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MOLADH

Iarrann an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht ar an gCoiste um Thionsclaíocht, um 
Thaighde agus um Fhuinneamh, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a 
ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

- ag féachaint don Chomhaontú a glacadh ag an 21ú Comhdháil de chuid na bPáirtithe i 
gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (COP21) i bPáras an 
12 Nollaig 2015 (Comhaontú Pháras),

- ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 8 Iúil 2020 dar teideal ‘A hydrogen 
strategy for a climate-neutral Europe’ (COM(2020)0301) (Straitéis hidrigine d’Eoraip 
aeráidneodrach),

- ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 11 Nollaig 2019 dar teideal ‘Stepping 
up Europe’s 2030 climate ambition - Investing in a climate-neutral future for the benefit 
of our people’ (COM(2020)0562) (Ag cur le huaillmhian 2030 na hEorpa don aeráid - 
Infheistiú i dtodhchaí aeráidneodrach chun leas ár bpobail),

- ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 11 Nollaig 2019 maidir leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip (COM(2019)0640),

- ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 10 Márta 2020 dar teideal ‘Straitéis 
Thionsclaíoch Nua don Eoraip’ (COM(2020)0102),

- ag féachaint do Threoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn1,

- ag féachaint do Threoir 2014/94/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 
Deireadh Fómhair 2014 maidir le bonneagar breoslaí malartacha a úsáid2,

A. de bhrí gur gá don earnáil iompair dícharbónú a dhéanamh faoi 2050, ar próiseas é nach 
mbeidh éasca, agus go bhfuil a sainghnéithe, dúshláin agus riachtanais speisialta féin ag 
gach modh iompair; 

B. de bhrí gurb é an t-iompar is cúis le tuairim is 27 % d’astaíochtaí iomlána gás ceaptha 
teasa (GCT) AE, agus go bhfuil iliomad feidhmeanna ag hidrigin ar fud earnáil an 
tionscail, earnáil an leictreachais agus earnáil na tógála, agus go dtugann sé an-
acmhainneacht mar bhreosla malartach d’earnáil an iompair, ach go bhfuil na 
féidearthachtaí hidrigine atá in úsáid sa mhargadh fós teoranta do na modhanna éagsúla 
iompair;

C. de bhrí go bhfuil sé d’acmhainn ag gluaisteáin leictreacha ceallraí cuid shuntasach de 
mhargadh na bhfeithiclí príobháideacha a áirithiú; de bhrí gur earnáil é an t-iompar 
trom, ina bhfuil an leictriú díreach teoranta mar gheall ar éifeachtúlacht costais íseal 
agus ar chúiseanna teicniúla, ar deacair é a dhícharbonú; de bhrí go mbaineann 
fadhbanna praiticiúla le ceallraí in earnálacha amhail siúd a bhaineann úsáid as feithiclí 

1 IO L 328, 21.12.2018, lch. 82.
2 IO L 307, 28.10.2014, lch. 1.
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tromshaothair, as traenacha ar línte neamhleictreoraithe, as longa lastais nó as aerárthaí, 
agus go gcruthófar leis sin deiseanna d’iompróirí fuinnimh eile amhail hidrigin, mar go 
bhféadfadh sé méideanna móra fuinnimh a stóráil ar bord feithicle nó soithigh, go 
bhféadfaí athbhreoslú tapa a dhéanamh dá mba ghá agus nach dtáirgfear ach uisce mar 
aschur sceite;

D. de bhrí gurb é an leictriú díreach ó fhoinsí in-athnuaite an rogha is mó a bhfuil luí leis 
chun an t-iompar a dhícharbónú agus chun ár spriocanna aeráide a bhaint amach agus 
urraim á tabhairt do phrionsabail na ‘héifeachtúlachta fuinnimh’ agus na neodrachta 
teicneolaíche, agus gur cheart hidrigin a úsáid go príomha chun cuidiú le hastaíochtaí a 
laghdú in earnálacha nach féidir a dhícharbónú, amhail iompar trom de thalamh, earnáil 
na heitlíochta agus earnáil na mara;

E. de bhrí gur cheart éileamh ar hidrigin a spreagadh chun feidhmeanna nua a ionchorprú 
de réir a chéile agus chun réigiún ceannródaíoch domhanda le haghaidh hidrigine ina 
leagtar síos na caighdeáin a dhéanamh den Aontas Eorpach; de bhrí gur féidir le straitéis 
uaillmhianach sochair hidrigine a dhaingniú do na Ballstáit go léir trí Aontas Hidrigine 
a chothú, agus go bhféadfaí suas le milliún post agus EUR 150 billiún d’ioncam 
bliantúil a ghiniúint faoi 2030, agus astaíochtaí bliantúla CO2 de thart ar 560 
meigibheart á laghdú faoi 2050; 

F. de bhrí gur thuar an Coimisiún in 2018 gurbh ionann hidrigin agus idir 13 % agus 14 % 
den sciar de mheascán fuinnimh an Aontais faoi 20503;

G. de bhrí gur gá forbairt a dhéanamh ar theicneolaíochtaí agus nuálaíochtaí nua, agus, dá 
bhrí sin, go bhfuil gá le hinfheistíochtaí suntasacha chun táirgeadh agus dáileadh a 
mhéadú, as a dtiocfadh barainneachtaí scála, agus nach mór iomaíochas earnáil iompair 
AE a chosaint ag an am céanna; 

H. de bhrí gur cheart caighdeáin arda Eorpacha sábháilteachta agus aicmithe maidir le 
táirgeadh, iompar, stóráil agus úsáid hidrigine a dhréachtú, a ráthú agus a bhunú ar 
chost-éifeachtúlacht agus ar thaighde eolaíoch neamhspleách;

I. de bhrí, maidir le bonneagar hidrigine a fhorbairt, gur féidir ról comhlántach a bheith ag 
ísealcharbóin chun spriocanna aeráide an Aontais a bhaint amach;

J. de bhrí gur coinníoll riachtanach chun úsáid hidrigine in earnáil an iompair a thabhairt 
isteach agus a fhorbairt é bonneagar breise fuinnimh inathnuaite a bheith ar fáil; 

K. de bhrí go mbeidh ar Chomhghnóthas na gCealla Breosla agus na Hidrigine 
(Comhghnóthas FCH) sineirgí a bhaint amach leis na gnóthais chomhpháirteacha in 
earnáil an iompair chun comhtháthú leormhaith idir teicneolaíocht hidrigine agus 
bonneagair agus seirbhísí iompair a chur chun cinn; de bhrí gur cheart go ndíreofaí ar 
shlabhraí Eorpacha soláthair hidrigine a thógáil trí chomhiarrachtaí, agus é mar aidhm 
córas fuinnimh hidrigine Eorpach atá iomlán agus fite fuaite ina chéile a chruthú ionas 

3 Teachtaireacht ón gCoimisiún an 28 Samhain 2018 dar teideal ‘A Clean Planet for All: A European strategic 
long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy’ (COM(2018)0773), 
(Pláinéad Glan do Chách: Fís straitéiseach fhadtéarmach Eorpach do gheilleagar a bheidh rathúil, nua-aimseartha, 
iomaíoch agus neodrach ó thaobh na haeráide de).
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go mbeidh an Eoraip níos neamhspleáiche ó thaobh fuinnimh de ar sholáthróirí tríú 
tíortha agus go mbeadh sí ina ceannaire domhanda ar an margadh hidrigine;

Bóthar

á chur i bhfáth go bhféadfaí laghdú ollmhór a dhéanamh ar GCT san iompar de bhóthar 
trí aistriú módúil, éifeachtúlacht agus leictriú díreach, go háirithe i gcás gluaisteáin 
paisinéirí agus busanna; á thabhairt dá haire, i gcás an iompair de bhóthar, i bhfianaise 
staid reatha na bhforbairtí teicneolaíocha, gur cheart díriú ar ghlacadh níos déine a 
dhéanamh ar fheithiclí leictreacha; á chur i bhfios, áfach, ós rud é nach gearr go mbeidh 
gach iompar de bhóthar leictrithe, go gcuirtear roghanna suimiúla ar fáil le haghaidh na 
ndeighleog sin den chóras iompair ina bhfuil sé deacair laghdú CO2 a bhaint amach 
agus ina bhfuil an leictriú ar mhórscála beagnach dodhéanta, amhail iompar 
tromshaothair cianaistir ar bóthar; á chur i bhfios go láidir, thairis sin, an tsainiúlacht 
shuntasach a bhaineann le hidrigin ó thaobh am luchtaithe (tapa) agus neamhspleáchais 
(i gcomparáid le feithiclí dócháin inmheánaigh);

2. á chur i bhfáth gur gá ceannaireacht theicneolaíoch na hEorpa a choinneáil agus a 
fhorbairt tuilleadh maidir le hidrigin in-athnuaite agus ísealcharbóin trí gheilleagar 
hidrigine iomaíoch agus inbhuanaithe; á chur in iúl gur geal léi gur seoladh saotharlanna 
soghluaisteachta i gcathracha Eorpacha chun turgnaimh inbhuanaithe iompair phoiblí a 
chur chun cinn bunaithe ar úsáid breoslaí malartacha, agus á mholadh go gcuirfí 
hidrigin san áireamh sna roghanna a úsáidfear chun na turgnaimh sin a dhéanamh; á 
thabhairt dá haire go bhfuiltear ag cur isteach ar fhorbairt maise de bharr éifeacht 
chomhcheangailte na bhfeithiclí bóthair hidrigine go léir a bheith róchostasach, agus 
bonneagar iompair hidrigine agus gréasán dáileacháin oiriúnach ina bhfuil stáisiúin 
athbhreoslaithe leordhóthanacha a bheith in éagmais; 

3. á thabhairt chun suntais gur láthair tástála an-spéisiúil é an t-iompar uirbeach do 
thurgnaimh lena dtugtar aghaidh ar na mórdhúshláin theicneolaíocha den chineál seo 
fuinnimh mhalartaigh san iompar, agus teacht ar phointí athluchtaithe, stóráil agus 
deiseanna athbhreoslaithe tapa; á chur i bhfáth, sa chomhthéacs sin, an ról tábhachtach 
atá ag comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha áitiúla agus réigiúnacha chun borradh a 
chur faoi fhorbairt agus faoi ghlacadh hidrigine;

4. á thabhairt chun suntais nach aidhm ann féin é hidrigin a tháirgeadh agus go gcaithfidh 
sí laghduithe ar astaíochtaí a bhaint amach; á iarraidh go mbeadh straitéis 
chomhchuibhithe AE ann chun an bonneagar agus úsáid na hidrigine i bhfeithiclí 
tromshaothair a fhorbairt; á chur i bhfios gur cheart roghanna malartacha ar bhreoslaí 
iontaise atá costéifeachtach, inacmhainne agus neodrach ó thaobh na haeráide de a chur 
chun cinn chun an rampú margaidh is gá a chur ar fáil do na hearnálacha sin;

5. á chur i bhfáth, i gcomhréir le bunphrionsabal na ‘héifeachtúlachta fuinnimh’ agus leis 
an gComhaontú Glas, go bhfuil gá le leibhéal níos airde uaillmhéine san fhuinneamh in-
athnuaite agus san éifeachtúlacht fuinnimh chun an t-aistriú glas a áirithiú, agus 
meascán fuinnimh na mBallstát agus a bpointí tosaigh faoi seach á n-urramú ag an am 
céanna; á mheabhrú go gcaithfidh an t-athbhreithniú a dhéanfar go luath ar an Treoir 
maidir le Bonneagar Breoslaí Malartacha cuspóirí nithiúla a chur san áireamh maidir le 
bonneagar hidrigine a chomhtháthú sna córais iompair;
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Eitlíocht

6. ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé borradh a chur faoi chuideachtaí AE agus faireachán 
a dhéanamh ar a ndul chun cinn chun raon leathan teicneolaíochtaí a fhorbairt, lena n-
áirítear hidrigin, chun cur chuige cuimsitheach a chumasú i dtreo eitlíochta níos glaine ó 
aerárthaí beaga agus meánmhéide go dtí aerárthaí móra;

7 á thabhairt chun suntais go bhféadfadh leictriú díreach agus úsáid ceallraí d’eitleáin atá 
hibrideach agus/nó go hiomlán leictreach a bheith oiriúnach ar bord aerárthaí agus 
rótararthaí beaga, cé go bhfuil fadhbanna praiticiúla ag baint leis sin maidir le 
cianiompar lastais agus paisinéirí, toisc nach féidir ceallraí a luchtú go leordhóthanach 
nó an líon ceallraí is gá ar bord a phacáil, rud a fhágann go bhfuil hidrigin ar cheann de 
na roghanna is fearr chun an earnáil eitlíochta a dhícharbónú i gcás eitiltí cianaistir; 

8. á chur i bhfios go bhféadfaí comhtháthú na gcumastóirí leictreacha agus/nó hibrideacha 
agus na gceall breosla in eitleáin a fhiosrú agus go bhféadfaí, sa ghearrthéarma agus sa 
mheántéarma, hidrigin a úsáid mar bhonn don bhreosla eitlíochta sintéiseach, a 
d‘fhéadfaí a chur i bhfeidhm mar bhreosla ‘intiteáin’ in aerárthaí atá ann cheana, agus 
san fhadtéarma, d’fhéadfaí úsáid dhíreach hidrigine a bheartú, trí chealla breosla faoi 
thiomáint hidrigine nó trí innill scairde hidrigin-bhunaithe, i gcomhréir le nuálaíochtaí 
innill agus córais aerárthaí; 

9. á iarraidh ar an gCoimisiún dreasachtaí a chur ar fáil don earnáil as breoslaí malartacha 
agus sintéiseacha a úsáid, chomh maith le teicneolaíochtaí glana eile, agus, a luaithe a 
bheidh sé ar fáil go hiomlán, machnamh ar shainordú cumaisc a thabhairt isteach in 
earnáil na heitlíochta chun borradh a chur faoi cheannaireacht theicneolaíoch na hEorpa 
agus faoina hiomaíochas idirnáisiúnta;

Uiscebhealaí muirí agus intíre

10. ag tacú le glacadh hidrigine, breoslaí hidrigin-bhunaithe agus cealla breosla le haghaidh 
uiscebhealaí intíre, loingseoireacht ghearrthurais agus loingseoireachta 
domhainfharraige i gcás ina bhfuil sé deacair leictriú díreach a dhéanamh; á chur i 
bhfáth go bhfuil ról bunriachtanach ó thaobh straitéise de ag na calafoirt ilmhódacha 
mhuirí agus intíre mar chomhthiomsuithe agus moil nuálaíochta chun hidrigin a 
allmhairiú, a tháirgeadh, a stóráil, a sholáthar agus a úsáid, agus á thabhairt chun suntais 
go bhfuil tábhacht ar leith ag baint le réitigh bunaithe ar hidrigin in-athnuaite do na 
hoileáin agus do na réigiúin is forimeallaí;

11. ag meabhrú na tábhachta a bhaineann le breoslaí idirthréimhseacha le haghaidh 
modhanna iompair i gcás nach soláthraíonn hidrigin réiteach atá iomaíoch ó thaobh 
costais de go fóill; i ndáil leis an méid sin, ag cur béim ar acmhainneacht an gháis 
nádúrtha leachtaithe (GNL) agus an gháis nádúrtha chomhbhrúite (GNC) mar 
thuaslagán idirthréimhseach, agus gaibhniú breoslaí iontaise agus sócmhainní snáithe á 
seachaint ag an am céanna;

12. á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá le spás agus le hinfheistíochtaí i mbonneagar 
calafoirt chun úsáid teicneolaíochtaí nua astaíochtaí nialasacha agus ísle a chur chun 
cinn ar chóstaí náisiúnta agus i gcalafoirt, chun forbairt an gheilleagair hidrigine a éascú 
agus slabhra luacha tionsclaíoch a chruthú don hidrigin feadh chonairí iompair 
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ilmhódacha; 

13. ag spreagadh an Choimisiúin deireadh a chur le bacainní agus an maoiniú is gá a chur ar 
fáil chun cothrom iomaíochta a áirithiú ar fud na n-iompróirí fuinnimh chun tacú leis an 
dícharbónú; 

14. á iarraidh ar an gCoimisiún creat foriomlán sábháilteachta iompair rioscabhunaithe a 
fhorbairt ar fud na hEorpa; á thabhairt chun suntais, mar shampla, gur cheart go n-
áireofaí sa chreat sábháilteachta um iompar muirí agus um loingseoireacht intíre 
nósanna imeachta buncaeireachta caighdeánaithe ar bord loinge agus ar tír, stóráil agus 
aeráil ar bord, nósanna imeachta chun cásanna éigeandála a láimhseáil agus a bhainistiú 
go sábháilte agus oiliúint don phearsanra atá ag obair le hidrigin;

15. ag meabhrú na tábhachta a bhaineann le breoslaí idirthréimhseacha le haghaidh 
modhanna iompair i gcás nach soláthraíonn hidrigin réiteach atá iomaíoch ó thaobh 
costais de go fóill; i ndáil leis an méid sin, ag cur béim ar an acmhainneacht atá ag GNL 
mar réiteach idirthréimhseach chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú sna 
huiscebhealaí intíre, mar aon le hearnálacha an mhuiriompair, mar go bhfeidhmíonn 
líon méadaitheach long ar GNL, a astaíonn níos lú CO2, NOx agus ábhar cáithníneach 
ná gnáthbhreoslaí muirí; á thabhairt chun suntais, thairis sin, go bhféadfaí bithghás a 
úsáid sna soithí atá ag oibriú faoi láthair agus sna bonneagair dáileacháin a úsáidtear do 
GNL sa mheántéarma agus san fhadtéarma, agus go mbeidh sé ríthábhachtach, dá bhrí 
sin, bithghás a mhéadú mar bhreosla muirí; ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé, dá bhrí 
sin, infheistíocht a dhéanamh i mbreoslaí a d’fhéadfadh a bheith saor ó astaíochtaí 
amhail hidrigin, chomh maith le breoslaí ísealcharbóin, agus prionsabal neodracht na 
teicneolaíochta á urramú ag an am céanna;

Iarnród

16. á thabhairt dá haire go bhfuil 46 % den ghréasán traenacha príomhlíne fós ag baint úsáid 
as teicneolaíocht díosail, ach go bhfuil réitigh nuálacha á bhforbairt ag earnáil iarnróid 
na hEorpa chun cur go mór le dícharbónú an iompair de thalamh; 

17. á chur i bhfáth, i ndáil leis an méid sin, go bhféadfaí traenacha ceallra-leictreacha agus 
breosla-chille hidrigine agus innill traenach díosail iarfheistithe a úsáid sna codanna sin 
den ghréasán traenach ina bhfuil leictriú díreach róchostasach nó nach bhfuil sé 
oiriúnach, nó i gcás ina bhfuil minicíochtaí seirbhíse ró-íseal chun cost-éifeachtúlacht a 
bhaint amach, amhail ar línte beaga réigiúnacha; 

18. á chur i bhfios go bhfuil tionscal iarnróid na hEorpa chun tosaigh sa nuálaíocht maidir le 
traenacha arna gcumhachtú le hidrigin; á thabhairt dá haire go soláthraíonn rothstoc den 
sórt sin malartú iontach ar leictriú costasach na línte beaga réigiúnacha do lastas agus do 
phaisinéirí araon, agus á chur i bhfáth gur féidir an t-iarnród a dhéanamh neodrach ó 
thaobh an chomhshaoil de trí hidrigin ghlan a úsáid i gcás nach féidir leictriú díreach a 
dhéanamh ann;

T&N: forbairt na gcaighdeán sábháilteachta

19. á mheabhrú go bhfuil ionstraimí agus foinsí maoiniúcháin éagsúla de chuid an Aontais 
ann ar féidir leo tacú le hinfheistíocht i hidrigin amhail InvestEU, an tSaoráid nua don 
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Téarnamh agus don Athléimneacht, Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) 
agus an Ciste Comhtháthaithe, an tionscnamh nua REACT-EU agus an tSaoráid um 
Chónascadh na hEorpa (SCE) atá le teacht; á chur i bhfáth gur cheart féachaint tuilleadh 
ar na féidearthachtaí a chuirtear ar fáil leis an Sásra um Aistriú Cóir chun tacú le 
hinfheistíocht i hidrigin; á iarraidh ar an gCoimisiún féachaint ar shineirgí idir na cláir 
éagsúla de chuid an Aontais;

20. á chur i bhfios go láidir gur gá tús áite a thabhairt d’infheistíochtaí sa taighde agus san 
fhorbairt, ós rud é go bhfuil réitigh hidrigine san iompar fós ag luathchéimeanna na 
forbartha; á chur i bhfáth go bhfuil gá le tuilleadh iarrachtaí taighde agus nuálaíochta 
feadh an tslabhra luacha hidrigine ina iomláine, chun breathnú ar réitigh ilmhódacha, go 
háirithe maidir le héifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú agus costais a laghdú, chun úsáid 
hidrigine a leathnú agus a fheabhsú; ag cur béim ar an ngá atá le taighde 
réamhnormatach, lena n-áirítear na gnéithe sábháilteachta, chomh maith le pleananna 
agus treochláir imscartha, lena n-áiritheofar caighdeáin fheabhsaithe agus 
chomhchuibhithe, slándáil an tsoláthair agus leibhéil arda inbhuanaitheachta;

21. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil sé ar intinn ag an gCoimisiún athbhreithniú a 
dhéanamh ar an gcreat státchabhrach, lena n-áirítear na treoirlínte Státchabhrach don 
fhuinneamh agus do chosaint an chomhshaoil, atá beartaithe do 2021;

22. ag tacú leis an gComhghuaillíocht Eorpach don Hidrigin Ghlan, leis an 
gComhghuaillíocht don Hidrigin In-athnuaite agus leis na Tionscadail Thábhachtacha ar 
Leas na hEorpa (IPCEIanna); á mheabhrú go n-áirithíonn Comhghnóthas FCH 
comhoibriú sineirgeach le comhghnóthais AE agus leis na geallsealbhóirí go léir a 
bhfuil baint acu le feidhmeanna hidrigine a fhorbairt;

23. á thabhairt chun suntais, i gcomhréir leis an ngné sheachtrach de Chomhaontú Glas don 
Eoraip, gur cheart don Aontas agus do na Ballstáit deiseanna nua le haghaidh comhair 
maidir le hidrigin ghlan a chur chun cinn go gníomhach agus comhpháirtíochtaí 
straitéiseacha a fhorbairt go mear le tíortha comharsanachta agus le tríú tíortha, agus ar 
an gcaoi sin cuidiú lenár gcomhpháirtíochtaí domhanda fuinnimh a athdhearadh, 
caighdeáin agus rialacháin an Aontais a chur chun cinn, agus leasanna straitéiseacha na 
hEorpa a chosaint; 

24. ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé tacaíocht a thabhairt don taighde a leanann cur 
chuige atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de bunaithe ar astaíochtaí saolré GCT 
agus ar chritéir inbhuanaitheachta bunaithe ar an eolaíocht, chun dlús a chur leis an 
aistriú chuig an gcéad ghlúin eile de chórais iompair dhícharbónaithe;

25. á chreidiúint go bhfuil sé fíorthábhachtach go mbeadh baint ag lucht tionscail sa 
tsaincheist seo agus go dtabharfaí eolas leormhaith d’oibrithe faoi hidrigin; ag cur béim 
ar an bhfíoras nach mór tús áite a thabhairt don ghné sábháilteachta i gcónaí;

26. á chur in iúl gur geal léi Treochlár an Bhainc Aeráide 2021-2025 de chuid an Bhainc 
Eorpaigh Infheistíochta (BEI) agus go bhféadfaí cúnamh comhairleach agus teicniúil a 
chur le chéile ó Mhoil Chomhairleacha BEI agus faoi Fhís Eorpach; sa chomhthéacs 
sin, á chur i bhfáth gur cheart aird ar leith a thabhairt ar leas a bhaint as infheistíocht 
chun hidrigin a úsáid san iompar;
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27. á thabhairt dá haire go bhfuil tábhacht le comhordú maidir le hardchaighdeáin 
sábháilteachta chomhchuibhithe a bhaint amach do bhonneagar iompair, agus á iarraidh 
ar an gCoimisiún na sineirgí idir an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa don Iompar 
agus an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa don Fhuinneamh a shoiléiriú agus béim a 
leagan orthu; á áitiú go gcruthófar sineirgí idir an Gréasán Tras-Eorpach Iompair (TEN-
T) agus an Gréasán Tras-Eorpach Fuinnimh (TEN-E), chomh maith le straitéisí breoslaí 
malartacha, as a n-eascróidh imscaradh céimnithe na stáisiún líonta hidrigine a bheidh 
oiriúnach do na feithiclí uile agus do bhreoslaí malartacha eile ar feadh na gconairí 
iompair agus i suíomhanna straitéiseacha, amhail ar muir agus i gcalafoirt intíre, in 
aerfoirt agus i stáisiúin traenach, arna gcur chun feidhme sna limistéir ilbhreoslaí atá 
ann cheana, más féidir, agus a mbeidh na ceanglais theicniúla riachtanacha agus 
caighdeáin chomhchuibhithe bunaithe ar mheasúnuithe riosca ag gabháil leo;

28. á iarraidh go ndéanfaí foinsí éagsúla maoinithe AE a chomhtháthú, lena gcuirfí 
cómhaoiniú díreach faoin tSaoráid um Chónascadh na hEorpa le CFRE agus leis an 
gCiste Comhtháthaithe le chéile, agus lánúsáid á baint as an maoiniú príobháideach atá 
ar fáil, chun comhtháthú leormhaith a áirithiú idir an gréasán TEN-T, an bonneagar 
hidrigine agus na córais agus na seirbhísí iompair ar an leibhéal réigiúnach agus ar an 
leibhéal áitiúil;

29. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil sé ar intinn ag an gCoimisiún bonneagar 
athbhreoslaithe hidrigine a fhorbairt sa Straitéis maidir le Soghluaisteacht Inbhuanaithe 
agus Chliste agus san athbhreithniú ar an Treoir maidir le Bonneagar Breoslaí 
Malartacha; 

30. á thabhairt dá haire, leis an Straitéis Hidrigine, nach gcuirtear leis an ról suntasach atá 
ag fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) i slabhraí luacha fuinnimh agus 
iompair an Aontais; á iarraidh ar an gCoimisiún rochtain ar thaighde agus ar mhaoiniú a 
éascú agus faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn FBManna trí shraith oiriúnach de 
phríomhtháscairí feidhmíochta a úsáid chun rannchuidiú le ceapadh beartais atá 
bunaithe ar fhianaise; á chur i bhfios go láidir nach mór go mbeadh rochtain ag 
FBManna in AE ar uirlisí tacaíochta hidrigine;

31. á chur i bhfáth gur cheart an mheastóireacht ar na tairbhí comhshaoil a bhaineann le 
hidrigin i dtéarmaí astaíochtaí GCT a nascadh le hanailís bheacht ó tháirgeadh go 
húsáid; á iarraidh ar an gCoimisiún na sonraí sin a bhailiú maidir leis na cineálacha 
éagsúla hidrigine;

32. á chur in iúl gur geal léi an tionscnamh ón gCoimisiún chun cánachas fuinnimh AE a 
athbhreithniú; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an gComhairle cothrom na Féinne a 
thabhairt d’iompróirí fuinnimh chun comhtháthú na hearnála a éascú, agus inniúlachtaí 
na mBallstát i mbeartas cánach á n-urramú go hiomlán gan cur isteach orthu;

33. ag meabhrú na sprice 14 % maidir le fuinneamh in-athnuaite a leagadh síos do 
sholáthróirí breosla sa Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite II (RED II); á thabhairt 
chun suntais go gcuirtear le réitigh astaíochtaí nialasacha trí hidrigin a chur i bhfeidhm 
agus a úsáid san earnáil iompair; á iarraidh ar an gCoimisiún ról na hidrigine in RED II 
a shoiléiriú a luaithe is féidir, go háirithe maidir le saincheisteanna na gceanglas 
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deimhniúcháin agus an fhéidearthacht iolraitheoirí a chur i bhfeidhm, ós rud é gurb iad 
sin bonn na n-infheistíochtaí a dhéanfar amach anseo.
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