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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. Det är svårt att fasa ut fossila bränslen inom transportsektorn och varje område 
(land-, sjö- och flygtransport) har sina särdrag.

B. Förnybar och koldioxidsnål vätgas är i nuläget inte kostnadseffektiv i jämförelse med 
fossilbaserad vätgas.

C. Det krävs stränga säkerhetsnormer som bygger på kostnadseffektiv forskning.

D. För att kunna införa och utveckla vätgasanvändningen i transportsektorn måste det 
finnas en tillgänglig energiinfrastruktur.

1. Europaparlamentet konstaterar att lokala transporter (stadsbussar och yrkesfordon) 
kommer att spela en avgörande roll vid utvidgandet av vätgasanvändningen till andra 
transportformer och begär att de olika utgångspunkterna i olika medlemsstater ska 
beaktas och att konsumenterna inte ska bära några extra kostnader.

2. Europaparlamentet understryker vikten av att främja EU-företag och övervaka deras 
framsteg i syfte att utveckla all teknologi som behövs för vätgasanvändning 
i transportsektorn inom EU och inte vara beroende av utländska företag.

3. Europaparlamentet understryker att ytterligare forskning kan förbättra 
vätgasanvändningen i privata fordon, t.ex. bilar, och undanröja de höga hinder som 
uppstår på grund av vätgasens särskilda egenskaper.

4. Europaparlamentet konstaterar att det krävs tekniska förbättringar för att begränsa de 
stora effektivitetsförlusterna vid produktion, transport och användning av vätgas.

5. Europaparlamentet konstaterar vikten av samordning för att uppnå stränga 
säkerhetsnormer för transportinfrastrukturen och uppmanar kommissionen att klargöra 
synergierna mellan Fonden för ett sammanlänkat Europa – Energi och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa – Transport för att skapa en särskild infrastruktur för vätgas.


