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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že dekarbonizace odvětví dopravy je obtížně proveditelná a každá 
jeho součást (pozemní doprava, lodní doprava, letectví) má své zvláštnosti;

B. vzhledem k tomu, že obnovitelný a nízkouhlíkový vodík dosud nemůže z hlediska 
nákladů konkurovat vodíku z fosilních zdrojů;

C. vzhledem k tomu, že je třeba zaručit vysoké bezpečnostní normy podložené nákladově 
efektivním výzkumem;

D. vzhledem k tomu, že zásadní podmínkou pro zavedení a rozvoj využívání vodíku 
v odvětví dopravy je dostupnost energetické infrastruktury;

1. konstatuje, že zásadní význam pro rozšíření používání vodíku na další druhy dopravy 
bude mít místní doprava (městské autobusy a komerční vozové parky), a žádá, aby se 
přihlíželo k odlišné výchozí situaci v jednotlivých členských státech a aby spotřebitelé 
nenesli dodatečné náklady;

2. zdůrazňuje, že má-li se vyvinout veškerá technologie pro používání vodíku v dopravě 
v Evropské unii a zabránit závislosti na zahraničních společnostech, je důležité 
podporovat podniky v EU a sledovat pokrok, kterého dosáhly;

3. zdůrazňuje, že zlepšit používání vodíku v osobních dopravních prostředcích, jako jsou 
automobily, a překonat vysoké překážky, které s sebou nesou specifické vlastnosti 
vodíku, může další výzkum;

4. konstatuje, že mají-li se omezit vysoké ztráty účinnosti při výrobě, přepravě a používání 
vodíku, je nutné dosáhnout technických zlepšení;

5. upozorňuje, že při dosahování vysokých bezpečnostních norem pro dopravní 
infrastrukturu hraje významnou úlohu koordinace, a vyzývá Komisi, aby vyjasnila 
synergie, pokud jde o vytvoření specializované infrastruktury pro vodík, mezi 
Nástrojem pro propojení Evropy – energetika a Nástrojem pro propojení Evropy – 
doprava.


