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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât sectorul transporturilor este dificil de decarbonizat și fiecare domeniu 
(transportul terestru, transportul maritim, aviație) are propriile sale particularități;

B. întrucât hidrogenul din surse regenerabile și cu emisii scăzute nu are, în prezent, un cost 
competitiv față de hidrogenul pe bază de combustibili fosili;

C. întrucât ar trebui să fie garantate standarde de siguranță ridicate și bazate pe cercetări 
eficiente din punctul de vedere al costurilor;

D. întrucât disponibilitatea infrastructurii energetice este o condiție esențială pentru 
introducerea și dezvoltarea utilizării hidrogenului în sectorul transporturilor,

1. ia act de faptul că rolul transportului local (autobuzele urbane și flotele comerciale) va fi 
esențial pentru extinderea aplicării hidrogenului la alte moduri de transport și solicită să 
se ia în considerare punctele de pornire diferite din diversele state membre, iar 
consumatorilor să nu le revină costuri suplimentare;

2. subliniază că este important să se stimuleze întreprinderile din UE și să se monitorizeze 
progresele acestora pentru a dezvolta toată tehnologia pentru utilizarea hidrogenului în 
transporturi în Uniunea Europeană și pentru a nu depinde de întreprinderi străine;

3. subliniază că cercetările suplimentare pot îmbunătăți utilizarea hidrogenului în 
mijloacele de transport personale, ca de exemplu autoturismele, și pot depăși 
impedimentele majore asociate cu caracteristicile specifice ale hidrogenului;

4. observă că sunt necesare îmbunătățiri tehnice pentru a limita pierderile mari de eficiență 
în producția, transportul și utilizarea hidrogenului;

5. ia act de importanța coordonării pentru a atinge standarde de siguranță ridicate pentru 
infrastructura de transport și invită Comisia să clarifice sinergiile dintre Mecanismul 
pentru interconectarea Europei - Energie și Mecanismul pentru interconectarea Europei 
- Transporturi cu scopul de a crea o infrastructură specifică pentru hidrogen.


