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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 12 d. Paryžiuje vykusioje 21-ojoje Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje (COP 21) priimtą susitarimą 
(Paryžiaus susitarimas),

– atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 8 d. Komisijos komunikatą „Neutralaus poveikio 
klimatui Europos vandenilio strategija“ (COM(2020)0301),

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą „Platesnis Europos 
2030 m. klimato srities užmojis. Investavimas į neutralaus poveikio klimatui ateitį 
žmonių labui“ (COM(2020)0562),

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos žaliasis 
kursas“ (COM(2019)0640),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 10 d. Komisijos komunikatą „Nauja Europos pramonės 
strategija“ (COM(2020)0102),

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją1,

– atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo2,

A. kadangi iki 2050 m. transporto sektoriuje reikia sumažinti priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, tačiau to pasiekti nebus lengva, kadangi kiekviena transporto rūšis turi savo 
specifiką, susiduria su specifiniais iššūkiais ir reikalavimais;

B. kadangi transporto sektoriuje išmetama apie 27 proc. viso ES išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio, o vandenilis naudojamas įvairiose pramonės srityse, 
taip pat elektros ir statybų sektoriuose; kadangi vandenilis turi didžiulį potencialą kaip 
alternatyvus kuras transporto sektoriuje, tačiau galimybės rinkoje pasinaudoti 
vandenilio privalumais vis dar yra ribotos;

C. kadangi bateriniai elektromobiliai gali sudaryti didelę asmeninių transporto priemonių 
dalį; kadangi sudėtinga panaikinti sunkiojo transporto sektoriaus priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, nes jame tiesioginė elektrifikacija yra riboto masto dėl nedidelio išlaidų 
veiksmingumo ir techninių priežasčių; kadangi baterijos kelia praktinių problemų tuose 
sektoriuose, kuriuose naudojamos sunkiosios transporto priemonės, neelektrifikuotų 
linijų traukiniai, krovininiai laivai arba lėktuvai, ir tai sudarys galimybių kitiems 
energijos šaltiniams, pvz., vandeniliui, nes transporto priemonėje arba laive galima 
laikyti didelį energijos kiekį, prireikus greitai papildyti degalų, o išmetama medžiaga 

1 OL L 328, 2018 12 21, p. 82.
2 OL L 307, 2014 10 28, p. 1.
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yra vanduo;

D. kadangi mažinant transporto priklausomybę nuo iškastinio kuro ir siekiant mūsų 
klimato tikslų pirmenybė teikiama tiesioginei elektrifikacijai iš atsinaujinančiųjų 
išteklių, kartu laikantis principo „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“ ir 
technologinio neutralumo, ir kadangi vandenilis visų pirma turėtų būti naudojamas 
siekiant sumažinti išmetamų teršalų kiekį sektoriuose, kuriuose sudėtinga sumažinti 
priklausomybę nuo iškastinio kuro, pvz., sunkiojo sausumos transporto, aviacijos ir jūrų 
sektoriuose;

E. kadangi vandenilio paklausa turėtų būti skatinama siekiant jį palaipsniui integruoti į 
naujas sritis, o Europos Sąjunga turėtų užsitikrinti standartus nustatančio ir pasaulyje 
pirmaujančio regiono vaidmenį vandenilio naudojimo srityje; kadangi įgyvendinant 
plataus užmojo strategiją galima užtikrinti vandenilio naudą visoms valstybėms narėms 
puoselėjant Vandenilio sąjungą ir kadangi gali būti sukurta iki 1 mln. darbo vietų ir 
gauta 150 mlrd. EUR metinių pajamų, o metinis išmetamo CO2 kiekis iki 2050 m. gali 
būti sumažintas maždaug 560 megatonų;

F. kadangi 2018 m. Komisija prognozavo, jog iki 2050 m. vandenilis sudarys 13–14 proc. 
Sąjungos energijos rūšių derinio3;

G. kadangi reikia plėtoti naujas technologijas ir inovacijas, todėl reikia didelių investicijų, 
kad būtų padidintas gamybos ir platinimo mastas, o tai padėtų pasiekti masto 
ekonomiją, tačiau sykiu turi būti išsaugotas ES transporto sektoriaus 
konkurencingumas;

H. kadangi turėtų būti užtikrinti aukšti vandenilio gamybos, vežimo, saugojimo ir 
naudojimo Europos saugos ir klasifikavimo standartai, paremti ekonominiu efektyvumu 
ir nepriklausomais moksliniais tyrimais;

I. kadangi, kalbant apie vandenilio infrastruktūros plėtojimą, mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriantis vandenilis gali prisidėti siekiant Sąjungos klimato tikslų;

J. kadangi galimybė naudotis papildoma atsinaujinančiosios energijos infrastruktūra yra 
būtina sąlyga diegiant ir plėtojant vandenilio naudojimą transporto sektoriuje; 

K. kadangi Kuro elementų ir vandenilio (KEV) bendroji įmonė turės plėtoti sąveiką su 
transporto sektoriaus bendrosiomis įmonėmis, kad būtų skatinama tinkama vandenilio 
technologijos ir transporto infrastruktūros bei paslaugų integracija; kadangi daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti Europos vandenilio tiekimo grandinių kūrimui bendromis 
pastangomis, siekiant sukurti tarpusavyje susijusią ir visavertę Europos vandenilio 
energijos sistemą, kad Europa energetiniu požiūriu taptų mažiau priklausoma nuo 
trečiųjų šalių tiekėjų ir užimtų pasaulinės lyderės poziciją vandenilio rinkoje;

Keliai

1. pabrėžia dideles ŠESD kiekio mažinimo galimybes kelių transporto sektoriuje pereinant 

3 2018 m. lapkričio 28 d. Komisijos komunikatas „Švari mūsų visų planeta. Strateginė klestinčios, modernios ir 
konkurencingos neutralizuoto poveikio klimatui Europos ekonomikos ateities vizija“ (COM(2018)0773).
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prie kitų transporto rūšių, užtikrinant veiksmingumą ir tiesioginę elektrifikaciją, visų 
pirma lengvųjų automobilių ir autobusų sektoriuose; pažymi, kad, atsižvelgiant į 
dabartinę technologinę plėtrą, kelių transporto srityje daugiausia dėmesio turėtų būti 
skiriama aktyvesniam elektrinių transporto priemonių naudojimui; vis dėlto pažymi, kad 
artimiausioje ateityje nepavyks elektrifikuoti visų kelių transporto priemonių, todėl 
vandenilio naudojimas suteikia galimybių tiems transporto sistemos segmentams, 
kuriuose sunku sumažinti CO2 kiekį ir kuriuose praktiškai neįmanoma didelio masto 
elektrifikacija, pvz., ilgo nuotolio sunkiasvorio kelių transporto segmente; taip pat 
pabrėžia, kad vandenilis turi didelį privalumą kuro pripildymo požiūriu (greitis) ir 
nuvažiuoto atstumo požiūriu (panašus į vidaus degimo varikliais varomas transporto 
priemones);

2. pabrėžia, kad reikia išlaikyti ir toliau plėtoti Europos technologinę lyderystę žaliojo ir 
mažataršio vandenilio srityje, kuriant konkurencingą ir tvarią vandenilio ekonomiką; 
palankiai vertina judumo laboratorijų kūrimą Europos miestuose, kad būtų skatinama 
tvari visuomeninio transporto praktika, pagrįsta alternatyviųjų degalų naudojimu, ir 
ragina įtraukti vandenilį kaip vieną iš alternatyvų šiai praktikai vykdyti; pažymi, jog 
masinei plėtrai trukdo tai, kad perėjimas prie visų vandenilinių kelių transporto 
priemonių yra per brangus ir kad nėra tinkamos vandenilio transportavimo 
infrastruktūros ir skirstomojo tinklo, kuriame būtų pakankamai degalinių;

3. pabrėžia, kad miesto transportas yra itin įdomi aplinka, kurioje galima eksperimentuoti, 
kaip įveikti didelius technologinius sunkumus, kylančius dėl tokio tipo alternatyviosios 
energijos naudojimo transporto sektoriuje ir susijusius su įkrovimo prieiga, saugojimo ir 
greito degalų papildymo galimybėmis; atsižvelgdamas į tai atkreipia dėmesį į svarbų 
vietos ir regionų viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių vaidmenį skatinant 
vandenilio plėtrą ir naudojimą;

4. pabrėžia, kad vandenilio gamyba pati savaime nėra tikslas, tačiau ji turi prisidėti prie 
išmetamo teršalų kiekio mažinimo; ragina parengti suderintą ES strategiją dėl 
vandenilio naudojimo sunkiosiose transporto priemonėse ir infrastruktūros plėtros; 
pažymi, jog norint sustiprinti rinką, kuri reikalinga tam, kad šiems sektoriams būtų 
teikiamos ekonomiškai efektyvios, įperkamos ir neutralaus poveikio klimatui 
alternatyvos iškastiniam kurui, turėtų būti skatinamas plataus masto iš žaliojo 
vandenilio gautų produktų naudojimas;

5. pabrėžia, kad laikantis principo „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“ ir 
vadovaujantis žaliuoju kursu reikia padidinti užmojų mastą atsinaujinančiosios 
energijos ir energijos vartojimo efektyvumo srityse, kad būtų užtikrinta žalioji 
pertvarka, sykiu paisant valstybių narių energijos rūšių derinio ir jų pradinės padėties; 
primena, kad vykdant būsimą Direktyvos dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros 
diegimo peržiūrą reikės nustatyti konkrečius tikslus, susijusius su vandenilio 
infrastruktūros integracija į transporto sistemas;

Aviacija

6. pabrėžia, kad svarbu stiprinti ES bendroves ir stebėti jų pažangą, kad būtų plėtojamos 
įvairios technologijos, įskaitant vandenilį, siekiant suteikti galimybių taikyti visapusišką 
požiūrį į švaresnę aviaciją tiek mažiems ir vidutiniams, tiek dideliems orlaiviams;
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7. pabrėžia, kad tiesioginė elektrifikacija ir baterijų naudojimas hibridiniuose ir (arba) vien 
elektra varomuose lėktuvuose yra galimi mažuose orlaiviuose ir sukasparniuose, tačiau 
šios technologijos kelia praktinių problemų tolimojo susisiekimo krovininio ir 
keleivinio transporto srityje, nes neįmanoma nei pakankamai įkrauti baterijų, nei 
sumontuoti reikiamo baterijų skaičiaus orlaivyje, todėl vandenilis yra viena iš 
perspektyviausių alternatyvų siekiant sumažinti aviacijos sektoriaus priklausomybę nuo 
iškastinio kuro vykdant tolimuosius skrydžius;

8. atkreipia dėmesį į galimybę ištirti elektrinių ir (arba) hibridinių variklių ir kuro 
elementų diegimą į lėktuvus ir mano, kad trumpuoju bei vidutinės trukmės laikotarpiu 
vandenilis galėtų būti naudojamas kaip sintetinių aviacinių degalų pagrindas, t. y. kaip 
alternatyvūs degalai dabartiniuose orlaiviuose, o vėliau jis galėtų būti tiesiogiai 
naudojamas vandeniliu varomuose kuro elementuose arba vandeniliu varomuose 
reaktyviniuose varikliuose, kai orlaivių variklių ir sistemų inovacijos pasieks reikiamą 
lygį;

9. ragina Komisiją numatyti paskatų sektoriui naudojant alternatyviuosius ir sintetinius 
degalus ir kitas švarias technologijas ir, kai bus užtikrintas visapusiškas prieinamumas, 
nustatyti reikalavimą aviacijos sektoriui maišyti degalus, kad būtų sustiprinta Europos 
lyderystė technologijų srityje ir jos tarptautinis konkurencingumas;

Jūrų ir vidaus vandens keliai

10. remia vandenilio, iš vandenilio gaminamų degalų ir kuro elementų naudojimą vidaus 
vandenų keliuose, artimojo susisiekimo jūra ir gelminės laivybos reikmėms, kai 
sudėtinga vykdyti tiesioginę elektrifikaciją; pabrėžia strateginės svarbos daugiarūšio 
jūrų ir vidaus vandenų uostų, kaip vandenilio importo, gamybos, saugojimo, tiekimo ir 
naudojimo inovacijų centrų, vaidmenį ir pabrėžia, kad žaliuoju vandeniliu pagrįsti 
sprendimai yra ypač svarbūs saloms ir atokiausiems regionams;

11. primena pereinamojo laikotarpio degalų svarbą transporto rūšims, kuriose vandenilis 
dar nėra kainos požiūriu konkurencingas sprendimas; atsižvelgdamas į tai pabrėžia 
suskystintų gamtinių dujų (SGD) ir suslėgtų gamtinių dujų kaip pereinamojo laikotarpio 
sprendimo potencialą, vengiant susisaistymo su iškastiniu kuru ir neišnaudojamo turto;

12. pabrėžia, kad reikia erdvės ir investicijų į uostų infrastruktūrą, siekiant skatinti naujų 
netaršių ir mažataršių technologijų naudojimą nacionalinėse pakrantės zonose ir 
uostuose, siekiant palengvinti vandenilio ekonomikos plėtrą ir sukurti vandenilio 
pramoninės vertės grandinę daugiarūšio transporto koridoriuose;

13. ragina Komisiją pašalinti kliūtis ir suteikti reikiamą finansavimą, kad remiant 
priklausomybės nuo iškastinio mažinimą visiems energijos nešikliams būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos;

14. ragina Komisiją parengti visai Europai bendrą rizika pagrįstą transporto saugumo 
sistemą; pabrėžia, kad, pavyzdžiui, į jūrų transporto ir vidaus vandenų laivybos 
saugumo sistemą reikėtų įtraukti standartizuotas tiek laivų, tiek pakrantės bunkeriavimo 
procedūras, degalų laikymo ir ventiliacijos laivuose, saugaus kritinių situacijų 
sprendimo ir valdymo procedūras, taip pat su vandeniliu dirbančių darbuotojų 
mokymus;
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15. primena pereinamojo laikotarpio degalų svarbą transporto rūšims, kuriose vandenilis 
dar nėra kainos požiūriu konkurencingas sprendimas; atsižvelgdamas į tai atkreipia 
dėmesį į SGD potencialą kaip į pereinamojo laikotarpio sprendimą, kad būtų sumažintas 
vidaus vandenų keliuose ir jūrų transporto sektoriuje išmetamas ŠESD kiekis, nes vis 
daugiau laivų varoma SGD ir jie išmeta mažesnį kiekį CO2, NOx ir kietųjų dalelių nei 
tradiciniais jūriniais degalais varomi laivai; be to, pabrėžia, kad vidutinės trukmės ir 
ilguoju laikotarpiu šiuo metu SGD varomi laivai ir jų paskirstymo infrastruktūra galėtų 
būti pritaikyti biodujoms, todėl labai svarbu padidinti ekologiškų SDG kaip jūrinio kuro 
naudojimą; dėl šios priežasties pabrėžia, kad svarbu investuoti į galimus netaršius 
degalus, pvz., vandenilį, taip pat mažataršius degalus, sykiu laikantis technologinio 
neutralumo principo;

Geležinkeliai

16. pažymi, kad 46 proc. pagrindinio traukinių tinklo vis dar naudojami dyzelinu varomi 
traukiniai, tačiau Europos geležinkelių sektorius ieško novatoriškų sprendimų, kuriais 
galėtų reikšmingai prisidėti prie sausumos transporto priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo;

17. šiomis aplinkybėmis atkreipia dėmesį į galimybę tose geležinkelių tinklo dalyse, kuriose 
tiesioginė elektrifikacija yra per brangi arba neįmanoma arba paslaugos teikiamos per 
retai, kad būtų pasiektas išlaidų efektyvumas, pavyzdžiui, nedidelėse regioninėse 
linijose, naudoti elektros baterijomis ir vandenilio kuro elementais varomus traukinius ir 
modifikuotus dyzelinius lokomotyvus;

18. nurodo, kad Europos geležinkelių pramonė pirmauja vandeniliu varomų traukinių 
inovacijų srityje; pažymi, kad tokie riedmenys yra puiki alternatyva brangiai 
kainuojančiai mažų regioninių linijų elektrifikacijai tiek krovinių, tiek keleivių 
transporto požiūriu, ir pabrėžia, kad naudojant švarų vandenilį ten, kur tiesioginė 
elektrifikacija neįmanoma, geležinkelis gali pasiekti visišką neutralumą aplinkos 
požiūriu;

Moksliniai tyrimai ir inovacijos: saugos standartų rengimas

19. primena, kad esama įvairių ES finansavimo priemonių ir šaltinių, kuriais galima remti 
investicijas į vandenilį, pvz., „InvestEU“, naujoji Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė, Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir Sanglaudos fondas, 
naujoji iniciatyva REACT-EU ir būsima Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
(EITP); pabrėžia, kad reikėtų toliau ieškoti teisingos pertvarkos mechanizmo teikiamų 
galimybių, kad būtų remiamos investicijos į vandenilį; ragina Komisiją išnagrinėti 
skirtingų ES programų sąveiką;

20. pabrėžia, kad reikia teikti pirmenybę investicijoms į mokslinius tyrimus ir plėtrą, nes 
vandenilio sprendimų transporto sektoriuje plėtra vis dar yra ankstyvojoje stadijoje; 
pabrėžia, kad reikia toliau vykdyti mokslinius tyrimus ir imtis priemonių inovacijų 
srityje visoje vandenilio vertės grandinėje nagrinėjant daugiarūšius sprendimus, visų 
pirma siekiant padidinti efektyvumą ir sumažinti sąnaudas, kad būtų išplėstas ir 
pagerintas vandenilio naudojimas; pabrėžia, kad prieš norminimą reikia atlikti 
mokslinius tyrimus, apimančius ir saugumo aspektą, taip pat parengti diegimo planus ir 
veiksmų gaires, tokiu būdu užtikrinant geresnius ir suderintus standartus, tiekimo 
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saugumą ir aukšto lygio tvarumą;

21. palankiai vertina Komisijos ketinimą 2021 m. persvarstyti valstybės pagalbos sistemą, 
įskaitant valstybės pagalbos energetikai ir aplinkos apsaugai gaires;

22. remia Europos švaraus vandenilio aljansą, Žaliojo vandenilio aljansą ir bendriems 
Europos interesams svarbius projektus; primena, kad KEV BĮ užtikrina sąveikų 
bendradarbiavimą su ES bendrosiomis įmonėmis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, 
dalyvaujančiais plėtojant vandenilio naudojimo sistemas;

23. pabrėžia, kad vadovaudamosi Europos žaliojo kurso išorės aspektu ES ir valstybės narės 
turėtų aktyviai skatinti naujas bendradarbiavimo švaraus vandenilio srityje galimybes ir 
nedelsdamos parengti strategines partnerystes su kaimyninėmis ir trečiosiomis šalimis, 
tokiu būdu padėdamos performuoti mūsų pasaulines energetikos partnerystes, 
propaguoti ES standartus ir taisykles ir apsaugoti Europos strateginius interesus;

24. pabrėžia, kad svarbu teikti paramą moksliniams tyrimams laikantis technologinio 
neutralumo požiūrio, pagrįsto per gyvavimo ciklą išmetamu ŠESD kiekiu ir moksliškai 
pagrįstais tvarumo kriterijais, kad būtų greičiau pereita prie neiškastiniu kuro paremtų 
kitos kartos transporto sistemų;

25. mano, kad itin svarbu įtraukti pramonę ir suteikti darbuotojams tinkamų žinių apie 
vandenilį; pabrėžia, kad pirmenybė visada turi būti teikiama saugos aspektui;

26. palankiai vertina Europos investicijų banko (EIB) 2021–2025 m. klimato banko 
veiksmų gaires ir galimybę suderinti EIB konsultacinių centrų ir pagal programą 
„Europos horizontas“ teikiamą konsultacinę ir techninę pagalbą; atsižvelgdamas į tai 
pabrėžia, kad ypatingą dėmesį reikėtų skirti investicijoms į vandenilio diegimą 
transporte sutelkti;

Rekomendacijos

27. pabrėžia koordinavimo svarbą siekiant aukštų suderintų transporto infrastruktūros 
saugos standartų ir ragina Komisiją patikslinti ir pabrėžti energetikos sektoriaus EITP ir 
transporto sektoriaus EITP sąveiką; primygtinai ragina kurti TEN-T ir TEN-E sąveiką, 
taip pat alternatyviųjų degalų strategijas, kuriomis būtų skatinamas laipsniškas visoms 
transporto priemonėms tinkamų vandenilio ir kitų alternatyviųjų degalų degalinių 
diegimas transporto koridoriuose ir strateginėse vietovėse, pvz., jūrų ir vidaus vandenų 
uostuose, oro uostuose, traukinių stotyse, jei įmanoma, panaudojant dabartinę įvairių 
degalų infrastruktūrą, ir laikantis būtinų techninių reikalavimų ir suderintų standartų, 
pagrįstų rizikos vertinimais;

28. ragina įtraukti įvairius ES finansavimo šaltinius, apimančius tiesioginį bendrą 
finansavimą pagal EITP su ERPF ir sanglaudos fondu, kartu visapusiškai naudojantis 
prieinamu privačiojo sektoriaus finansavimu, kad regionų ir vietos lygmenimis būtų 
užtikrinta tinkama TEN-T tinklo, vandenilio infrastruktūros ir transporto sistemų bei 
paslaugų integracija;

29. palankiai vertina Komisijos ketinimą plėtoti vandenilio papildymo infrastruktūrą 
rengiant Tvaraus ir išmanaus judumo strategiją ir vykdant Alternatyviųjų degalų 
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infrastruktūros direktyvos peržiūrą; 

30. pažymi, kad Vandenilio strategijoje neminimas mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) 
atliekamas svarbus vaidmuo ES energijos ir transporto vertės grandinėse; ragina 
Komisiją sudaryti sąlygas susipažinti su moksliniais tyrimais ir gauti finansavimą ir 
stebėti MVĮ pažangą naudojant tinkamą pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių rinkinį, 
kad būtų prisidedama prie įrodymais grindžiamo politikos formavimo; pabrėžia, kad ES 
MVĮ turi būti suteikta galimybė naudotis tikslinėmis paramos vandeniliui priemonėmis;

31. pabrėžia, kad vandenilio aplinkai teikiamą naudą išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
požiūriu reikėtų sieti su tikslia gamybos ir naudojimo analize; ragina Komisiją surinkti 
tokius duomenis apie skirtingų rūšių vandenilį;

32. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą persvarstyti ES energijos mokesčius; ragina 
Komisiją ir Tarybą visiems energijos nešikliams užtikrinti vienodas sąlygas, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos juos įtraukti į sektorių, sykiu visapusiškai gerbiant 
valstybių narių kompetenciją vykdyti mokesčių politiką ir į ją nesikišant;

33. primena, kad Atsinaujinančiosios energijos direktyvoje (AIED II) degalų tiekėjams 
nustatytas 14 proc. atsinaujinančiosios energijos tikslas; pabrėžia, kad vandenilio 
pritaikymas ir naudojimas transporto sektoriuje prisideda prie netaršių sprendimų; 
ragina Komisiją kuo greičiau išaiškinti vandenilio vaidmenį II AIED, visų pirma kiek 
tai susiję su problemomis sertifikavimo reikalavimų srityje, ir galimą daugiklių taikymą, 
nes jie yra būsimų investicijų pagrindas.
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