbeni načrt in nabor 
projektov, s katerima bo mogoče zagotoviti 
uresničevanje ciljev glede vodika, ki jih je 
zastavila Komisija; pozdravlja, da 
Komisija načrtuje spremembo smernic o 
državni pomoči in namerava vanje vključiti 
čisti vodik;

Or. en

Predlog spremembe 327
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. vztraja, da mora evropsko 
zavezništvo vzpostaviti pregleden postopek 
odločanja pod vodstvom Evropske 
komisije in pod nadzorom ter da ga mora 
dopolnjevati neodvisni znanstveni organ, 
da se opredelijo načini prehoda in 
pripravijo smernice za potrebe po vodiku; 
vztraja tudi, da se mora zavezništvo jasno 
zavzeti za doseganje podnebnih ciljev EU 
do leta 2030 in 2050 ter zagotoviti 
zastopanost civilne družbe (okoljske 
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nevladne organizacije, možganski trusti in 
socialni partnerji);

Or. fr

Predlog spremembe 328
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
razkritja, da je vodikov lobi, katerega 
glavni akterji so podjetja z dejavnostjo na 
področju fosilnih plinov, prijavil skupne 
letne izdatke v višini 58,6 milijona EUR, 
da bi vplival na oblikovanje politike v 
Bruslju; poudarja, da obstajajo razlogi, 
zaradi katerih je mogoče sklepati, da je ta 
znesek precej podcenjen;

Or. en

Predlog spremembe 329
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 16 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16b. poudarja, da so se predstavniki 
industrije vodika z evropskimi komisarji 
Fransom Timmermansom, Kadri Simson, 
Thierryjem Bretonom, člani njihovih 
kabinetov in generalnimi direktorji med 
decembrom 2019 in septembrom 2020 v 
zvezi z energetskimi vprašanji srečali 163-
krat, medtem ko so se visoki uradniki 
Komisije s predstavniki nevladnih 
organizacij na sestankih v zvezi z 
energetiko srečali 37-krat; meni, da je to 
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popolnoma nesprejemljivo;

Or. en

Predlog spremembe 330
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 16 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16c. izraža globoko ogorčenje ob 
razkritju, da je podjetje za odnose z 
javnostmi FTI Consulting – isto podjetje, 
ki so ga v ZDA razkrinkali zaradi 
ustvarjanja lažnih lokalnih organizacij, ki 
zagovarjajo fosilna goriva, v imenu 
velikih naftnih in plinskih podjetij – 
ključno pri vzpostavljanju vodikovega 
lobija, saj je povezano z združenjem 
Hydrogen Europe in pobudo Hydrogen 
Council, lobističnima skupinama, ki sta 
najbolj vključeni v oblikovanje strategije 
Komisije;

Or. en

Predlog spremembe 331
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 16 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16d. poudarja, da je evropska strategija 
za vodik, ki jo je Komisija objavila 
julija 2020, zaskrbljujoče podobna 
zahtevam lobistične skupine Hydrogen 
Europe, vključno s cilji in naložbami, 
potrebnimi za vodik tako znotraj kot zunaj 
EU, ki bodo industrijo do leta 2030 stale 
430 milijard EUR;



AM\1220643SL.docx 81/108 PE662.101v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 332
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 16 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16e. poudarja, da obstaja temeljno in 
nepopravljivo navzkrižje med interesi 
industrije fosilnih goriv in splošnim 
interesom Unije za spodbujanje razvoja 
vodika iz obnovljivih virov; zato zahteva, 
da se industriji fosilnih goriv prepove 
sodelovanje pri oblikovanju in razvoju 
javnih politik v zvezi z razvojem vodika; 
poziva Komisijo in države članice, naj v 
zvezi s tem nemudoma prekinejo 
partnerstva z industrijo fosilnih goriv;

Or. en

Predlog spremembe 333
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 16 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16f. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
prevladujočega vpliva plinskih lobijev pri 
oblikovanju strategije EU za vodik; obsoja 
vsak poskus lažnega zelenega oglaševanja 
uporabe in financiranja fosilnih goriv s 
tako imenovanim nizkoogljičnim 
vodikom; poziva Komisijo, naj odpravi vse 
vrzeli v svoji strategiji, ki bi se lahko 
uporabile kot podlaga za financiranje 
projektov, pri katerih se zemeljski plin 
uporablja kot vir vodika;

Or. en
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Predlog spremembe 334
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 16 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16g. izraža globoko ogorčenje ob 
razkritju, da Hydrogen Europe, lobistična 
skupina, ki deluje v podporo fosilnim 
gorivom, deluje kot sekretariat evropskega 
zavezništva za čisti vodik; obsoja dejstvo, 
da med člani tega zavezništva ni nobenih 
organizacij civilne družbe, okoljskih 
nevladnih organizacij, neodvisnih 
strokovnjakov ali celo družb, ki se 
ukvarjajo z obnovljivimi viri energije; zato 
to evropsko zavezništvo za čisti vodik 
označuje kot konzorcij fosilnih lobijev, ki 
se poslužuje lažnega zelenega 
oglaševanja; poziva Komisijo, naj to 
zavezništvo nemudoma odpravi;

Or. en

Predlog spremembe 335
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. izpostavlja delo Skupnega podjetja 
za gorivne celice in vodik; poziva 
Komisijo, naj ga uporabi kot strokovno 
središče za čisti vodik;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 336
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spiraki (Maria 
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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

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. izpostavlja delo Skupnega podjetja 
za gorivne celice in vodik; poziva 
Komisijo, naj ga uporabi kot strokovno 
središče za čisti vodik;

17. pozdravlja obnovitev Skupnega 
podjetja za gorivne celice in vodik (FCH 
JU) v okviru programa Obzorje Evropa in 
poziva k povečanju njegovega proračuna 
v primerjavi s programom Obzorje 2020; 
izpostavlja pomen dela Skupnega podjetja 
za gorivne celice in vodik; poziva 
Komisijo, naj ga uporabi kot strokovno 
središče za obnovljivi in nizkoogljični 
vodik; poziva Komisijo, naj uporabi 
izkušnje, pridobljene v skupnih podjetjih, 
zlasti o vodikovih gorivnih celicah, in 
spodbudi nadaljnje raziskave teh 
tehnologij; poziva prihodnje partnerstvo 
za čisti vodik za Evropo, naj še naprej 
raziskuje in analizira možnosti za vodik in 
gorivne celice v stavbah in podatkovnih 
centrih;

Or. en

Predlog spremembe 337
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. izpostavlja delo Skupnega podjetja 
za gorivne celice in vodik; poziva 
Komisijo, naj ga uporabi kot strokovno 
središče za čisti vodik;

17. opozarja, da je imela vodikova 
industrija za svoje projekte med letoma 
2014 in 2020 dostop do več kot milijarde 
EUR javnih sredstev, in sicer na podlagi 
javno-zasebnega raziskovalnega 
partnerstva „Gorivne celice in vodik – 
skupno podjetje“ med Evropsko komisijo 
in pobudo Hydrogen Europe; poudarja, 
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da bi bila ta javna sredstva bolje 
uporabljena, če bi bila usmerjena v javne 
raziskave, javni razvojni načrt in podporo 
delavcem;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. izpostavlja delo Skupnega podjetja 
za gorivne celice in vodik; poziva 
Komisijo, naj ga uporabi kot strokovno 
središče za čisti vodik;

17. izpostavlja delo Skupnega podjetja 
za gorivne celice in vodik; poziva 
Komisijo, naj ga uporabi kot strokovno 
središče za čisti vodik; poudarja, da bi 
moralo to prenovljeno partnerstvo 
povezovati dejavnosti raziskav in razvoja v 
celotni vrednostni verigi, da bi zagotovili 
stroškovno učinkovito uporabo 
financiranja vodika in boljše 
usklajevanje;

Or. en

Predlog spremembe 339
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. izpostavlja delo Skupnega podjetja 
za gorivne celice in vodik; poziva 
Komisijo, naj ga uporabi kot strokovno 
središče za čisti vodik;

17. izpostavlja delo Skupnega podjetja 
za gorivne celice in vodik; poziva, naj se 
vzpostavi skupno podjetje za obnovljive 
vire, in poziva Komisijo, naj ju uporabi kot 
strokovni središči za čisti vodik;
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Or. fr

Predlog spremembe 340
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. izpostavlja delo Skupnega podjetja 
za gorivne celice in vodik; poziva 
Komisijo, naj ga uporabi kot strokovno 
središče za čisti vodik;

17. izpostavlja delo Skupnega podjetja 
za gorivne celice in vodik; poziva 
Komisijo, naj ga uporabi kot strokovno 
središče za čisti vodik in mu zagotovi 
zadostna finančna sredstva;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. predlaga Evropski komisiji, naj 
uvedbo vodika vključi v splošne cilje 
partnerstva PRIMA v skladu s 
prednostnimi nalogami programa Obzorje 
Evropa, da bi okrepili raziskovalne in 
inovacijske zmogljivosti ter razvili znanje 
in skupne inovativne rešitve v regiji 
PRIMA;

Or. en

Predlog spremembe 342
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Sven Schulze

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a.  poudarja pomen ustrezne 
taksonomije za spodbujanje uporabe 
vodikove tehnologije, vključno z 
infrastrukturo za vodik; 

Or. de

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

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da bomo čisti vodik morda 
morali uvažati, da bi zadostili evropskemu 
povpraševanju; poziva Komisijo, naj s 
sosednjimi regijami vzpostavi vzajemno 
koristno sodelovanje;

18. poudarja, da vodilna vloga Evrope 
v proizvodnji tehnologij za obnovljivi 
vodik pomeni priložnost za spodbujanje 
evropskega industrijskega vodstva in 
inovacij na svetovni ravni, hkrati pa krepi 
vlogo EU kot vodilne svetovne podnebne 
akterke; poudarja cilj povečanja domače 
proizvodnje vodika, hkrati pa priznava 
možnost uvoza dodatne energije iz 
obnovljivih virov in vodika iz sosednjih 
regij in tretjih držav, da bi zadostili čedalje 
večjemu domačemu povpraševanju po 
cenovno dostopnem vodiku; zato poziva 
Komisijo, naj s sosednjimi regijami 
vzpostavi vzajemno koristno sodelovanje 
ob upoštevanju energetske varnosti EU in 
okoljskih standardov zunanjih partnerjev 
EU;

Or. en
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Predlog spremembe 344
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra 
Mihaylova), Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina 
Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da bomo čisti vodik morda 
morali uvažati, da bi zadostili evropskemu 
povpraševanju; poziva Komisijo, naj s 
sosednjimi regijami vzpostavi vzajemno 
koristno sodelovanje;

18. meni, da bomo obnovljivi vodik 
morda morali uvažati, da bi zadostili 
evropskemu povpraševanju; poziva 
Komisijo in države članice, naj s 
sosednjimi regijami vzpostavijo vzajemno 
koristno sodelovanje in hitro razvijejo 
strateška partnerstva z državami po vsem 
svetu za zaščito strateških interesov 
Evrope ter hkrati zagotovijo lojalno 
konkurenco med uvoženim in lokalno 
proizvedenim obnovljivim vodikom in 
skladnost s trajnostnimi ambicijami EU, 
pri tem pa upoštevajo vplive na okolje tudi 
v drugih regijah; poziva Komisijo in 
države članice, naj vlagajo v potrebno 
novo uvozno infrastrukturo v pristaniščih 
in čezmejnih povezavah;

Or. en

Predlog spremembe 345
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da bomo čisti vodik morda 
morali uvažati, da bi zadostili evropskemu 
povpraševanju; poziva Komisijo, naj s 
sosednjimi regijami vzpostavi vzajemno 
koristno sodelovanje;

18. meni, da je treba dati prednost 
lokalni in evropski proizvodnji 
obnovljivega vodika; prav tako meni, da bi 
bilo treba obnovljivi vodik uvažati le, če se 
izkaže, da je nujno potreben za zadostitev 
delom evropskega povpraševanja, in če je 
tako, na podlagi skupnih standardov in 
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meril, da bi se izognili nelojalni 
konkurenci, drugim oblikam energetske 
odvisnosti ali selitvi vplivov na okolje; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj razvije 
mednarodne standarde za vodik, 
metodologije za izračun emisij na enoto 
vodika in trajnostna merila ter jih določi 
kot pogoj za vsak uvoz vodika;

Or. en

Predlog spremembe 346
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da bomo čisti vodik morda 
morali uvažati, da bi zadostili evropskemu 
povpraševanju; poziva Komisijo, naj s 
sosednjimi regijami vzpostavi vzajemno 
koristno sodelovanje;

18. meni, da bomo čisti vodik morda 
morali uvažati, da bi zadostili evropskemu 
povpraševanju; poudarja, da je treba 
zagotoviti lojalno konkurenco med 
uvoženim in domačim vodikom; poziva 
Komisijo, naj s sosednjimi regijami, kot je 
Severna Afrika, začne odprt in 
konstruktiven dialog, da bi vzpostavila 
vzajemno koristno sodelovanje; poudarja, 
da bi moralo biti to sodelovanje koristno 
tudi za ustvarjanje trgov čistih in novih 
tehnologij, krepitev prehoda na energijo iz 
obnovljivih virov in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja OZN;

Or. en

Predlog spremembe 347
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 18
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da bomo čisti vodik morda 
morali uvažati, da bi zadostili evropskemu 
povpraševanju; poziva Komisijo, naj s 
sosednjimi regijami vzpostavi vzajemno 
koristno sodelovanje;

18. meni, da bomo čisti vodik in 
električno energijo iz obnovljivih virov za 
njegovo proizvodnjo morda morali uvažati, 
da bi zadostili evropskemu povpraševanju; 
poziva Komisijo, naj s sosednjimi regijami 
vzpostavi vzajemno koristno sodelovanje 
ob ustreznem upoštevanju energetske 
varnosti EU in njenih držav članic ter 
okoljskih standardov zunanjih partnerjev 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 348
Ivo Hristov

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da bomo čisti vodik morda 
morali uvažati, da bi zadostili evropskemu 
povpraševanju; poziva Komisijo, naj s 
sosednjimi regijami vzpostavi vzajemno 
koristno sodelovanje;

18. meni, da bomo čisti vodik morda 
morali uvažati, da bi zadostili evropskemu 
povpraševanju; poudarja pomen 
čezmejnega sodelovanja, katerega cilj je 
zagotoviti ustrezno vrednostno verigo od 
obnovljivih virov energije do končne 
uporabe proizvedenega vodika; poziva 
Komisijo, naj s sosednjimi regijami 
vzpostavi vzajemno koristno sodelovanje;

Or. en

Predlog spremembe 349
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da bomo čisti vodik morda 18. meni, da je uvoz vodika z vidika 
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morali uvažati, da bi zadostili evropskemu 
povpraševanju; poziva Komisijo, naj s 
sosednjimi regijami vzpostavi vzajemno 
koristno sodelovanje;

energetske politike in gospodarstva 
nesmiseln, saj ima izredno hlapen vodikov 
plin znatno manjšo energijsko gostoto kot 
zemeljski plin; poudarja, da bi bilo treba 
vodik za transport utekočiniti, kar bi 
povzročilo dodatnih 35 % izgube energije; 
ugotavlja, da je zato transport trenutno 
popolnoma neekonomičen;

Or. de

Predlog spremembe 350
Aldo Patriciello

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da bomo čisti vodik morda 
morali uvažati, da bi zadostili evropskemu 
povpraševanju; poziva Komisijo, naj s 
sosednjimi regijami vzpostavi vzajemno 
koristno sodelovanje;

18. poziva Komisijo, naj s sosednjimi 
regijami vzpostavi vzajemno koristno 
sodelovanje za razvoj mednarodnih 
standardov in določitev skupnih definicij 
in metodologij za opredelitev skupnih 
emisij iz vsake enote proizvedenega vodika 
ter mednarodnih trajnostnih meril kot 
predpogoja za vsak uvoz vodika;

Or. en

Predlog spremembe 351
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da bomo čisti vodik morda 
morali uvažati, da bi zadostili evropskemu 
povpraševanju; poziva Komisijo, naj s 
sosednjimi regijami vzpostavi vzajemno 
koristno sodelovanje;

18. ugotavlja, da bomo obnovljivi 
vodik morda morali uvažati, da bi zadostili 
evropskemu povpraševanju; poziva 
Komisijo, naj s sosednjimi regijami 
vzpostavi vzajemno koristno sodelovanje 
in ob tem razmisli o obvladovanju vplivov 
na trajnost, na primer na rabo vode; 
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priznava, da ima prevoz vodika z ladjo 
omejitve z vidika tehnologije in 
učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 352
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da bomo čisti vodik morda 
morali uvažati, da bi zadostili evropskemu 
povpraševanju; poziva Komisijo, naj s 
sosednjimi regijami vzpostavi vzajemno 
koristno sodelovanje;

18. meni, da bomo čisti vodik morda 
morali uvažati, da bi zadostili evropskemu 
povpraševanju; zato bi bilo treba že v 
zgodnji fazi vzpostaviti primerno uvozno 
infrastrukturo; pri tem bi morala imeti 
ključno vlogo morska pristanišča; poziva 
Komisijo, naj s sosednjimi regijami 
vzpostavi vzajemno koristno sodelovanje;

Or. de

Predlog spremembe 353
Thierry Mariani
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da bomo čisti vodik morda 
morali uvažati, da bi zadostili evropskemu 
povpraševanju; poziva Komisijo, naj s 
sosednjimi regijami vzpostavi vzajemno 
koristno sodelovanje;

18. poudarja, da pomembna vloga 
Evrope pri proizvodnji tehnologij za 
obnovljivi in nizkoogljični vodik omogoča 
uveljavljanje evropske avtonomnosti in 
vodilnega položaja v industriji ter inovacij 
na svetovni ravni; poziva Komisijo, naj s 
sosednjimi regijami po potrebi vzpostavi 
vzajemno koristno sodelovanje;

Or. fr
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Predlog spremembe 354
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da bomo čisti vodik morda 
morali uvažati, da bi zadostili evropskemu 
povpraševanju; poziva Komisijo, naj s 
sosednjimi regijami vzpostavi vzajemno 
koristno sodelovanje;

18. meni, da bomo poleg močnega in 
zanesljivega notranjega trga čisti vodik 
morda morali uvažati, da bi zadostili 
evropskemu povpraševanju; poziva 
Komisijo, naj s sosednjimi regijami, kot so 
Afrika, Bližnji vzhod in vzhodno 
partnerstvo, vzpostavi vzajemno koristno 
sodelovanje in spodbuja medsebojno 
povezovanje;

Or. en

Predlog spremembe 355
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da bomo čisti vodik morda 
morali uvažati, da bi zadostili evropskemu 
povpraševanju; poziva Komisijo, naj s 
sosednjimi regijami vzpostavi vzajemno 
koristno sodelovanje;

18. meni, da ima evropska industrija 
pionirsko tehnološko vlogo na področju 
elektrolizatorjev in drugih tehnologij, 
povezanih z energijo iz obnovljivih virov 
in obnovljivim vodikom; poziva akterje, 
naj vzpostavijo vzajemno koristno 
sodelovanje in zagotovijo prenos znanja in 
izkušenj ter trajnostni lokalni razvoj;

Or. fr

Predlog spremembe 356
Dominique Riquet
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Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da bomo čisti vodik morda 
morali uvažati, da bi zadostili evropskemu 
povpraševanju; poziva Komisijo, naj s 
sosednjimi regijami vzpostavi vzajemno 
koristno sodelovanje;

18. poudarja, da ima EU potrebne vire 
za proizvodnjo vodika brez ogljika in bi se 
morala izogibati ustvarjanju nove 
energetske odvisnosti od tretjih držav; 
poziva Komisijo, naj s sosednjimi regijami 
vzpostavi vzajemno koristno sodelovanje;

Or. en

Predlog spremembe 357
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. pozdravlja različne strategije za 
vodik, ki jih razvijajo države članice; 
ugotavlja, da si nekatere države 
prizadevajo, da bi pomemben del svojega 
vodika proizvedle doma, druge pa se 
zanašajo na proizvodnjo vodika v 
evropskem sosedstvu; v zvezi s tem 
ugotavlja, da obstajajo načrti za 
proizvodnjo vodika iz jedrske energije kot 
del širšega prehoda Ukrajine na bolj 
trajnostne vire energije in izražen interes 
za partnerstvo z EU na področju vodika;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da je treba nadalje 
razvijati mednarodno sodelovanje s 
sosedstvom EU na področju 
nizkoogljičnega vodika, ki je vzpostavljeno 
na podlagi vzajemno spoštovanih pravil in 
načel, ki temeljijo na zakonodaji EU o 
notranjem trgu s plinom, tj. z Združenim 
kraljestvom, EGP, Energetsko skupnostjo 
in ZDA, da bi okrepili notranji trg in 
energetsko varnost;

Or. en

Predlog spremembe 359
François-Xavier Bellamy

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da bi bilo treba za 
izognitev selitvi virov CO2 celoten uvoz 
vodika certificirati kot obnovljiv in 
nizkoogljičen v celotnem življenjskem 
ciklu, vključno s proizvodnjo in prevozom, 
ter da bi ta uvoz moral biti skladen s 
prihodnjim mehanizmom za ogljično 
prilagoditev na mejah;

Or. en

Predlog spremembe 360
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da bi se moral ves 
uvoženi vodik pridobivati iz dodatne 
električne energije iz obnovljivih virov in 
ne bi smel povzročiti zamude pri 
razogljičenju elektroenergetskega omrežja 
v tretjih državah;

Or. en

Predlog spremembe 361
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da bi bilo prednost treba 
dati izgradnji oskrbovalne verige s čistim 
vodikom v Evropi, da bi spodbudili 
prednosti prvega na trgu, industrijsko 
konkurenčnost in varnost oskrbe z 
energijo;

Or. en

Predlog spremembe 362
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. poudarja, da je treba nadalje 
razvijati mednarodno sodelovanje s 
tretjimi državami na področju 
nizkoogljičnega vodika, ki je vzpostavljeno 
na podlagi vzajemno spoštovanih pravil in 
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načel, ki temeljijo na zakonodaji EU o 
notranjem trgu s plinom, tj. z Združenim 
kraljestvom, EGP, Energetsko skupnostjo 
in ZDA, da bi okrepili notranji trg in 
energetsko varnost, če za tretjo državo ne 
veljajo nobeni omejevalni ukrepi EU, kot 
so ekonomske sankcije;

Or. en

Predlog spremembe 363
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. poudarja, da se področje vodika v 
Evropi ne bi smelo razvijati na račun 
tretjih držav, niti s premestitvijo 
potencialnih emisij toplogrednih plinov, 
povezanih s proizvodnjo vodika, niti z 
monopoliziranjem njihovih vodnih virov 
za uporabo v Evropi;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. poudarja, da je treba v sektorju 
vodika zagotoviti načela notranjega trga 
in ustvariti enake konkurenčne pogoje za 
obnovljivi in nizkoogljični vodik;
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Or. en

Predlog spremembe 365
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 18 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18c. zato meni, da je nemško 
financiran projekt uporabe 
hidroelektrarne Inga 3 za pridobivanje 
zelenega vodika, ki naj bi se pretvoril v 
tekoči vodik in s tankerji prepeljal v 
Unijo, zlasti v Nemčijo, absurden in 
preveč ambiciozen projekt; nadalje 
opozarja, da bi lahko v primeru gradnje 
jeza več deset tisoč vaščanov, katerih 
življenje je odvisno od reke, izgubilo 
domove, pri čemer bi dobili le nizko 
nadomestilo ali borno pomoč pri 
preselitvi; zato meni, da je ta projekt 
primer ekološko in socialno 
ponesrečenega projekta, ki se izvaja v 
interesu podjetij in ni v interesu lokalnega 
prebivalstva;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 18 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18c. poziva Komisijo, naj v skladu s 
smernicami za boljše pravno urejanje 
pripravi celovite, pregledne, vključujoče 
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in znanstveno utemeljene ocene učinka za 
pobude, ki izhajajo iz strategije EU za 
vodik;

Or. en

Predlog spremembe 367
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 18 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18d. izraža zaskrbljenost zaradi dejstva, 
da države, kot je Japonska, iz tretjih 
držav, kot je Avstralija, uvažajo vodik, ki 
se pridobiva iz fosilnih goriv, na primer 
premoga; poziva Komisijo in države 
članice, naj ne posnemajo takega razvoja 
dogodkov; zato poudarja, da je treba 
upoštevati vsebnost ogljika v uvoženem 
vodiku; meni, da mora biti uvoženi vodik 
vključen v prihodnji evropski mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 18 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18d. v zvezi s tem meni, da so nova 
partnerstva, zlasti tista s severnoafriškimi 
državami, poslovna priložnost v 
obojestransko korist, saj podpirajo razvoj 
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industrije energije iz obnovljivih virov in 
vodika na obeh straneh;

Or. en

Predlog spremembe 369
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 18 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18e. opozarja, da je razvoj vodika 
neločljivo povezan z gorivnimi celicami; 
poudarja, da se za gorivne celice še naprej 
uporabljajo katalizatorji iz plemenitih 
kovin, predvsem platine; opozarja, da se 
pri rudarjenju, ki je potrebno za ta razvoj, 
porabijo velike količine vode, zaradi česar 
lahko konkurira potrebam lokalnega 
prebivalstva, zlasti v regijah, kjer imajo 
težave z vodo; poudarja, da lahko 
rudarske dejavnosti v tretjih državah 
povzročijo močno onesnaženje, ki lahko 
negativno vpliva na kakovost vode, zraka 
in tal, krčenje gozdov in izgubljanje 
biotske raznovrstnosti; opozarja, da se te 
dejavnosti pridobivanja večinoma izvajajo 
v državah v razvoju, kjer delovni standardi 
zagotavljajo precej manj zaščite kot v 
Uniji, in da zato delovne razmere v 
rudarstvu ogrozijo zdravje in življenje 
rudarjev; poudarja, da ima onesnaženje, 
ki ga povzročajo rudarske dejavnosti, 
neposreden učinek na sredstva za 
preživljanje lokalnega prebivalstva in ga 
lahko na koncu prisili v odseljevanje; 
opozarja, da lokalno prebivalstvo trpi 
posredne posledice onesnaženja vode, 
zraka in tal, kar močno vpliva na zdravje 
teh ljudi; zato poudarja, da je treba uvesti 
sistem potrebne skrbnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 370
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra 
Mihaylova), Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina 
Dlabajová, Morten Petersen, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique 
Riquet

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je prepričan, da bi morala EU 
poskušati spodbujati svoje standarde o 
vodiku na mednarodni ravni in torej vodik 
vključiti v področje mednarodnega 
sodelovanja;

19. poudarja, kako pomemben je 
razvoj mednarodnih standardov, tudi v 
zvezi s trajnostjo; meni, da so mednarodni 
standardi in potrdila o izvoru osnovni 
pogoj za pošten in odprt trg vodika ter 
splošno sprejetje vodikovih tehnologij; je 
prepričan, da bi morala EU spodbujati 
svoje standarde o vodiku na mednarodni 
ravni in torej vodik vključiti v področje 
mednarodnega sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 371
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je prepričan, da bi morala EU 
poskušati spodbujati svoje standarde o 
vodiku na mednarodni ravni in torej vodik 
vključiti v področje mednarodnega 
sodelovanja;

19. je prepričan, da bi morala EU 
poskušati spodbujati svoje standarde o 
vodiku na mednarodni ravni in torej vodik 
vključiti v področje mednarodnega 
sodelovanja; za trgovanje so potrebni 
enotni standardi, ki upoštevajo konkretno 
bilanco CO2, in možnost dokazovanja, da 
gre dejansko za čisti vodik;

Or. de

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

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je prepričan, da bi morala EU 
poskušati spodbujati svoje standarde o 
vodiku na mednarodni ravni in torej vodik 
vključiti v področje mednarodnega 
sodelovanja;

19. je prepričan, da bi morala EU 
poskušati spodbujati svoje standarde o 
vodiku na mednarodni ravni, da bi 
izboljšala svojo strateško avtonomnost, in 
torej vodik vključiti v področje 
mednarodnega sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 373
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je prepričan, da bi morala EU 
poskušati spodbujati svoje standarde o 
vodiku na mednarodni ravni in torej vodik 
vključiti v področje mednarodnega 
sodelovanja;

19. je prepričan, da bi morala EU 
poskušati spodbujati svoje standarde o 
obnovljivem vodiku na mednarodni ravni 
in torej obnovljivi vodik vključiti v 
področje mednarodnega sodelovanja;

Or. fr

Predlog spremembe 374
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je prepričan, da bi morala EU 19. je prepričan, da bi morala EU 
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poskušati spodbujati svoje standarde o 
vodiku na mednarodni ravni in torej vodik 
vključiti v področje mednarodnega 
sodelovanja;

spodbujati svoje standarde in merila 
trajnosti za vodik na mednarodni ravni in 
torej vodik vključiti v področje 
mednarodnega sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 375
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. meni, da bi moral vodik postati del 
evropskega mednarodnega sodelovanja, 
vključno s sodelovanjem v mednarodnih 
organizacijah, kot so IRENA ali 
ministrska srečanja za čisto energijo, 
raziskovalno sodelovanje, podnebna 
diplomacija in sosedska politika;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poudarja priložnost, ki jo vodik 
pomeni za spodbujanje evropskega 
industrijskega vodstva in inovacij na 
svetovni ravni ter hkratno krepitev vloge 
EU kot vodilne svetovne podnebne 
akterke;

Or. en
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Predlog spremembe 377
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da potrebujemo povezan 
energetski sistem, da bomo lahko do leta 
2050 dosegli podnebno nevtralnost; meni, 
da je povezovanje električnega, plinskega 
in vodikovega omrežja koristno za dobro 
delujoči trg vodika in energije; pozdravlja 
vključitev vodika v strategijo Komisije za 
povezovanje energetskega sistema; meni, 
da lahko ima čisti vodik poglavitno vlogo 
pri shranjevanju energije, da se 
uravnotežijo občasna odstopanja v dobavi 
in odjemu energije iz obnovljivih virov;

20. poudarja, da potrebujemo povezan 
energetski sistem, da bomo lahko do leta 
2050 dosegli podnebno nevtralnost; meni, 
da je povezovanje električnega, plinskega 
in vodikovega omrežja koristno za dobro 
delujoči trg vodika in energije; zato 
ugotavlja, da razvoj ekonomije vodika ne 
bi smel povzročiti neravnovesij v celotnem 
energetskem sistemu; pozdravlja 
vključitev vodika v strategijo Komisije za 
povezovanje energetskega sistema; meni, 
da lahko ima čisti vodik poglavitno vlogo 
pri shranjevanju energije, da se 
uravnotežijo občasna odstopanja v dobavi 
in odjemu energije iz obnovljivih virov; 
vseeno ugotavlja, da proizvodnja vodika 
za shranjevanje energije še ni 
konkurenčna zaradi visokih proizvodnih 
stroškov; zato ponovno poudarja, da je 
treba zmanjšati stroške za proizvodnjo 
čistega vodika ter spodbujati enake 
konkurenčne pogoje za prožnost in 
uravnoteženje rešitev v celotnem 
energetskem sistemu; spodbuja Komisijo, 
naj analizira možnosti in zmogljivosti za 
shranjevanje vodika;

Or. en

Predlog spremembe 378
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 20
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da potrebujemo povezan 
energetski sistem, da bomo lahko do leta 
2050 dosegli podnebno nevtralnost; meni, 
da je povezovanje električnega, plinskega 
in vodikovega omrežja koristno za dobro 
delujoči trg vodika in energije; pozdravlja 
vključitev vodika v strategijo Komisije za 
povezovanje energetskega sistema; meni, 
da lahko ima čisti vodik poglavitno vlogo 
pri shranjevanju energije, da se 
uravnotežijo občasna odstopanja v dobavi 
in odjemu energije iz obnovljivih virov;

20. poudarja, da za doseganje 
podnebne nevtralnosti v čim krajšem času 
in najpozneje do leta 2050 potrebujemo 
povezan energetski sistem, v katerem 
obnovljivi vodik predstavlja majhen del 
enačbe; meni, da je povezovanje sektorjev 
električne energije, toplote, plina in 
vodika, katerih jedro je energijska 
učinkovitost, koristno za doseganje 
podnebnih in energetskih ciljev Unije ter 
dobro delujoči trg energije; pozdravlja 
vključitev vodika v strategijo Komisije za 
povezovanje energetskega sistema; meni, 
da je vredno proučiti, kako in v kolikšnem 
obsegu bi lahko imel čisti vodik vlogo pri 
sezonskem shranjevanju energije, da se 
uravnotežijo odstopanja v dobavi in 
odjemu energije iz obnovljivih virov v 
primerjavi z drugimi rešitvami; v zvezi s 
tem poudarja, da se izgube energije, 
povezane s shranjevanjem energije z 
vodikom, ocenjujejo na okoli 60 % skozi 
celoten cikel (round-trip);

Or. en

Predlog spremembe 379
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da potrebujemo povezan 
energetski sistem, da bomo lahko do leta 
2050 dosegli podnebno nevtralnost; meni, 
da je povezovanje električnega, plinskega 
in vodikovega omrežja koristno za dobro 
delujoči trg vodika in energije; pozdravlja 
vključitev vodika v strategijo Komisije za 
povezovanje energetskega sistema; meni, 
da lahko ima čisti vodik poglavitno vlogo 
pri shranjevanju energije, da se 

20. poudarja, da potrebujemo povezan 
energetski sistem, da bomo lahko dosegli 
podnebno nevtralnost, in da Pariški 
sporazum določa dolgoročni cilj omejitve 
dviga svetovne temperature na 1,5 °C v 
primerjavi s predindustrijsko ravnjo; 
meni, da je povezovanje sektorjev in 
nosilcev energije ter usklajeno 
načrtovanje električnega, toplotnega, 
plinskega in vodikovega omrežja ob 
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uravnotežijo občasna odstopanja v dobavi 
in odjemu energije iz obnovljivih virov;

upoštevanju alternativnih ukrepov za 
energijsko učinkovitost in zmernost ter v 
povezavi s podnebnimi cilji koristno za 
trajnost in energetski prehod; pozdravlja 
vključitev vodika v strategijo Komisije za 
povezovanje energetskega sistema; meni, 
da lahko ima čisti vodik vlogo pri 
shranjevanju energije, da se uravnotežijo 
odstopanja v dobavi in odjemu energije iz 
obnovljivih virov;

Or. fr

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

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da potrebujemo povezan 
energetski sistem, da bomo lahko do leta 
2050 dosegli podnebno nevtralnost; meni, 
da je povezovanje električnega, plinskega 
in vodikovega omrežja koristno za dobro 
delujoči trg vodika in energije; pozdravlja 
vključitev vodika v strategijo Komisije za 
povezovanje energetskega sistema; meni, 
da lahko ima čisti vodik poglavitno vlogo 
pri shranjevanju energije, da se 
uravnotežijo občasna odstopanja v dobavi 
in odjemu energije iz obnovljivih virov;

20. poudarja, da potrebujemo povezan 
energetski sistem, da bomo lahko do leta 
2050 dosegli podnebno nevtralnost; meni, 
da je povezovanje električnega, plinskega, 
toplotnega in hladilnega ter vodikovega 
omrežja koristno za dobro delujoči trg 
vodika in energije; pozdravlja vključitev 
vodika v strategijo Komisije za 
povezovanje energetskega sistema; meni, 
da lahko imata obnovljivi in nizkoogljični 
vodik poglavitno vlogo pri shranjevanju 
energije, da se uravnotežijo občasna 
odstopanja v dobavi in odjemu energije iz 
obnovljivih virov; poziva Komisijo, naj 
odpravi ovire za širše sprejetje 
shranjevanja energije vodika, saj ima 
velik potencial zlasti v sektorjih mobilnosti 
in gradbeništva;

Or. en
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Predlog spremembe 381
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra 
Mihaylova), Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da potrebujemo povezan 
energetski sistem, da bomo lahko do leta 
2050 dosegli podnebno nevtralnost; meni, 
da je povezovanje električnega, plinskega 
in vodikovega omrežja koristno za dobro 
delujoči trg vodika in energije; pozdravlja 
vključitev vodika v strategijo Komisije za 
povezovanje energetskega sistema; meni, 
da lahko ima čisti vodik poglavitno vlogo 
pri shranjevanju energije, da se 
uravnotežijo občasna odstopanja v dobavi 
in odjemu energije iz obnovljivih virov;

20. poudarja, da potrebujemo povezan 
energetski sistem, da bomo lahko do leta 
2050 dosegli podnebno nevtralnost; meni, 
da je povezovanje električnih, plinskih in 
vodikovih omrežij koristno za dobro 
delujoči trg vodika in energije; pozdravlja 
vključitev vodika v strategijo Komisije za 
povezovanje energetskega sistema; meni, 
da bosta imela obnovljivi in nizkoogljični 
vodik poglavitno vlogo pri razogljičenju 
sektorjev, v katerih je zmanjšanje emisij 
težko doseči, in pri shranjevanju energije, 
da se uravnotežijo občasna odstopanja v 
dobavi in odjemu energije iz obnovljivih 
virov;

Or. en

Predlog spremembe 382
Thierry Mariani
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da potrebujemo povezan 
energetski sistem, da bomo lahko do leta 
2050 dosegli podnebno nevtralnost; meni, 
da je povezovanje električnega, plinskega 
in vodikovega omrežja koristno za dobro 
delujoči trg vodika in energije; pozdravlja 
vključitev vodika v strategijo Komisije za 
povezovanje energetskega sistema; meni, 
da lahko ima čisti vodik poglavitno vlogo 
pri shranjevanju energije, da se 

20. poudarja, da potrebujemo povezan 
energetski sistem, da bomo lahko do leta 
2050 dosegli podnebno nevtralnost; meni, 
da je povezovanje električnega, plinskega 
in vodikovega omrežja koristno za dobro 
delujoči trg vodika in energije; pozdravlja 
vključitev vodika v strategijo Komisije za 
povezovanje energetskega sistema; meni, 
da lahko imajo čisti, obnovljivi in 
nizkoogljični vodik poglavitno vlogo pri 
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uravnotežijo občasna odstopanja v dobavi 
in odjemu energije iz obnovljivih virov;

shranjevanju energije, da se uravnotežijo 
občasna odstopanja v dobavi in odjemu 
energije iz obnovljivih virov;

Or. fr

Predlog spremembe 383
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da potrebujemo povezan 
energetski sistem, da bomo lahko do leta 
2050 dosegli podnebno nevtralnost; meni, 
da je povezovanje električnega, plinskega 
in vodikovega omrežja koristno za dobro 
delujoči trg vodika in energije; pozdravlja 
vključitev vodika v strategijo Komisije za 
povezovanje energetskega sistema; meni, 
da lahko ima čisti vodik poglavitno vlogo 
pri shranjevanju energije, da se 
uravnotežijo občasna odstopanja v dobavi 
in odjemu energije iz obnovljivih virov;

20. poudarja, da potrebujemo povezan 
energetski sistem, da bomo uresničili in 
zavarovali cilje energetske politike glede 
zanesljivosti oskrbe in stabilnosti omrežja; 
meni, da je povezovanje električnega, 
plinskega in vodikovega omrežja koristno 
za dobro delujoči trg vodika in energije; 
pozdravlja vključitev vodika v strategijo 
Komisije za povezovanje energetskega 
sistema; meni, da lahko ima vodik vlogo 
pri shranjevanju energije, da se 
uravnotežijo občasna odstopanja v dobavi 
in odjemu energije iz obnovljivih virov;

Or. de

Predlog spremembe 384
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da potrebujemo povezan 
energetski sistem, da bomo lahko do leta 
2050 dosegli podnebno nevtralnost; meni, 
da je povezovanje električnega, plinskega 

20. poudarja, da potrebujemo povezan 
energetski sistem, da bomo lahko do leta 
2050 dosegli podnebno nevtralnost; meni, 
da je povezovanje električnega, plinskega 
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in vodikovega omrežja koristno za dobro 
delujoči trg vodika in energije; pozdravlja 
vključitev vodika v strategijo Komisije za 
povezovanje energetskega sistema; meni, 
da lahko ima čisti vodik poglavitno vlogo 
pri shranjevanju energije, da se 
uravnotežijo občasna odstopanja v dobavi 
in odjemu energije iz obnovljivih virov;

in vodikovega omrežja koristno za dobro 
delujoči trg vodika in energije; pozdravlja 
vključitev vodika v strategijo Komisije za 
povezovanje energetskega sistema; meni, 
da lahko imata čisti in nizkoogljični vodik 
poglavitno vlogo pri shranjevanju energije, 
da se uravnotežijo občasna odstopanja v 
dobavi in odjemu energije iz obnovljivih 
virov;

Or. en

Predlog spremembe 385
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. vztraja, da bi se morala 
rekuperirana energija v industriji, 
podatkovnih centrih in drugih postopkih 
bolje izkoristiti, tako kot tudi inovativni 
projekti, ki združujejo proizvodnjo in 
ponovno uporabo elektrike, vodika in 
toplote;

Or. fr


