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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że celem porozumienia paryskiego jest utrzymanie wzrostu średniej 
temperatury na planecie znacznie poniżej 2°C w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej oraz kontynuacja działań podejmowanych w celu ograniczenia wzrostu 
temperatury do 1,5°C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej;

1. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, aby uczynić z Unii Europejskiej 
wyznaczający standardy i przodujący w skali światowej region w odniesieniu do 
wodoru; podkreśla, że wodór jest ważnym narzędziem służącym dekarbonizacji 
systemu energetycznego, wysokoemisyjnych procesów przemysłowych i elementów 
systemu transportowego w procesie transformacji zmierzającej do realizacji 
zaktualizowanych unijnych celów klimatycznych na 2030 r. oraz celu przewidującego 
osiągnięcie neutralności klimatycznej UE najpóźniej do 2050 r., jak zapisano we 
wniosku dotyczącym Europejskiego prawa o klimacie (COM/2020/0080), aby osiągnąć 
cele porozumienia paryskiego; zauważa, że ambitna strategia może przyczynić się do 
stworzenia do 2030 r. do 1 mln miejsc pracy i uzyskania rocznych dochodów w 
wysokości 150 mld EUR, przy jednoczesnym ograniczeniu rocznej emisji CO2 o około 
560 mln ton do 2050 r.1, w zależności od zastosowanych technologii, i powinna być 
ukierunkowana na przyniesienie korzyści wszystkim państwom członkowskim poprzez 
promowanie unii wodorowej; 

2. ubolewa nad obecną wielością i brakiem precyzji terminów używanych do klasyfikacji 
różnych rodzajów wodoru; wzywa zatem Komisję do wprowadzenia kompleksowej 
terminologii i ogólnoeuropejskich norm i kryteriów certyfikacji wodoru opartych na 
ocenie emisji w cyklu życia, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
przejrzystości w zakresie śladu węglowego UE oraz w zakresie pochodzenia wodoru, a 
także stanowi podstawę dla wszelkich przyszłych inwestycji; uważa, że ta terminologia 
musi zostać wpisana w solidne ramy międzynarodowe w celu uniknięcia błędnego 
etykietowania lub podwójnego liczenia wpływu na środowisko;

3. zauważa, że istnieją różne procesy wytwarzania wodoru; podkreśla znaczenie 
wyraźnego zaangażowania na rzecz szybkiego przejścia na wodór odnawialny, z 
pomostową rolą niskoemisyjnego wodoru, który znacznie ogranicza emisje gazów 
cieplarnianych w cyklu życia i pozwala uniknąć w przyszłości skutków uzależnienia, 
aby osiągnąć unijny cel w zakresie neutralności klimatycznej do 2050 r., przy 
jednoczesnym zapewnieniu neutralności technologicznej i podejścia 
międzysektorowego w celu maksymalizacji efektów skali i obniżenia kosztów we 
wszystkich zastosowaniach; zauważa, że koszt wodoru odnawialnego jest obecnie 
nawet trzykrotnie wyższy niż koszt wodoru z paliw kopalnych; odnotowuje, że, jak 

1 Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (2019 r.), 
„Hydrogen Roadmap Europe” [Europejski plan działania na rzecz wodoru].
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wynika z badań, koszt produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych może spaść znacząco2 
i do 2030 r. zrównać się kosztowo z wodorem z paliw kopalnych w regionach, w 
których odnawialne źródła energii są tanie; podkreśla, że ważne są inwestycje, aby 
poprawić konkurencyjność kosztową wodoru odnawialnego w porównaniu z wodorem z 
paliw kopalnych; z zadowoleniem przyjmuje, że w Instrumencie Unii Europejskiej na 
rzecz Odbudowy zwrócono uwagę na wodór jako inwestycję priorytetową i apeluje do 
Komisji o opracowanie również planu działania na rzecz wdrożenia i upowszechnienia 
elektrolizerów oraz nawiązania partnerstw na szczeblu UE w celu zapewnienia ich 
opłacalności w głównych sektorach wykorzystujących wodór; podkreśla w tym 
kontekście znaczenie dopuszczenia elastyczności pod względem wykorzystania różnych 
dostępnych ścieżek produkcji, w tym innowacyjnych technologii, takich jak piroliza i 
przetwarzanie odpadów resztkowych, które zapewniają efektywne wykorzystanie 
zasobów i pełne poszanowanie hierarchii postępowania z odpadami; odnotowuje rolę 
bezpiecznego dla środowiska wychwytywania i składowania dwutlenku węgla tam, 
gdzie nie ma możliwości bezpośredniej redukcji emisji, w celu uczynienia przemysłu 
ciężkiego neutralnym dla klimatu;

4. uważa, że w celu osiągnięcia transformacji zmierzającej do realizacji zaktualizowanych 
unijnych celów klimatycznych na 2030 r. oraz celu przewidującego osiągnięcie 
neutralności klimatycznej UE najpóźniej do 2050 r. należy stopniowo wycofywać i 
zastępować wodór z paliw kopalnych;

5. apeluje do Komisji, państw członkowskich i przemysłu o zwiększenie nowych 
dodatkowych zdolności do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 
celu uniknięcia przynoszącej efekty odwrotne do zamierzonych konkurencji między 
elektrolizerami do produkcji wodoru a innymi bezpośrednimi zastosowaniami energii ze 
źródeł odnawialnych, a także w celu zapewnienia ogólnego ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych; podkreśla potrzebę wprowadzenia lepszych zachęt do wykorzystywania 
nadwyżek energii odnawialnej do produkcji wodoru oraz potrzebę przejrzystości w 
odniesieniu do certyfikacji pochodzenia wodoru wyprodukowanego przy wykorzystaniu 
energii elektrycznej, jak również emisji w cyklu życia; zauważa w szczególności 
potencjał energii z morskich źródeł odnawialnych i systemów o obiegu zamkniętym na 
miejscu, łączących produkcję energii odnawialnej w pobliżu zakładów przemysłowych 
oraz zakładów zajmujących się dystrybucją wodoru odnawialnego, gdyż będzie on 
potrzebny głównie w czystej postaci (jako surowiec przemysłowy lub jako nośnik 
energii w procesach odznaczających się wysokimi temperaturami, takimi jak produkcja 
stali); apeluje do Komisji, aby przeanalizowała możliwości produkcji wodoru przez 
społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej, w celu 
wzmocnienia decentralizacji oraz zaangażowania obywateli w transformację 
energetyczną; podkreśla ponadto potrzebę dalszego inwestowania w badania nad 
potencjalnymi nowymi odnawialnymi źródłami wodoru, takimi jak pozyskiwanie 
wodoru w drodze fotosyntezy, z alg lub z elektrolizerów z wody morskiej;

6. zwraca uwagę, że w okresie przejściowym konieczne będą wiarygodne ramy 
regulacyjne i tymczasowe zachęty w celu zapewnienia równych warunków działania, 
usunięcia niezamierzonych i zbędnych przeszkód regulacyjnych oraz zwiększenia skali 

2 Międzynarodowa Agencja Energetyczna (2019 r.): „The future of hydrogen” [Przyszłość wodoru]; Komisja 
Europejska (2020 r.): „Hydrogen Strategy” [Strategia w zakresie wodoru]; EPRS (2020 r.): „Path to Hydrogen 
Competitiveness” [Droga do konkurencyjności w dziedzinie wodoru]
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wykorzystania wodoru odnawialnego, przy jednoczesnym zapewnieniu pomostowej roli 
dla niskoemisyjnego wodoru, który znacznie ogranicza emisje gazów cieplarnianych w 
cyklu życia i pozwala uniknąć w przyszłości skutków uzależnienia;

7. podkreśla, że odpowiednie ustalanie opłat za emisję CO2 i finansowanie są kluczowymi 
czynnikami dla pełnego rozwinięcia w opłacalny sposób potencjału wodoru 
odnawialnego; wzywa Komisję, aby wykorzystała nadchodzący przegląd unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji w celu przeanalizowania, jakie zmiany są 
potrzebne, aby umożliwić pełne wykorzystanie potencjału wodoru w celu osiągnięcia 
naszych celów klimatycznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyka ucieczki 
emisji; apeluje o spójne i skoordynowane wsparcie na skalę europejską, w celu 
umożliwienia producentom i użytkownikom wdrożenia przewidywalnej produkcji 
wodoru odznaczającej się długoterminowym bezpieczeństwem planowania; w związku 
z tym apeluje do Komisji o rozważenie opracowania innowacyjnych instrumentów, 
takich jak kontrakty na transakcje różnicowe dotyczące dwutlenku węgla pokrywające 
różnicę w kosztach związanych z odejściem od wodoru z paliw kopalnych, cele w 
zakresie końcowego wykorzystania dla konkretnych sektorów lub gwarancje 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego mające na celu zmniejszenie początkowego 
ryzyka związanego ze współinwestycjami do czasu, gdy staną się one konkurencyjne 
pod względem kosztów, a także mechanizm dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2; zauważa, że aby umożliwić takie ukierunkowane 
wsparcie, należy również odpowiednio dostosować dyrektywę w sprawie odnawialnych 
źródeł energii3 oraz wytyczne w sprawie pomocy państwa w dziedzinie energii i 
środowiska;

8. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji na rzecz rewizji opodatkowania energii 
w UE; wzywa Komisję do podjęcia wszelkich niezbędnych działań zgodnie z 
traktatami, uwzględnienia kosztów zewnętrznych w cenach naliczanych za zużycie 
paliw kopalnych, zapewnienia konkurencyjności pod względem kosztów wodoru 
produkowanego przy wykorzystaniu energii elektrycznej, a także równych warunków 
działania w odniesieniu do wszystkich nośników energii w celu ułatwienia integracji 
sektora i dekarbonizacji;

9. podkreśla znaczenie zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim”; jest zdania, 
że wodór jest ważnym i niezbędnym uzupełnieniem bezpośredniej elektryfikacji i 
zapewnia wartość dodaną, ponieważ można go wykorzystywać do magazynowania 
energii ze źródeł odnawialnych i dekarbonizacji w sektorach, w których trudno 
zredukować emisje, gdzie elektryfikacja nie jest najbardziej optymalnym wyborem 
krótko- ani średnioterminowym ze względu na efektywność energetyczną i oszczędność 
kosztową, możliwości techniczne i uwarunkowania regionalne;

10. podkreśla, że wodór, jako nośnik energii, może umożliwić przejście na energię 
odnawialną dzięki magazynowaniu energii i integracji sektorów, ponieważ może 
zapewnić równowagę, elastyczność i bezpieczeństwo dostaw w sieci elektrycznej, jak 
również może przyczynić się do dekarbonizacji, w ograniczonych przypadkach, 
produkcji energii cieplnej; zwraca uwagę na możliwość wykorzystania istniejącej 
infrastruktury do przesyłu wodoru; zwraca się zatem do Komisji o uaktualnienie i 

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82).
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zharmonizowanie w perspektywie krótkoterminowej przepisów dotyczących mieszania 
wodoru, zapewniając jednocześnie, że nie doprowadzi to do uzależnienia od wodoru 
zmieszanego z gazem ziemnym, a także, w stosownych przypadkach i po 
przeprowadzeniu dokładnej oceny skutków planów infrastrukturalnych, możliwości 
technicznych, możliwych punktów wtłaczania i skupisk zapotrzebowania, z 
uwzględnieniem odnośnych kosztów i korzyści oraz możliwości ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, o wspieranie stopniowej modernizacji i zmiany przeznaczenia 
istniejących sieci oraz rozważne inwestowanie w rozwój brakujących sieci 
wodorowych, w tym infrastruktury międzynarodowej, w celu ułatwienia utworzenia 
wspólnej europejskiej sieci wodorowej; 

11. podkreśla potencjał wodoru w zakresie dekarbonizacji energochłonnych gałęzi 
przemysłu oraz jego znaczenie jako surowca przemysłowego; zauważa jednak, że 
prawie 95 % wodoru wykorzystywanego obecnie w przemyśle UE pochodzi z paliw 
kopalnych; zdecydowanie uważa, że należy nadać priorytet wprowadzeniu wodoru 
odnawialnego w celu dekarbonizacji tych istniejących zastosowań wodoru, uznając 
jednocześnie pomostową rolę niskoemisyjnego wodoru i wzywając do przyjęcia 
kompleksowego podejścia w celu uniknięcia dalszego utrwalania zależności od wodoru 
z paliw kopalnych; apeluje zatem o znaczną intensyfikację badań, inwestycji i wymiany 
wiedzy, w szczególności w zakresie zastosowań odnawialnych i innowacyjnych 
technologii wodorowych na niższym poziomie gotowości technologicznej w przemyśle, 
w tym o uproszczenie dostępu do finansowania dla projektów badawczych, mniejszych 
podmiotów i przedsiębiorstw typu start-up, a także o wprowadzenie przepisów 
dotyczących pomocy państwa umożliwiających ukierunkowane wsparcie;

12. przypomina, że sektor transportu odpowiada za jedną czwartą unijnych emisji CO2 oraz 
że jest to jedyny sektor, w którym emisje nie uległy zmniejszeniu w porównaniu z 
poziomem bazowym z 1990 r.; zwraca uwagę na potencjał wodoru pod względem 
wnoszenia wkładu w ograniczenie emisji CO2 z transportu, w szczególności z rodzajów 
transportu, w których pełna elektryfikacja jest trudniejsza lub jeszcze niemożliwa; 
podkreśla, że wodór w czystej postaci lub jako nafta syntetyczna, bądź też bionafta jest 
kluczowym czynnikiem w zastąpieniu nafty kopalnej dla lotnictwa; podkreśla ogromny 
potencjał wodoru w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych w sektorze 
transportu morskiego na średnich i długich dystansach, a jednocześnie zwraca uwagę na 
zalety ekologicznego amoniaku na długich dystansach; podkreśla rolę wodoru w 
średniookresowej dekarbonizacji części pojazdów ciężarowych o dużej ładowności, w 
szczególności transportu dalekobieżnego, autobusów, maszyn budowlanych lub 
rolniczych; zauważa, że samochody napędzane wodorem mogą stanowić również 
uzupełnienie dla samochodów elektrycznych zasilanych z baterii; podkreśla ponadto 
potencjał wodoru jako nośnika energii w sektorze kolei, w celu zastąpienia oleju 
napędowego tam, gdzie elektryfikacja linii kolejowych nie jest opłacalna; z 
zadowoleniem przyjmuje udane wykorzystanie i seryjną produkcję pociągów 
napędzanych wodorem w szeregu państw europejskich;

13. wzywa Komisję do zintensyfikowania badań i inwestycji w tym zakresie w ramach 
strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności; odnotowuje względnie 
dużą gotowość do płacenia za czyste paliwa we wszystkich rodzajach mobilności i 
transportu; wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny, czy należy dokonać przeglądu 
dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii w celu zapewnienia równych 
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warunków działania dla różnych rodzajów energii odnawialnej; apeluje do Komisji o 
przyspieszenie rozwoju ogólnounijnej sieci tankowania wodoru w ramach zbliżającego 
się przeglądu dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych4;

14. zauważa, że przyszłe wysokie zapotrzebowanie Unii na konkurencyjną cenowo energię 
odnawialną i wodór prawdopodobnie przekroczy możliwości Europy5; apeluje do 
Komisji, aby lepiej oceniła potencjał produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych w UE 
oraz jego zużycie; podkreśla, że wodór odnawialny może być z czasem pozyskiwany w 
sposób opłacalny poza Europą, a w związku z tym przypomina o strategicznej roli 
portów; apeluje zatem o ustanowienie nowych partnerstw energetycznych oraz o 
wzajemne połączenia z krajami sąsiadującymi, biorąc pod uwagę fakt, że nowe 
partnerstwa, zwłaszcza z krajami afrykańskimi, mogą stanowić szansę przynoszącą 
obopólne korzyści, pod warunkiem że strategie te będą dostosowane do interesów 
gospodarczych, społecznych i środowiskowych krajów partnerskich, ich obaw oraz 
celów w zakresie dekarbonizacji, nie będą miały negatywnego wpływu na 
bezpieczeństwo energetyczne krajów partnerskich i Unii, prawa człowieka lub 
zrównoważone źródła utrzymania społeczności, a także przyczynią się do dzielenia się 
wiedzą fachową; 

15. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dopilnowania, by w planach odbudowy i 
zwiększania odporności, planach sprawiedliwej transformacji, programach InvestEU i 
„Horyzont Europa”, transeuropejskiej sieci energetycznej (TEN-E) i transeuropejskiej 
sieci transportowej (TEN-T), jak również w europejskich funduszach strukturalnych i 
inwestycyjnych oraz funduszu innowacyjnym unijnego systemu handlu uprawnieniami 
do emisji priorytetowo potraktowano wydatki związane z rozwojem sieci 
elektroenergetycznej oraz badaniami i rozwojem wodoru odnawialnego, jak również 
infrastrukturą odpowiednią dla wodoru; uznaje pomostową rolę niskoemisyjnego 
wodoru, który znacznie ogranicza emisje gazów cieplarnianych w cyklu życia i pozwala 
uniknąć w przyszłości skutków uzależnienia; podkreśla, że należy stopniowo wycofać 
dotacje do wodoru z paliw kopalnych; podkreśla, że małym i średnim 
przedsiębiorstwom (MŚP) w Unii należy udostępnić specjalne narzędzia wsparcia, 
zważywszy na znaczącą rolę, jaką odgrywają one w badaniach i innowacjach w 
dziedzinie wodoru; apeluje do Komisji o dalsze przeanalizowanie synergii między 
transeuropejską siecią energetyczną i transeuropejską siecią transportową w celu 
zoptymalizowania produkcji, wykorzystania i transportu wodoru; podkreśla znaczenie 
ważnych projektów będących przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania, 
które umożliwią ogólnounijną współpracę w zakresie inwestycji i projektów oraz 
połączą podmioty na wszystkich szczeblach w celu dzielenia się wiedzą fachową i 
łączenia wiedzy, z myślą o stworzeniu solidnego, wzajemnie połączonego 
europejskiego łańcucha wartości w dziedzinie wodoru; podkreśla ponadto, jak ważne 
jest stosowanie zasady „nie czyń poważnych szkód” dla zapewnienia, aby rozbudowa 
infrastruktury wspierała najbardziej opłacalne ścieżki dekarbonizacji;

16. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania w tym zakresie sektorowych 

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju 
infrastruktury paliw alternatywnych (Dz.U. L 307 z 28.10.2014, s. 1). 
5 Hydrogen for Climate Action [Wodór dla działań na rzecz klimatu] (2020 r.). Green Hydrogen for a European 
Green Deal [Ekologiczny wodór dla Europejskiego Zielonego Ładu]. Inicjatywa „2x40 GW”; Wspólne 
Przedsiębiorstwo FCH (2019 r.).  Hydrogen Roadmap Europe [Europejski plan działania na rzecz wodoru].
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strategii transformacji, wraz z partnerami społecznymi; podkreśla potrzebę wspierania 
szkoleń i przygotowania zawodowego wykwalifikowanych pracowników danych 
sektorów, a także przyszłych specjalistów; apeluje do Komisji o gromadzenie danych 
dotyczących ewentualnych oddziaływań, możliwości i wyzwań w związku z 
transformacją przemysłu, transportu i energetyki w kierunku szerszego wykorzystania 
wodoru; podkreśla możliwości, jakie wodór stwarza dla regionów, które obecnie 
przechodzą proces dekarbonizacji; podkreśla, że w ramach strategii w zakresie wodoru, 
zgodnie z Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Instrumentem na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, należy przeanalizować potencjalny dostęp 
tych regionów do finansowania infrastruktury dla wodoru odnawialnego;

17. jest zdania, że ze względu na szczególne właściwości wodoru, takie jak wielkość 
cząsteczek, niska gęstość i wysoka łatwopalność, wysokie standardy bezpieczeństwa w 
zakresie jego produkcji, transportu i przechowywania mają ogromne znaczenie dla 
zminimalizowania ryzyka klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez 
człowieka oraz dla szerokiej akceptacji społecznej wodoru; domaga się w związku z 
tym promowania przykładów najlepszych praktyk i kultury bezpieczeństwa wodoru w 
całej Unii;

18. apeluje o przeprowadzenie prac mających na celu ocenę i poprawę wykorzystania 
zasobów w produkcji wodoru, zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, 
zwłaszcza w odniesieniu do wykorzystania surowców do elektrolizerów i zużycia 
wody; podkreśla, jak ważne jest inwestowanie w badania i innowacje w celu rozwoju 
niezawodnych technik recyklingu i demontażu oraz infrastruktury w Unii Europejskiej 
dla cennych i rzadkich materiałów w wodorowych ogniwach paliwowych; przypomina, 
że taki przemysł jest niezbędny zarówno dla zapewnienia przyjaznego dla środowiska 
wykorzystania wodoru odnawialnego, jak i dla zagwarantowania Europie czołowego 
miejsca w transformacji energetycznej; podkreśla ponadto, że należy zminimalizować 
wpływ produkcji wodoru z elektrolizerów na regionalne zaopatrzenie w wodę, 
zwłaszcza poprzez staranne planowanie przestrzenne przy tworzeniu zakładów 
produkcji wodoru odnawialnego, oraz w celu uniknięcia jakiegokolwiek skażenia wody, 
powietrza lub gleby, wylesiania lub utraty różnorodności biologicznej w wyniku 
funkcjonowania łańcucha produkcji związanego z wodorem;

19. podkreśla znaczenie kampanii informacyjnych kierowanych zarówno do przemysłu, jak 
i do społeczeństwa, w celu wyjaśnienia korzyści gospodarczych i środowiskowych, 
jakie przyniesie transformacja energetyki oparta na wodorze;

20. odnotowuje, że obecnie tylko 0,1 % energii wodorowej na świecie pochodzi ze źródeł 
odnawialnych, co oznacza, że produkcja wodoru nadal odpowiada za coroczną emisję 
830 mln ton CO2 na świecie;

21. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki poczynione przez europejskich producentów stali w 
celu przejścia na zielony wodór jako narzędzia produkcji stali bez użycia paliw 
kopalnych;

22. popiera środki na rzecz koordynacji wysiłków podejmowanych przez poszczególne 
zainteresowane strony z myślą o przyjęciu wspólnego podejścia decydentów, przemysłu 
i inwestorów;
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23. z zadowoleniem przyjmuje sojusz na rzecz czystego wodoru jako narzędzie 
wprowadzania czystego wodoru w całej UE, przy oczekiwanej łącznej kwocie 
inwestycji wynoszącej do 2050 r. od 180 do 470 mld EUR, oraz odnotowuje możliwość 
zajęcia przez UE pozycji lidera w dziedzinie czystego wodoru; apeluje o strategiczne 
inwestycje w produkcję i wykorzystanie czystego wodoru, w stworzenie sieci 
infrastruktury, badań i innowacji; wspiera zatem wysiłki podejmowane przez sojusz w 
celu stworzenia praktycznej listy przygotowanych projektów na rzecz wodoru 
odnawialnego, które kwalifikują się do finansowania, jako wzorca dla partnerstw 
publiczno-prywatnych;

24. podkreśla znaczenie wdrażania strategii na szczeblu krajowym i regionalnym w celu 
zapewnienia pełnego wykorzystania całego potencjału spójnego ustawodawstwa 
krajowego oraz możliwości współpracy międzyregionalnej;

25. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że prawie wszystkie państwa członkowskie włączyły 
plany na rzecz czystego wodoru do swoich krajowych planów w dziedzinie energii i 
klimatu, a 26 państw członkowskich podpisało inicjatywę wodorową;

26. apeluje o ustanowienie ram wymiany sprawozdań z postępów i najlepszych praktyk 
między państwami w celu zapewnienia wdrożenia najbardziej skutecznych i 
opłacalnych technologii, a także zagwarantowania udanej współpracy i wspólnego 
użytkowania zasobów;

27. zachęca Komisję, aby wspierała identyfikowanie i promowanie obszarów w Unii 
uważanych za klastry lub huby wodorowe; apeluje o specjalne wsparcie dla tych 
obszarów, aby mogły one stanowić siłę napędową we wdrażaniu europejskiej strategii 
w zakresie wodoru; podkreśla znaczenie nadania przewodniej roli europejskiemu 
partnerstwu na rzecz dolin wodorowych jako podmiotowi o kluczowym znaczeniu dla 
budowy poszczególnych klastrów europejskich i transferu wiedzy między nimi;

28. podkreśla potencjał zdecentralizowanej produkcji wodoru pod względem tworzenia 
miejsc pracy i wartości w obszarach wiejskich; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o rozważenie zachęt do tworzenia lokalnych i regionalnych klastrów 
wodorowych w odpowiednich programach;

29. apeluje o przejrzystość oraz o włączenie społeczeństwa obywatelskiego i społeczności 
naukowej do wszystkich organów planowania i koordynacji, zwłaszcza do 
europejskiego sojuszu na rzecz czystego wodoru.
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