
PA\1217385EL.docx PE660.164v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

2020/xxxx(INI)

10.11.2020

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το υδρογόνο
(2020/xxxx(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Georg Mayer



PE660.164v01-00 2/3 PA\1217385EL.docx

EL

PA_NonLeg



PA\1217385EL.docx 3/3 PE660.164v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών είναι δύσκολο να απαλλαγεί από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και ότι κάθε πεδίο (χερσαίες μεταφορές, ναυτιλία, αεροπορία) 
έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, το υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές και με 
χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές δεν είναι ακόμη ανταγωνιστικό ως προς το κόστος σε 
σύγκριση με το υδρογόνο ορυκτών καυσίμων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διασφαλίζονται υψηλά πρότυπα ασφάλειας και να 
βασίζονται σε οικονομικά αποδοτική έρευνα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα ενεργειακών υποδομών αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εισαγωγή και την ανάπτυξη της χρήσης του υδρογόνου στον τομέα 
των μεταφορών ·

1. επισημαίνει ότι ο ρόλος των τοπικών μεταφορών (αστικά λεωφορεία και εμπορικοί 
στόλοι) θα είναι ουσιώδης για την επέκταση της χρήσης του υδρογόνου σε άλλους 
τρόπους μεταφοράς, και ζητεί να ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης στα 
διάφορα κράτη μέλη και να μην επιβαρυνθούν οι καταναλωτές με επιπλέον κόστος·

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις της ΕΕ και να 
παρακολουθείται η πρόοδός τους, προκειμένου να αναπτυχθεί όλη η τεχνολογία για τη 
χρήση του υδρογόνου στις μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς εξάρτηση από 
ξένες εταιρείες·

3. τονίζει ότι η περαιτέρω έρευνα μπορεί να βελτιώσει τη χρήση του υδρογόνου σε μέσα 
προσωπικής μεταφοράς, όπως τα αυτοκίνητα, και να ξεπεράσει τα μεγάλα εμπόδια που 
παρουσιάζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υδρογόνου·

4. σημειώνει ότι απαιτούνται τεχνικές βελτιώσεις για να περιοριστούν οι υψηλές απώλειες 
απόδοσης στην παραγωγή, μεταφορά και χρήση υδρογόνου·

5. επισημαίνει τη σημασία του συντονισμού για την επίτευξη υψηλών προτύπων 
ασφάλειας για τις υποδομές μεταφορών και καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τις 
συνέργειες μεταξύ του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Ενέργεια και του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Μεταφορές προκειμένου να δημιουργηθούν 
ειδικές υποδομές για το υδρογόνο.


