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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la o strategie europeană pentru hidrogen
(2020/2242(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 
articolul 194,

– având în vedere acordul adoptat la cea de-a 21-a Conferință a părților la Convenția-
cadru a ONU privind schimbările climatice (COP 21) de la Paris, din 12 decembrie 
2015 (Acordul de la Paris);

– având în vedere Rapoartele speciale ale Grupului interguvernamental privind 
schimbările climatice din 8 octombrie 2018 privind încălzirea globală cu 1,5 °C și cel 
din 25 septembrie 2019 privind oceanele și criosfera într-un climat în schimbare,

– având în vedere rapoartele Programului Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu din 
2019 și 2020 privind discrepanțele în materie de emisii,

– având în vedere Declarația OCDE din 23 februarie 2018 privind consolidarea IMM-
urilor și antreprenoriatului în vederea productivității și creșterii incluzive,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 8 iulie 2020 intitulată „O strategie pentru 
hidrogen: pentru o Europă neutră climatic” (COM(2020)0301),

– având în vedere avizul Comitetului European al Regiunilor din 1 iulie 2020 intitulat 
„Către o foaie de parcurs pentru hidrogen curat - Contribuția autorităților locale și 
regionale la o Europă neutră din punct de vedere climatic”1,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 8 iulie 2020 intitulată „Consolidarea unei 
economii neutre climatic: o strategie a UE pentru integrarea sistemului energetic” 
(COM(2020)0299),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 19 noiembrie 2020 intitulată „O strategie a 
UE privind valorificarea potențialului energiei din surse regenerabile offshore pentru un 
viitor neutru climatic” (COM(2020)0741),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2020 privind o strategie a UE 
de reducere a emisiilor de metan (COM(2020)0663),

– având în vedere raportul Comisiei din 14 octombrie 2020 intitulat „Raportul din 2020 
privind starea uniunii energetice în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999 privind 
guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice” (COM(2020)0950),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 17 septembrie 2020 intitulată „Stabilirea 

1 JO C 324, 1.10.2020, p. 41.
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unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 
- Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor” 
(COM(2020)0562),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 privind Pactul verde 
european (COM(2019)0640),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 10 martie 2020 intitulată „O nouă strategie 
industrială pentru Europa” (COM(2020)0102),

– având în vedere Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 
(Directiva privind energia din surse regenerabile)2,

 având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor 
climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului 
European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale 
Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului3,

– având în vedere Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 
octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi 
(Directiva privind infrastructura pentru combustibili alternativi)4,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 559/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind 
înființarea întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”5,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile 
energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009 
(Regulamentul TEN-E)6,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea 
Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/20107, care este în prezent în curs de 
revizuire,

– având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de 

2 JO L 328, 21.12.2018, p. 82.
3 JO L 328, 21.12.2018, p. 1.
4 JO L 307, 28.10.2014, p. 1.
5 JO L 169, 7.6.2014, p. 108.
6 JO L 115, 25.4.2013, p. 39.
7 JO L 348, 20.12.2013, p. 129.
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gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a 
Consiliului (Directiva EU ETS)8,

– având în vedere rezoluția sa din 10 iulie 2020 referitoare la o abordare europeană 
globală privind stocarea energiei9,

– având în vedere rezoluția sa din 10 iulie 2020 referitoare la revizuirea liniilor directoare 
pentru infrastructurile energetice transeuropene10,

– având în vedere rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul verde european11,

– având în vedere Rezoluția sa din 28 noiembrie 2019 referitoare la urgența climatică și 
de mediu12,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2019 referitoare la schimbările climatice – o 
viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, 
competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei, în conformitate 
cu Acordul de la Paris13,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2018 referitoare la implementarea 
infrastructurii pentru combustibili alternativi în Uniunea Europeană: este momentul să 
acționăm!14,

– având în vedere rezoluția sa din 6 februarie 2018 referitoare la accelerarea inovării în 
domeniul energiei curate15,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
și Comisiei pentru transport și turism,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A9-2242/2020),

A. întrucât UE a aprobat Acordul de la Paris, Pactul verde și obiectivul de a realiza o 
tranziție echitabilă și eficientă din punctul de vedere al costurilor, care să ducă la 
neutralitate climatică până cel târziu în 2050;

B. întrucât Comisia a sugerat ridicarea obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2030 la cel puțin 55 % față de nivelurile din 1990 și întrucât 
Parlamentul a aprobat obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 
60 % față de nivelurile din 1990 până în 2030;

C. întrucât combustibilii fosili sunt principalii factori responsabili pentru încălzirea globală 

8 JO L 275, 25.10.2003, p. 32.
9 Texte adoptate, P9_TA(2020)0198.
10 Texte adoptate, P9_TA(2020)0199.
11 Texte adoptate, P9_TA(2020)0005.
12 Texte adoptate, P9_TA(2019)0078.
13 JO C 23, 21.1.2021, p. 116.
14 JO C 345, 16.10.2020, p. 80.
15 JO C 463, 21.12.2018, p. 10.
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și întrucât Acordul de la Paris vizează limitarea creșterii temperaturii globale cu mult 
sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și continuarea eforturilor de limitare a creșterii 
temperaturii la 1,5 °C;

D. întrucât tranziția către o economie cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră 
presupune o tranziție rapidă și echitabilă, ghidată de stat, către un sistem energetic bazat 
în mare parte pe surse regenerabile de energie și foarte eficient ca utilizare a resurselor 
și energiei, care să asigure sustenabilitatea și sănătatea, participarea cetățenilor, 
reducerea sărăciei energetice în întreaga UE, securitatea aprovizionării, accesibilitatea și 
prețul scăzut al energiei, precum și competitivitatea prețurilor la energie;

E. întrucât este necesar să se utilizeze combustibili alternativi ecologici și să se 
generalizeze întrebuințarea acestora pentru a elimina treptat combustibilii fosili cât mai 
curând posibil și pentru a asigura competitivitatea industriei UE; întrucât hidrogenul din 
surse regenerabile are un potențial neexploatat în acest sens;

F. întrucât hidrogenul poate fi utilizat ca materie primă sau ca sursă de energie în procesele 
industriale și chimice, în transportul aerian, maritim și rutier de mărfuri, precum și 
pentru încălzire, decarbonizarea sectoarelor în care electrificarea directă nu este posibilă 
tehnologic sau nu este competitivă, precum și pentru stocarea energiei pentru a 
echilibra, acolo unde este necesar, sistemul energetic, jucând astfel un rol semnificativ 
în integrarea sistemului energetic;

G. întrucât, în prezent, aproximativ 2 % din mixul energetic al UE este compus din 
hidrogen, din care 95 % este produs din combustibili fosili, eliberând 70-100 milioane 
de tone de CO2 anual, reprezentând 2,5 % din emisiile de gaze cu efect de seră la nivel 
mondial, mai puțin de 1 % din hidrogenul produs în prezent fiind utilizat ca vector 
energetic; întrucât unele studii arată că energia din surse regenerabile ar putea 
reprezenta până la 100 % din mixul energetic al UE în 2050, din care hidrogenul ar 
putea reprezenta până la 20 % în total, între 20 % și 50 % din energia utilizată pentru 
transporturi și între 5 % și 20 % din energia utilizată în industrie;

H. întrucât hidrogenul, cu 120 Mt produse la nivel mondial în fiecare an, este fie produs 
secundar al industriilor de rafinare și chimice (70 Mt), fie produs în fabrici specializate 
(50 Mt); întrucât cea mai mare parte a hidrogenului este produs din combustibili fosili 
(6 % din gazele naturale și 2 % din cărbune la nivel mondial sunt utilizate pentru 
producția de hidrogen), mai puțin de 0,1 % din acesta fiind produs utilizând electroliza 
apei;

I. întrucât capacitatea totală de producție de hidrogen în Spațiul Economic European 
(SEE) la sfârșitul anului 2018 era estimată la 11,5 Mt pe an și întrucât capacitatea totală 
instalată a electrolizoarelor în SEE este de aproximativ 1 GW, ceea ce reprezintă între 1 
și 4 % din capacitatea totală de producție de hidrogen; întrucât ponderea totală a 
producției de hidrogen în SEE pe bază de combustibili fosili cu captarea și stocarea 
dioxidului de carbon (hidrogen obținut cu emisii scăzute de dioxid de carbon) este de 
aproximativ 0,7 % (fără produse secundare);

J. întrucât 43 % din producția mondială de hidrogen este utilizată pentru obținerea de 
amoniac, care este utilizat, la rândul său, în principal pentru producerea de îngrășăminte 
agricole pe bază de amoniac, 52 % se utilizează pentru rafinarea și desulfurarea 
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hidrocarburilor și 5 % se utilizează pentru sinteza metanolului și în alte scopuri;

K. întrucât costul actual al hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon este de aproximativ 2,50-5,50 EUR pe kg, în timp ce costul producției 
de hidrogen pe bază de combustibili fosili este de aproximativ 1,50 EUR pe kg; întrucât, 
cu mixul energetic actual din majoritatea statelor membre, s-ar produce hidrogen de 
electroliză cu emisii mai mari decât hidrogenul obținut cu combustibili fosili;

L. întrucât hidrogenul poate stoca energie în cantități mari pe o perioadă lungă de timp și, 
prin urmare, poate contracara fluctuațiile sezoniere ale cererii; întrucât hidrogenul poate 
fi transportat cu camionul, vaporul sau prin conducte, ceea permite producerea de 
energie din surse regenerabile acolo unde este cel mai eficient și permite transportul pe 
distanțe lungi fără presiuni asupra rețelei de energie electrică;

M. întrucât va fi necesară o pondere mai mare a surselor regenerabile de energie pentru 
decarbonizarea tuturor sectoarelor economiei, ceea ce ar putea duce la o mai mare 
volatilitate a rețelei de energie electrică, în timp ce capacitățile de stocare a energiei vor 
trebui să crească masiv pentru a asigura aprovizionarea cu energie;

N. întrucât producția de oțel generează aproximativ 10 % din emisiile directe și indirecte 
de gaze cu emisii de seră la nivel mondial, transporturile maritime sunt sursa a 
aproximativ 2,5 % din aceste emisii, iar dezvoltarea hidrogenului din surse regenerabile 
ar putea contribui la reducerea emisiilor în aceste sectoare;

O. întrucât sectorul transporturilor generează aproximativ 27 % din emisiile totale de gaze 
cu efect de seră din UE; întrucât hidrogenul are întrebuințări multiple în toate sectoarele 
industriei, în sectorul energiei electrice și în cel al construcțiilor și oferă un potențial 
ridicat ca combustibil alternativ pentru sectorul transporturilor, dar posibilitățile de a 
introduce hidrogen pe piață pentru diferitele moduri de transport rămân limitate;

P. întrucât automobilele electrice cu baterie au potențialul de a prelua o cotă importantă 
din piața vehiculelor private; întrucât sectorul transporturilor grele este dificil de 
decarbonizat, posibilitățile de utilizare a energiei electrice fiind limitate din motive de 
rentabilitate și motive tehnice; întrucât utilizarea de baterii prezintă probleme de ordin 
practic pentru vehiculele grele, trenuri pe linii neelectrificate, nave cargo sau aeronave, 
ceea ce va crea oportunități pentru alți vectori de energie, cum ar fi hidrogenul, care 
poate fi stocat în cantități mari la bordul unui vehicul sau al unei nave, permite 
realimentarea rapidă dacă este necesar și produce doar apă ca substanță reziduală;

Q. întrucât o economie durabilă și competitivă pe bază de hidrogen reprezintă o 
oportunitate pentru UE de a-și consolida economia, în special după încetinirea creșterii 
economice cauzată de COVID-19, deoarece ar putea crea până la un milion de locuri de 
muncă directe de înaltă calitate până în 2030 și 5,4 milioane până în 2050 și întrucât 
aceasta ar putea reprezenta o oportunitate pentru regiunile care sunt în prezent puternic 
dependente de sursele tradiționale de energie și care vor fi expuse riscului de sărăcie 
odată ce combustibilii fosili vor fi eliminați treptat; întrucât potențialul pentru crearea 
de locuri de muncă în domeniul hidrogenului din surse regenerabile este estimat la 
10 300 de locuri de muncă pentru fiecare miliard de euro investit, la care se pot adăuga 
locuri de muncă în sectorul energiei electrice din surse regenerabile;
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R. întrucât crearea unei piețe sustenabile și competitive a hidrogenului care să contribuie 
de manieră rapidă și rentabilă la obiectivul Uniunii de neutralitate climatică până în 
2050 presupune o infrastructură de transport și distribuție bine dezvoltată pentru a aduce 
în mod eficient hidrogenul de la locurile de producție către zonele de consum din 
Uniune;

S. întrucât problema construirii de rețele dedicate pentru hidrogen ar putea fi tratată în mod 
diferit de statele membre, în funcție de diferențele în topologia infrastructurii lor 
existente de gaze, de capacitatea de a dezvolta diferite metode tehnologice de producere 
a hidrogenului, de potențialul diferit de inovare și de cererea variabilă de hidrogen din 
sectoarele lor industriale;

T. întrucât aproape toate statele membre au inclus planuri pentru hidrogen în planurile lor 
naționale de energie și climă, iar 26 de state membre au semnat Inițiativa privind 
hidrogenul;

U. întrucât sistemul energetic al UE ar trebui să fie sustenabil (din punct de vedere 
ecologic) și competitiv (din punct de vedere economic) și întrucât orice direcție 
tehnologică ar trebui să se bazeze pe estimări solide și dovedite științific de model 
economic viabil într-un timp previzibil, pentru ca costurile lor să nu pună în pericol 
competitivitatea industriilor UE sau bunăstarea cetățenilor;

V. întrucât ar trebui luate în calcul pierderi importante de energie în timpul producerii, 
transportului, depozitării și prelucrării hidrogenului;

W. întrucât actualul cadru legislativ pentru gaze naturale a asigurat securitatea 
aprovizionării cu energie și un preț accesibil pentru consumatorii europeni timp de 
decenii și, prin urmare, ar putea servi de model pentru dezvoltarea unei viitoare piețe 
paneuropene a hidrogenului din surse regenerabile,

1. subliniază necesitatea de a menține și de a dezvolta în continuare poziția UE de lider 
tehnologic în domeniul hidrogenului curat16, printr-o economie competitivă și 
sustenabilă a hidrogenului, cu o piață integrată a hidrogenului; evidențiază necesitatea 
unei strategii a Uniunii Europene privind hidrogenul, care să acopere întregul lanț 
valoric al hidrogenului, inclusiv sectoarele cererii și ofertei, și care să fie aliniată cu 
eforturile naționale de construire de infrastructură suplimentară de producere a energiei 
electrice din surse regenerabile cu scopul de a produce hidrogen din surse regenerabile 
și de a-i reduce costurile; remarcă, în special, valoarea adăugată a producției interne a 
UE de hidrogen din surse regenerabile în dezvoltarea și comercializarea tehnologiilor 
inovatoare de electroliză; subliniază că economia hidrogenului trebuie să respecte 
Acordul de la Paris, obiectivele europene în materie de climă și energie pentru 2030 și 
2050, economia circulară, planul de acțiune privind materiile prime critice și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale ONU;

2. își exprimă entuziasmul față de strategia privind hidrogenul pentru o Europă neutră 
climatic, propusă de Comisie, inclusiv față de viitoarea revizuire a Directivei privind 

16 Potrivit Comisiei, „hidrogenul curat” se referă la hidrogenul produs prin electroliza apei cu energie electrică 
din surse regenerabile. Acesta poate fi produs și prin reformarea biogazului sau prin transformarea biochimică a 
biomasei, dacă procesul respectă cerințele de sustenabilitate.
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energia din surse regenerabile, precum și față de numărul tot mai mare de strategii și 
planuri de investiții ale statelor membre pentru hidrogen; subliniază că aceste strategii 
trebuie să fie aliniate la planurile energetice și climatice naționale ale statelor membre și 
solicită punerea lor rapidă și ambițioasă în aplicare; consideră că Comisia ar trebui să 
țină seama de aceste strategii în viitoarele propuneri legislative; îndeamnă Comisia să 
își alinieze abordarea față de tehnologia pe bază de hidrogen la noua strategie 
industrială a UE și să o integreze într-o politică industrială coerentă, ținând seama de 
faptul că strategia privind hidrogenul nu este un obiectiv în sine, ci parte a eforturilor 
globale ale UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, creând totodată locuri 
de muncă de calitate pe termen lung și contribuind la competitivitatea industriei UE;

3. reliefează importanța unui sistem energetic rezilient și neutru climatic, bazat pe 
principiul eficienței energetice, al eficienței și accesibilității costurilor și al securității 
aprovizionării; subliniază că ar trebui să prevaleze conservarea energiei și principiul 
„eficiența energetică pe primul loc”, fără a împiedica dezvoltarea de proiecte-pilot și 
demonstrative inovatoare; ia act de faptul că obținerea directă de energie electrică din 
surse regenerabile este mai eficientă decât hidrogenul (în termeni de costuri, resurse, 
eficiență energetică), dar observă și că ar trebui să se țină seama de factori precum 
securitatea aprovizionării, fezabilitatea tehnică și sistemul energetic atunci când se 
stabilește cum ar trebui decarbonizat un anumit sector; subliniază, în acest sens, 
importanța principiului neutralității tehnologice pentru realizarea unei Uniuni Europene 
neutre climatic;

4. se declară convins că hidrogenul produs din surse regenerabile este esențial pentru 
tranziția energetică a UE, deoarece numai hidrogenul astfel obținut poate contribui în 
mod durabil la realizarea neutralității climatice pe termen lung și poate evita efectele de 
dependență energetică și apariția de active irecuperabile; constată cu îngrijorare că 
hidrogenul din surse regenerabile nu este încă competitiv; îndeamnă, prin urmare, 
Comisia și statele membre să stimuleze lanțul valoric și introducerea pe piață a 
hidrogenului din surse regenerabile, ținând seama de faptul că relația dintre preț și 
randament se va îmbunătăți treptat, având în vedere dezvoltarea metodelor industriale și 
a lanțurilor valorice;

5. recunoaște eforturile întreprinse de producătorii de hidrogen pentru dezvoltarea unor 
lanțuri valorice integrate și intersectoriale ale hidrogenului în diferite regiuni din 
întreaga UE; subliniază rolul important al acestora în inițierea producției și întrebuințării 
hidrogenului din surse regenerabile în vederea dezvoltării economiei UE pe bază de 
hidrogen; îndeamnă Comisia să se bazeze pe aceste inițiative, să le sprijine dezvoltarea 
și să acorde ajutor celor implicați pentru a crea sinergii de know-how și investiții;

6. subliniază că produsele derivate din hidrogen, cum ar fi combustibilii sintetici produși 
cu energie din surse regenerabile, constituie o alternativă neutră ca emisii față de 
combustibilii fosili și deci pot contribui mult împreună cu alte soluții de reducere a 
emisiilor, cum ar fi energia electrice din surse regenerabile, la decarbonizarea a 
numeroase sectoare; subliniază că o aplicare intersectorială este vitală pentru a reduce 
semnificativ prețul acestor vectori de energie prin economii de scară și pentru a asigura 
un volum de piață suficient;

Clasificarea și standardele referitoare la hidrogen
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7. consideră că o clasificare juridică comună a diferitelor tipuri de hidrogen este extrem de 
importantă; salută, ca un prim pas, clasificarea propusă de Comisie; subliniază că este 
nevoie de un acord rapid cu privire la o terminologie uniformă, cuprinzătoare, precisă și 
științifică la nivelul UE pentru a adapta definițiile juridice naționale și a stabili o 
clasificare clară care să confere certitudine juridică; invită Comisia să finalizeze cât mai 
rapid lucrările de elaborare a acestei terminologii, în cadrul întregii legislații aplicabile;

8. consideră că clasificarea diferitelor forme de hidrogen ar trebui să fie determinată pe 
baza unei evaluări independente, fundamentate științific, care să depășească abordarea 
des folosită bazată pe culori; consideră că această clasificare ar trebui să se bazeze pe 
emisiile de gaze cu efect de seră generate de-a lungul întregului ciclu de viață al 
hidrogenului, anume pe parcursul întregului proces de producție și transport, și ar trebui 
să țină seama și de criterii de durabilitate transparente și solide, în conformitate cu 
principiile economiei circulare, având la bază valori medii și valori standard pentru 
fiecare categorie, cum ar fi obiectivele privind utilizarea durabilă și protecția resurselor, 
manipularea deșeurilor și o utilizare a sporită a materiilor prime și secundare, prevenirea 
și controlul poluării și, în cele din urmă, protejarea și refacerea biodiversității și a 
ecosistemelor; 

9. constată că există o discrepanță între diferitele definiții ale hidrogenului curat utilizate 
de diferiți actori, cum ar fi Comisia și Alianța europeană pentru hidrogen curat, care 
creează confuzii nedorite; subliniază, în acest sens, că distincția dintre hidrogenul din 
surse regenerabile și hidrogenul din surse cu emisii scăzute de dioxid de carbon trebuie 
să fie clară17; constată, în plus, că evitarea utilizării a două denumiri pentru aceeași 
categorie de hidrogen, și anume „hidrogen (obținut) din surse regenerabile” și „hidrogen 
curat”, astfel cum a propus Comisia, nu ar mai crea confuzii și subliniază aici că 
termenul „hidrogen din surse regenerabile” este sintagma cea mai obiectivă științific 
pentru această categorie de hidrogen;

10. subliniază nevoia urgentă de standarde și certificare la nivelul UE și la nivel 
internațional; constată și că ar trebui avute în vedere garanțiile de origine aliniate la 
registrele naționale pentru a se asigura că se produce suficient hidrogen din surse 
regenerabile în timp util și că consumatorii pot alege soluții durabile în cunoștință de 
cauză, reducându-se la minimum riscul de investiții irecuperabile;

11. subliniază că sistemul de standardizare trebuie să se bazeze pe o abordare holistică și să 
fie aplicabil hidrogenului importat; invită Comisia, în contextul revizuirii Directivei 
privind energia din surse regenerabile, să introducă un cadru de reglementare cu criterii 
solide și transparente de sustenabilitate pentru certificarea și urmărirea hidrogenului în 
UE, ținând seama de amprenta sa de gaze cu efect de seră de-a lungul întregului lanț 
valoric, inclusiv în sectorul transporturilor, pentru a stimula și investiții într-o producție 
suplimentară suficientă de energie electrică din surse regenerabile; invită Comisia să 
asigure, cât mai curând posibil în 2021, un cadru de reglementare pentru hidrogen care 
să asigure standardizarea, certificarea, garanțiile de origine, etichetarea și 

17 Potrivit Comisiei, „hidrogenul din surse cu emisii scăzute de dioxid de carbon” include hidrogenul pe bază de 
combustibili fosili cu captare de carbon și hidrogenul pe bază de energie electrică, cu o reducere semnificativă a 
emisiilor de gaze cu efect de seră de-a lungul întregului ciclu de viață în raport cu producția de hidrogen 
existentă.
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comercializarea în toate statele membre și, de asemenea, să profite de viitoarea revizuire 
a schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) pentru a examina 
modificările necesare pentru a fructifica întregul potențial al hidrogenului de a contribui 
la obiectivele climatice ale UE, ținând seama de riscurile relocării emisiilor de dioxid de 
carbon;

12. subliniază că clasificarea diferitelor tipuri de hidrogen ar servi, printre altele, scopului 
de a oferi informații consumatorilor și nu este menită să oprească dezvoltarea acestei 
tehnologii în general; constată că actualul sistem de garanții de origine pentru energia 
electrică din surse regenerabile nu a atras încă investiții adecvate în capacitatea 
suplimentară; subliniază, prin urmare, importanța elaborării în continuare a unor 
orientări privind condițiile și criteriile, pentru a evita dubla contabilizare a capacităților 
de energie din surse regenerabile;

13. este ferm convins că familiarizarea cetățenilor cu această tehnologie este esențială 
pentru crearea cu succes a unei economii bazate pe hidrogen; subliniază, prin urmare, că 
este important ca publicul și părțile interesate să fie implicate și să existe standarde 
europene tehnice și de siguranță pentru hidrogen, precum și soluții de înaltă calitate pe 
bază de hidrogen care respectă aceste standarde; subliniază, în plus, că protocoalele de 
siguranță din sectoarele cererii trebuie în permanență actualizate în privința utilizării 
hidrogenului; solicită, prin urmare, ca exemplele de bune practici și o cultură a 
siguranței hidrogenului să fie promovate în întreaga Uniune;

Creșterea producției de hidrogen

14. subliniază că, pentru a asigura buna funcționare a pieței interne a hidrogenului, trebuie 
depășite barierele de reglementare, iar Comisia ar trebui să propună rapid un cadru 
legislativ coerent, integrat și cuprinzător pentru o piață a hidrogenului, care să fie aliniat 
la alte acte legislative aplicabile și să respecte pe deplin principiile proporționalității, 
subsidiarității și unei mai bune reglementări, inclusiv testul IMM; subliniază, în acest 
sens, necesitatea unei piețe flexibile a hidrogenului pentru a facilita utilizarea pe deplin 
a beneficiilor și reducerea costurilor producției de hidrogen pentru primele întreprinderi 
inovatoare intrate pe piață, ținând cont că piața hidrogenului nu este încă matură și 
trebuie dezvoltată;

15. consideră că structura pieței gazelor din UE și Pachetul privind energia curată ar putea 
servi drept bază și exemplu pentru reglementarea pieței hidrogenului; subliniază că 
dezvoltarea rapidă și previzibilă a producției și distribuției de hidrogen necesită o 
planificare publică democratică, care să reunească producătorii, lucrătorii și sindicatele 
acestora, oamenii de știință și organizațiile neguvernamentale; încurajează Comisia și 
statele membre să conceapă soluții specifice pentru a crește producția de hidrogen în 
regiunile mai puțin conectate sau izolate, cum ar fi insulele, asigurând în același timp 
dezvoltarea infrastructurii aferente, de exemplu prin reafectarea acesteia;

16. invită Comisia să includă și să evalueze cerințele juridice necesare pentru o economie 
durabilă a UE pe bază de hidrogen în evaluările sale de impact referitoare la revizuirea 
legislației relevante, pentru a îndeplini obiectivele mai ambițioase ale UE în materie de 
climă și pentru a face hidrogenul din surse regenerabile mai atractiv din punct de vedere 
economic; îndeamnă Comisia să analizeze, în special, revizuirea Directivei privind 
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energia din surse regenerabile, a Directivei privind impozitarea energiei18 și a Directivei 
EU ETS, pentru a asigura condiții echitabile de concurență și un cadru de reglementare 
pentru hidrogen adaptat exigențelor viitorului;

17. felicită Comisia pentru obiectivele sale ambițioase de a crește capacitatea 
electrolizoarelor de hidrogen și producția de hidrogen din surse regenerabile; invită 
Comisia să elaboreze o foaie de parcurs pentru introducerea și redimensionarea 
electrolizoarelor și să creeze parteneriate la nivelul UE pentru a asigura rentabilitatea 
acestora; îndeamnă Comisia și statele membre să reducă birocrația actuală și să 
stimuleze extinderea lanțului valoric și introducerea pe piață a hidrogenului din surse 
regenerabile pentru ca acesta să devină matur tehnologic și competitiv, oferind 
stimulente financiare și scheme de finanțare specifice, inclusiv soluții inovatoare, cum 
ar fi prime pentru introducerea în rețea de hidrogen din surse regenerabile, prin 
revizuirea normelor privind ajutoarele de stat și prin efectuarea unei revizuiri 
cuprinzătoare a sistemelor de tarifare și de impozitare a energiei în vederea internalizării 
costurilor; subliniază că hidrogenul din surse regenerabile ar putea deveni competitiv 
înainte de 2030, cu condiția să existe investițiile necesare și un cadru de reglementare 
adecvat, iar energia din surse regenerabile să fie competitivă;

18. ia act de faptul că o economie durabilă pe bază de hidrogen ar trebui să permită 
extinderea capacităților în cadrul unei piețe energetice integrate a UE; admite că vor 
exista diferite forme de hidrogen pe piață, cum ar fi hidrogenul din surse regenerabile și 
hidrogenul din surse cu emisii scăzute de dioxid de carbon, și subliniază necesitatea 
investițiilor pentru a crește producția de energie din surse regenerabile suficient de rapid 
pentru a atinge obiectivele climatice și de mediu ale UE pentru 2030 și 2050, 
recunoscând, în același timp, hidrogenul din surse cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
ca tehnologie de tranziție pe termen scurt și mediu; invită Comisia să evalueze 
aproximativ cât de mult hidrogen din surse cu emisii scăzute de dioxid de carbon va fi 
necesar pentru tranziția către decarbonizare până când hidrogenul din surse regenerabile 
va putea prelua acest rol, în ce cazuri și pentru cât timp; invită Comisia și statele 
membre să reducă obstacolele economice și de reglementare pentru a promova o 
introducere rapidă pe piață a hidrogenului; constată și necesitatea de a evita exploatarea 
nesustenabilă a resurselor, continuarea emisiilor de metan, dependența de carbon și 
activele irecuperabile; subliniază că utilizarea hidrogenului ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor climatice ale UE și la dezvoltarea și implementarea rapidă a 
hidrogenului din surse regenerabile;

19. subliniază importanța eliminării treptate a hidrogenului pe bază de combustibili fosili 
cât mai curând posibil, punând accentul pe tehnologiile cele mai curate ca durabilitate și 
emisii de gaze cu efect de seră; îndeamnă Comisia și statele membre să înceapă imediat 
planificarea cu atenție a tranziției, astfel încât producția de hidrogen pe bază de 
combustibili fosili să înceapă să scadă rapid, previzibil și ireversibil și astfel încât să se 
evite prelungirea duratei de viață a instalațiilor de producție bazate pe combustibili 
fosili;

20. subliniază rolul pe care îl pot avea în îndeplinirea obiectivelor Pactului verde european 
tehnologiile de captare, stocare și utilizare a dioxidului de carbon care sunt sigure 

18 Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de 
impozitare a produselor energetice și a electricității (JO L 283, 31.10.2003, p. 51).
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pentru mediu; pledează pentru integrarea politicilor pentru a încuraja recurgerea la 
tehnologiile de captare, stocare și utilizare a dioxidului de carbon care sunt sigure 
pentru mediu și care asigură o reducere netă a emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru 
ca industria grea să aibă un impact neutru asupra climei acolo unde nu există opțiuni de 
reducere directă a emisiilor; reafirmă totuși că strategia UE fără emisii de dioxid de 
carbon ar trebui să acorde prioritate reducerilor directe ale emisiilor, precum și 
acțiunilor de menținere și îmbunătățire a absorbanților și a rezervoarelor naturale ale 
UE; constată și necesitatea cercetării și dezvoltării în domeniul tehnologiilor de captare, 
stocare și utilizare a dioxidului de carbon;

21. subliniază că o economie bazată pe hidrogen necesită cantități suplimentare 
semnificative de energie din surse regenerabile la prețuri accesibile și o infrastructură 
corespunzătoare pentru producția de energie din surse regenerabile și transportul 
acesteia către locurile de producție a hidrogenului și a hidrogenului produs către 
utilizatorii finali; invită Comisia și statele membre să demareze introducerea unei 
capacități suplimentare suficiente de energie din surse regenerabile pentru a susține 
procesul de tranziție către energia electrică și producția de hidrogen din surse 
regenerabile, printre altele prin simplificarea procedurilor de autorizare, și să dezvolte 
parteneriate transfrontaliere bazate pe oportunitățile pe care le oferă diferitele regiuni de 
a produce energie și hidrogen din surse regenerabile; 

22. consideră că utilizarea unei capacități adecvate de energie din surse regenerabile, 
proporțional cu nevoia de hidrogen din surse regenerabile, poate contribui la evitarea 
unui conflict între capacitatea necesară pentru procesul de tranziție către energia 
electrică, electrolizoare și alte scopuri și necesitatea de a îndeplini obiectivele climatice 
ale UE; salută, în acest sens, planurile Comisiei de a crește obiectivul UE privind 
energia din surse regenerabile pentru 2030 și propunerea sa de strategie privind energia 
din surse regenerabile maritime;

23. solicită revizuirea Directivei privind impozitarea energiei; invită statele membre să aibă 
în vedere reducerea impozitelor și a taxelor pe energia din surse regenerabile în întreaga 
UE, după caz, să elimine dubla impozitare a energiei electrice generate de instalațiile pe 
bază de hidrogen, care reprezintă un obstacol în calea dezvoltării acestei tehnologii, și 
să consolideze stimulentele financiare pentru producerea de energie din surse 
regenerabile, continuând totodată eforturile în vederea eliminării treptate a subvențiilor 
pentru combustibilii fosili și a scutirilor fiscale;

24. subliniază că hidrogenul din surse regenerabile poate fi produs din mai multe surse 
regenerabile de energie, cum ar fi energia eoliană, solară și hidroelectrică (inclusiv 
stocarea prin pompare); subliniază potențialul siturilor dezafectate ca spațiu pentru 
producția de energie din surse regenerabile; invită Comisia, având în vedere strategia 
privind energia din surse regenerabile maritime publicată recent, să evalueze modul în 
care acestea ar putea deschide calea pentru o dezvoltare și pătrundere pe piață mai 
ample ale hidrogenului din surse regenerabile;

25. subliniază potențialul de a transforma unele situri industriale existente în instalații de 
producție a hidrogenului din surse regenerabile; subliniază necesitatea de a planifica în 
mod public astfel de conversii ale unor situri industriale împreună cu lucrătorii și 
sindicatele acestora, oferind posibilitatea, inclusiv pentru lucrători, de a redeschide 
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siturile dezafectate într-un mod legal și ordonat, de exemplu pentru a produce hidrogen;

26. ia act de faptul că tranziția către un sistem energetic neutru climatic ar trebui planificată 
cu atenție, ținând seama de infrastructura existentă, care poate diferi de la un stat 
membru la altul; subliniază că statele membre ar trebui să fie flexibile atunci când 
elaborează măsuri de sprijin, inclusiv măsuri de ajutor de stat, pentru dezvoltarea 
economiilor lor naționale pe bază de hidrogen; solicită Comisiei, în acest sens, să 
furnizeze mai multe informații cu privire la diferențierea planificată și la flexibilitatea 
măsurilor de sprijin;

27. subliniază volumul semnificativ de resurse naturale, cum ar fi apa, necesare pentru 
producția de hidrogen, precum și problemele pe care acest lucru le poate provoca pentru 
regiunile europene cu resurse reduse de apă; subliniază importanța creșterii eficienței 
resurselor, a reducerii la minimum a impactului asupra rezervelor regionale de apă, a 
asigurării unei gestionări atente a resurselor și a utilizării terenurilor pentru producția de 
hidrogen și a evitării oricărei contaminări a apei, aerului sau solului, a defrișărilor sau a 
pierderii de biodiversitate ca urmare producerii de hidrogen;

Implicarea cetățenilor

28. subliniază că implicarea cetățenilor va juca un rol important în realizarea unei tranziții 
energetice echitabile, reușite, participative și incluzive; subliniază, așadar, că este 
important să se asigure că toate părțile interesate împart costurile și beneficiile într-un 
sistem integrat;

29. subliniază că comunitățile de energie din surse regenerabile pot fi implicate în producția 
de hidrogen; reamintește obligația de a le asigura un cadru favorabil în temeiul 
Directivei privind normele comune pentru piața internă de energie electrică19 și solicită 
ca aceste comunități să beneficieze de aceleași avantaje ca și celelalte părți interesate;

30. evidențiază că, pentru a avea o piață a hidrogenului funcțională în UE, sunt necesare 
persoane cu competențe specializate, îndeosebi în ce privește siguranța; subliniază 
necesitatea unui sistem public și gratuit puternic de formare profesională; invită 
Comisia să adopte un plan de acțiune care să orienteze statele membre în direcția 
dezvoltării și sprijinirii de programe de formare dedicate lucrătorilor, inginerilor, 
tehnicienilor și publicului larg, și a creării de programe de predare multidisciplinare 
pentru economiști, oameni de știință, elevi și studenți; reliefează că trebuie depuse mai 
multe eforturi pentru a promova egalitatea de șanse în sectorul hidrogenului și solicită 
lansarea unei inițiative a UE axate pe angajarea, formarea și dezvoltarea profesională a 
femeilor, cu scopul de a identifica și a elimina obstacolele, precum și de a crea rețele și 
modele;

31. regretă că, până acum, strategiile de formare, de actualizare a competențelor și de 
recalificare, precum și o tranziție justă către o forță de muncă pregătită pentru hidrogen 
nu au jucat un rol în strategia UE privind hidrogenul; subliniază importanța de a 
menține și valorifica potențialul lucrătorilor cu competențe tehnice angajați în 

19 Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune 
pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE (JO L 158, 14.6.2019, p. 125).
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industriile existente și reamintește dreptul lucrătorilor de a fi formați și perfecționați în 
timpul programului de lucru, cu garantarea salariilor lor;

32. invită Comisia să producă date despre posibilele efecte, oportunități și provocări 
generate de transformarea industriei, precum și a sectoarelor transporturilor și energiei 
în urma utilizării la scară largă a hidrogenului; invită Comisia și statele membre să 
dezvolte strategii de transformare sectorială în acest sens, împreună cu industria și cu 
sindicatele; propune lansarea unui parteneriat al UE pentru competențele legate de 
hidrogen în temeiul Pactului privind competențele;

Infrastructura pentru hidrogen

33. evidențiază nevoia urgentă de a dezvolta infrastructura pentru producerea, stocarea și 
transportul hidrogenului, cu scopul de a stimula consolidarea unor capacități adecvate și 
a dezvolta cererea și oferta în paralel; subliniază, totodată, importanța dezvoltării de 
rețele de hidrogen cu acces nediscriminatoriu; ia act de avantajele sinergice ale 
combinării producției și infrastructurii de hidrogen cu alte aspecte ale sistemelor 
flexibile, cu mai multe tipuri de producție de energie, precum recuperarea căldurii 
reziduale din procesul de electroliză pentru rețelele de termoficare; salută propunerea 
Comisiei de modificare a Regulamentului TEN-E; apreciază includerea hidrogenului ca 
o categorie aparte de infrastructură energetică și observă că aceste active pe bază de 
hidrogen pot fi nou construite sau convertite din rețeaua de gaze naturale sau pot fi o 
combinație a acestor două variante; ia act, în plus, de noul sistem de guvernanță propus 
pentru planificarea infrastructurii care implică operatori de rețele de hidrogen;

34. constată că, pe lângă accentul pus pe clusterele industriale în prima fază, ar trebui deja 
să fie planificată, reglementată și dezvoltată infrastructura de transport al hidrogenului 
pe distanțe mai lungi și de stocare, precum și să fie acordat un sprijin financiar adecvat 
pentru această infrastructură, pentru a asigura utilizarea hidrogenului în diverse 
sectoare; salută, în acest sens, includerea pe viitor a infrastructurii pentru hidrogen în 
planurile UE, cum ar fi planurile de dezvoltare a rețelei pe zece ani;

35. evidențiază cât de importante sunt o viitoare infrastructură transparentă, incluzivă și 
fundamentată științific și o planificare integrată a rețelelor, sub îndrumarea unor 
organisme publice precum Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților 
de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) și cu participarea părților interesate și 
a organismelor științifice; sugerează, în acest sens, să se efectueze calcule costuri-
beneficii pentru localizarea infrastructurilor de producție, transport și stocare a 
hidrogenului din surse regenerabile și să se examineze necesitatea de a construi altele 
noi, pentru a evita activele depreciate, a genera un impact pozitiv asupra mijloacelor de 
subzistență și a ecosistemelor și a reduce la minimum costurile pentru consumatori, 
ținând seama de nevoile lor specifice; subliniază beneficiile financiare ale plasării 
instalațiilor de producere a hidrogenului în apropierea locurilor de producție a energiei 
din surse regenerabile sau pe același amplasament ca și locurile de consum, în special 
pentru micii consumatori și clusterele industriale, precum și ale conectării diferitelor 
sectoare ale cererii; subliniază, de asemenea, importanța cooperării transfrontaliere 
dintre regiuni și statele membre pentru a sprijini proiecte care ar spori securitatea 
aprovizionării prin construirea unei magistrale a hidrogenului în UE, care să asigure 
interconectarea și interoperabilitatea între statele membre;
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36. încurajează Comisia și statele membre să efectueze o evaluare științifică a posibilității 
de a refolosi conductele de gaz existente pentru transportul hidrogenului pur și stocarea 
subterană a hidrogenului, luând în considerare diverși factori, cum ar fi o analiză cost-
beneficiu, atât din punct de vedere tehnico-economic, cât și din perspectiva 
reglementării, integrarea globală a sistemului și eficiența pe termen lung din punctul de 
vedere al costurilor; observă că, dacă se refolosește o infrastructură de gaze naturale 
amplasată corespunzător care există deja sau este în curs de dezvoltare, ar putea să se 
maximizeze eficiența din punctul de vedere al costurilor și să se reducă la minimum 
utilizarea terenurilor și a resurselor, costurile de investiții, precum și impactul social; 
subliniază că refolosirea infrastructurii de gaze poate fi relevantă pentru utilizarea 
hidrogenului în sectoarele prioritare ale industriilor cu emisii ridicate, inclusiv 
conexiunile dintre siturile industriale și centrele de transport multimodal, ținând seama 
de necesitatea de a transporta hidrogenul prin cele mai eficiente mijloace; îndeamnă 
Comisia și statele membre să se asigure că orice infrastructură viitoare de gaze este 
compatibilă cu hidrogenul pur; invită Comisia să evalueze unde se adaugă în prezent 
hidrogen în rețelele de gaze naturale și să evalueze științific cererea de astfel de 
hidrogen pentru a se răspunde necesarului demonstrat de hidrogen al industriei, precum 
și avantajele și dezavantajele sale, cu scopul de a identifica nevoile în materie de 
infrastructură, evitând, în același timp, activele depreciate;

37. subliniază necesitatea de a reglementa infrastructura pentru hidrogen, în special în ceea 
ce privește exploatarea și conectarea acesteia la rețeaua energetică, precum și nevoia de 
a menține separarea ca principiu director pentru proiectarea piețelor de hidrogen, ținând 
seama, totodată, de faptul că piața hidrogenului trebuie încă dezvoltată; subliniază că 
separarea joacă un rol esențial în asigurarea faptului că produsele noi inovatoare sunt 
furnizate pe piețele energiei în cel mai eficient mod din punctul de vedere al costurilor; 
observă că orice derogare de la acest principiu de reglementare pe termen mediu ar avea 
un cost inutil de ridicat pentru consumatorii finali; invită Comisia și statele membre să 
stabilească orientări clare cu privire la dreptul de proprietate asupra conductelor noi și a 
celor refolosite pentru a garanta securitatea planificării; 

38. evidențiază rolul strategic esențial al porturilor maritime și interioare multimodale ca 
poluri și centre de inovare pentru importul, producția, stocarea, furnizarea și utilizarea 
hidrogenului; subliniază că sunt necesare spații pentru infrastructura portuară și 
investiții în aceasta pentru a promova utilizarea de noi tehnologii cu emisii zero și cu 
emisii scăzute pe coastele naționale și în porturi și pentru a crea un lanț valoric 
industrial pentru hidrogen de-a lungul coridoarelor de transport multimodal; 

Cererea de hidrogen

39. recunoaște că cererea de hidrogen ar trebui să se concentreze pe sectoarele în care 
utilizarea hidrogenului este aproape competitivă sau care, în prezent, nu pot fi 
decarbonizate prin alte soluții tehnologice; este de acord cu Comisia că principalele 
piețe pentru cererea de hidrogen sunt industria și transportul aerian, maritim și cu 
vehicule grele; consideră că, pentru aceste sectoare, ar trebui stabilite, la nivelul UE, foi 
de parcurs pentru dezvoltarea cererii, investiții și cercetare, pe baza unor studii 
științifice independente și în cooperare cu partenerii sociali, ținând seama de 
circumstanțele individuale ale statelor membre și de diferențele regionale în ceea ce 
privește utilizarea hidrogenului, pregătirea tehnologică și infrastructura;
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40. salută examinarea de către Comisie a diverse opțiuni pentru stimulente legate de cerere; 
este de acord cu Comisia că, pentru o perioadă de tranziție, ar putea fi luate în calcul 
politici axate pe cerere și stimulente clare pentru aplicarea și utilizarea hidrogenului în 
sectoarele consumatorilor finali vizând declanșarea cererii de hidrogen – cum ar fi 
cotele pentru utilizarea hidrogenului din surse regenerabile într-un număr limitat de 
sectoare specifice, garanțiile Băncii Europene de Investiții pentru a reduce riscul inițial 
al coinvestițiilor până când acestea vor fi competitive din punctul de vedere al 
costurilor, precum și instrumentele financiare, inclusiv contractele pentru diferență în 
materie de carbon (CCfD) pentru proiecte care utilizează hidrogenul din surse 
regenerabile sau cu emisii scăzute de dioxid de carbon – cu scopul de a promova 
decarbonizarea prin intermediul hidrogenului, acolo unde acest lucru este vital pentru a 
menține competitivitatea utilizatorilor finali; ia act de necesitatea de a se asigura 
proporționalitatea compensației și de a se evita dubla subvenționare a producției și a 
utilizării, crearea de nevoi artificiale și denaturările nejustificate ale pieței; cere 
dezvoltarea rapidă a unei scheme-pilot pentru CCfD, în special pentru oțelul curat; 
subliniază că achizițiile publice de soluții sustenabile, cum ar fi oțelul verde pentru 
construcții sau renovare, pot contribui, de asemenea, la o cerere tangibilă și previzibilă; 
reliefează că politicile axate pe cerere ar trebui să fie coerente cu alte măsuri de politică 
și să facă obiectul unei evaluări detaliate a impactului pentru a evita efectele negative 
asupra sectoarelor mari consumatoare de energie care se confruntă cu concurența 
internațională;

41. constată că, în unele dintre cadrele de reglementare actuale, există obstacole în calea 
utilizării hidrogenului; încurajează Comisia și statele membre să adapteze aceste cadre 
de reglementare pentru a stimula cererea de hidrogen și a elimina factorii de 
descurajare, cum ar fi incertitudinile juridice;

42. îndeamnă Comisia să promoveze piețele principale pentru tehnologiile pe bază de 
hidrogen din surse regenerabile și utilizarea acestor tehnologii pentru producția neutră 
din punct de vedere climatic – în special în industria siderurgică, a cimentului și în 
industria chimică – ca parte a actualizării și aplicării noii Strategii industriale pentru 
Europa; invită Comisia să evalueze opțiunea de a recunoaște oțelul produs pe bază de 
hidrogen din surse regenerabile ca o contribuție pozitivă la îndeplinirea obiectivelor de 
reducere a emisiilor de CO2 la nivelul întregului parc de vehicule; îndeamnă, totodată, 
Comisia să prezinte în curând o strategie a UE pentru oțel curat, care să includă un 
accent adecvat pe utilizarea hidrogenului din surse regenerabile;

43. reamintește că sectorul transporturilor este responsabil pentru un sfert din emisiile de 
CO2 din UE și este singurul sector în care emisiile nu au fost reduse în raport cu 
valoarea de referință din 1990; subliniază potențialul hidrogenului ca unul dintre 
instrumentele utilizate la reducerea emisiilor de CO2 ale modurilor de transport, în 
special acolo unde electrificarea completă este mai dificilă sau încă nu este posibilă; 
accentuează că instalarea infrastructurii de realimentare este necesară pentru a stimula 
utilizarea hidrogenului în sectorul transporturilor; subliniază, în acest sens, importanța 
de a revizui Regulamentul TEN-T (rețeaua transeuropeană de transport)20 și Directiva 
privind infrastructura pentru combustibili alternativi pentru a asigura disponibilitatea în 

20 Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind 
orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 
661/2010/UE (JO L 348 din 20.12.2013, p. 1).
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întreaga UE a unor stații de realimentare cu hidrogen accesibile publicului, incluzând 
obiective concrete de integrare a infrastructurii pentru hidrogen în sistemele de 
transport; salută intenția Comisiei de a dezvolta o infrastructură de realimentare cu 
hidrogen în temeiul Strategiei pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă și de a 
revizui Directiva privind infrastructura pentru combustibili alternativi; subliniază, în 
plus, necesitatea de a crea sinergii între strategiile TEN-T, TEN-E și privind 
combustibilii alternativi, care să conducă la instalarea treptată a stațiilor de alimentare 
cu hidrogen, însoțită de cerințele tehnice esențiale și de standarde armonizate bazate pe 
o evaluare a riscurilor;

44. accentuează că, datorită caracteristicilor hidrogenului, acesta reprezintă un bun candidat 
pentru înlocuirea combustibililor fosili și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
pentru anumite tipuri de transport; subliniază că utilizarea hidrogenului în forma sa pură 
sau sub formă de combustibil sintetic sau de biokerosen este un factor-cheie al înlocuirii 
kerosenului de origine fosilă în domeniul aviației; subliniază, de asemenea, că 
hidrogenul este folosit deja, într-o măsură limitată, în sectorul transporturilor, îndeosebi 
în transportul rutier, în transportul public și în anumite segmente ale sectorului feroviar, 
în special în cazul în care electrificarea liniei nu este fezabilă din punct de vedere 
economic; evidențiază că este nevoie de o legislație mai strictă pentru a stimula 
utilizarea combustibililor cu emisii zero, precum și a altor tehnologii curate, inclusiv a 
hidrogenului din surse regenerabile, și, odată ce acești combustibili vor fi pe deplin 
disponibili, pentru a iniția, eventual, utilizarea lor pentru vehiculele grele și în 
transportul aerian și maritim;

45. invită Comisia să intensifice cercetarea și investițiile în cadrul Strategiei pentru o 
mobilitate sustenabilă și inteligentă și să evalueze dacă Directiva privind energia din 
surse regenerabile trebuie revizuită pentru a asigura condiții de concurență echitabile 
pentru toate soluțiile de energie din surse regenerabile în transporturi;

Cercetarea, dezvoltarea, inovarea și finanțarea 

46. subliniază importanța cercetării, dezvoltării și inovării de-a lungul întregului lanț valoric 
și a realizării de proiecte demonstrative la scară industrială, inclusiv de proiecte-pilot, 
precum și a introducerii lor pe piață pentru a face hidrogenul din surse regenerabile 
competitiv și accesibil ca preț și pentru a finaliza integrarea sistemului energetic, 
asigurând în același timp echilibrul geografic, cu un accent deosebit pe regiunile cu 
emisii ridicate de dioxid de carbon; invită Comisia să stimuleze eforturile de cercetare și 
inovare legate de aplicarea proiectelor la scară largă, cu impact ridicat, pentru a asigura 
transferul de tehnologie de-a lungul întregului lanț valoric al hidrogenului; salută în 
această privință lansarea de laboratoare de mobilitate în orașele din UE pentru a 
promova experimentări în transportul public sustenabil, bazate pe utilizarea 
combustibililor alternativi, și încurajează includerea hidrogenului printre combustibilii 
care vor fi folosiți pentru a realiza aceste experimentări;

47. subliniază că trebuie investite sume semnificative pentru a dezvolta și a crește 
capacitatea de producție a hidrogenului din surse regenerabile, pentru a îl face 
competitiv și pentru a promova soluții pe bază de hidrogen aflate încă adesea în primele 
etape de dezvoltare, ceea ce ar necesita, de asemenea, reducerea riscurilor aferente 
investițiilor în hidrogenul din surse regenerabile, de exemplu prin intermediul CfD 
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(contracte pentru diferență); accentuează că programele și instrumentele de finanțare ale 
UE, cum ar fi Mecanismul de redresare și reziliență, Orizont Europa, Mecanismul 
pentru interconectarea Europei, InvestEU, inclusiv noua componentă de investiții 
strategice ale UE, Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul 
pentru o tranziție justă și Fondul pentru inovare al ETS, au un rol esențial în 
promovarea dezvoltării coerente a unei economii bazate pe hidrogen în întreaga UE; 
subliniază, în plus, rolul important al parteneriatelor public-privat locale și regionale în 
stimularea dezvoltării și utilizării hidrogenului;

48. subliniază că este necesar să se asigure sinergii între toate fondurile de investiții, 
programele și instrumentele financiare disponibile, pentru a garanta cooperarea între 
sectorul public și cel privat pentru investiții într-o gamă largă de proiecte; ia act cu 
îngrijorare de scăderea investițiilor în cercetarea și inovarea în domeniul tehnologiilor 
energetice curate, semnalată în raportul din 2020 privind starea uniunii energetice;

49. invită Comisia să elaboreze o strategie coordonată de investiții în energia din surse 
regenerabile și în hidrogen, aliniată la strategiile naționale de cercetare și inovare, ținând 
seama de diferitele puncte de plecare ale statelor membre;

50. invită Comisia ca, în cadrul strategiei, să pună accent pe rolul semnificativ al IMM-
urilor; subliniază necesitatea de a include garanții de reglementare și de a asigura 
accesul la finanțare și la resursele pentru inovare, cum ar fi incubatoarele și proiectele 
comune de cercetare, pentru ca întreprinderile nou-înființate și IMM-urile să își poată 
crea o bază în sectorul hidrogenului; invită Comisia să asigure accesul egal pe piață și 
facilitarea intrărilor pe piață pentru astfel de întreprinderi și să promoveze participarea 
lor, printre altele prin invitarea lor proactivă la mese rotunde și prin includerea lor în 
procesele de consultare publică; invită Comisia să estimeze nevoile IMM-urilor și 
costurile decarbonizării proceselor lor de producție și ale aprovizionării cu energie prin 
intermediul hidrogenului și să monitorizeze progresele lor utilizând un set adecvat de 
indicatori-cheie de performanță pentru a contribui la elaborarea de politici bazate pe 
date concrete;

51. subliniază că UE este lider în producția de electrolizoare și trebuie să mențină și să 
mărească acest avantaj concurențial; consideră că eforturile UE în materie de cercetare 
și dezvoltare ar trebui să se concentreze asupra unei game largi de posibile noi surse și 
tehnologii pentru hidrogenul regenerabil, cum ar fi hidrogenul obținut din fotosinteză, 
din alge sau din electrolizoare cu apă de mare, pentru a ridica nivelurile de pregătire 
tehnologică;

52. salută Alianța europeană pentru hidrogen curat (Alianța), alte inițiative și asociații 
pentru hidrogenul din surse regenerabile, Forumul european pentru hidrogen și 
proiectele importante de interes european comun (PIIEC) ca mijloace importante de 
majorare a investițiilor în hidrogenul din surse regenerabile; încurajează statele membre, 
Comisia și operatorii economici să deblocheze rapid potențialul PIIEC pentru a sprijini 
proiectele relevante pentru economia UE pe bază de hidrogen; solicită o abordare 
pragmatică pentru a facilita aprobarea acestor proiecte; salută, de asemenea, intenția 
Comisiei de a revizui orientările privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și 
energie pentru a facilita producția de hidrogen și introducerea lui rapidă pe piață;
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53. încurajează Alianța să prezinte, în cooperare cu întreprinderea comună „Pile de 
combustie și hidrogen” (întreprinderea comună FCH), o agendă de investiții și o rezervă 
de proiecte care să poată asigura aplicarea obiectivelor privind hidrogenul cât mai 
curând posibil; evidențiază că Alianța ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea 
hidrogenului din surse regenerabile și să se angajeze în mod clar să atingă obiectivele 
climatice ale UE pentru 2030 și 2050; subliniază că Alianța ar trebui să asigure, 
totodată, o reprezentare echilibrată a tuturor părților interesate relevante din UE, 
inclusiv a producătorilor de energie din surse regenerabile, a oamenilor de știință, a 
experților independenți, a grupurilor de reflecție, a ONG-urilor de mediu și a 
partenerilor sociali; subliniază că procedura decizională a Alianței ar trebui să devină 
mai transparentă și mai incluzivă și că acest proces ar trebui să fie condus de Comisie și 
sprijinit de un organism independent de experți științifici și să urmărească definirea 
căilor de tranziție și furnizarea de orientări pentru necesarul de hidrogen; constată 
întârzierile înregistrate în prezent în aplicarea lucrărilor Alianței și îndeamnă Comisia să 
accelereze procesul;

54. salută reînnoirea întreprinderii comune FCH în cadrul programului „Orizont Europa”; 
reliefează importanța activității sale și cere Comisiei să o utilizeze ca centru de 
competență pentru hidrogen și să îi pună la dispoziție resurse financiare suficiente 
pentru a-și îndeplini rolul în realizarea obiectivelor Pactului verde european; subliniază 
că întreprinderea comună FCH ar trebui să promoveze activități de cercetare și 
dezvoltare de-a lungul întregului lanț valoric pentru a asigura o utilizare a finanțării 
pentru hidrogen eficientă din punctul de vedere al costurilor și o mai bună coordonare; 
accentuează că ar trebui să creeze sinergii cu întreprinderile comune din sectorul 
transporturilor pentru a promova o integrare adecvată între tehnologia hidrogenului și 
infrastructura și serviciile de transport; invită Comisia să utilizeze experiența dobândită 
prin intermediul întreprinderii comune FCH și să stimuleze cercetări suplimentare în 
domeniul tehnologiilor energetice pe bază de pile de combustie și hidrogen;

55. solicită Comisiei să evalueze posibila includere a utilizării hidrogenului printre 
obiectivele generale ale Parteneriatului în domeniul cercetării și inovării în zona 
mediteraneeană (PRIMA), în conformitate cu prioritățile programului „Orizont 
Europa”, pentru a consolida capacitățile de cercetare și inovare și pentru a dezvolta 
cunoștințe și soluții inovatoare comune în întreaga regiune mediteraneeană;

Cooperarea internațională în domeniul hidrogenului

56. subliniază că rolul de lider al UE în producția de tehnologii pe bază de hidrogen oferă 
oportunitatea de a promova rolul de lider industrial al UE și inovarea pe plan mondial, 
consolidând în același timp rolul UE ca lider internațional în domeniul climei; 
subliniază că ar trebui să se acorde prioritate construirii unui lanț de aprovizionare cu 
hidrogen în UE, pentru a promova avantajul primului venit, competitivitatea industrială 
și securitatea aprovizionării cu energie; accentuează, în acest sens, obiectivul de creștere 
a producției interne de hidrogen, recunoscând totodată că statele membre pot, de 
asemenea, în conformitate cu nevoile lor, să exploreze posibilitatea de a importa 
energie, hidrogen și precursori ai hidrogenului din regiunile învecinate și din țările terțe, 
pentru a răspunde cererii interne tot mai mari de hidrogen;

57. invită, prin urmare, Comisia și statele membre să se angajeze într-un dialog deschis și 



RR\1228557RO.docx 21/48 PE658.772v01-00

RO

constructiv pentru a stabili o cooperare și parteneriate reciproc avantajoase cu regiunile 
învecinate, cum ar fi Africa de Nord, Orientul Mijlociu și țările Parteneriatului estic, 
protejând interesele strategice ale UE și securitatea energetică atât a UE, cât și a 
partenerilor săi; subliniază că această cooperare ar fi benefică pentru crearea unor piețe 
de tehnologii curate și noi prin transferul de cunoștințe, pentru îmbunătățirea tranziției 
către energie din surse regenerabile și pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale ONU; evidențiază necesitatea de a evita relocarea impactului asupra 
mediului, inclusiv a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și orice întârziere în 
decarbonizarea rețelei electrice în țările din afara UE;

58. subliniază că ar trebui dezvoltată în continuare cooperarea internațională în domeniul 
hidrogenului cu țările din afara UE, în special cu Regatul Unit, Spațiul Economic 
European, Comunitatea Energiei și SUA, pe baza unor norme și principii respectate 
reciproc, cum ar fi accesul terților, separarea dreptului de proprietate, transparența și 
tarifele nediscriminatorii, pentru a consolida piața internă și securitatea energetică; 
subliniază că ar trebui evitată cooperarea cu țările din afara UE care fac obiectul unor 
măsuri restrictive ale UE, de exemplu sancțiuni economice, și cu cele care nu 
garantează respectarea standardelor de siguranță, a celor de mediu și a cerințelor de 
transparență sau în cazul în care această cooperare ar submina securitatea UE și a 
statelor membre;

59. reliefează că UE ar trebui să își promoveze standardele privind hidrogenul și criteriile 
de sustenabilitate la nivel internațional; solicită, în acest sens, elaborarea de standarde 
internaționale și stabilirea unor definiții și metodologii comune pentru definirea 
emisiilor globale aferente fiecărei unități de hidrogen produse, precum și a unor criterii 
internaționale de sustenabilitate drept condiție prealabilă pentru orice import de 
hidrogen sau pentru importurile de precursori ai hidrogenului; accentuează că, pentru a 
evita orice relocare a emisiilor de dioxid de carbon, toate importurile de hidrogen ar 
trebui să fie certificate în același mod ca hidrogenul produs în UE, inclusiv producția și 
transportul, și ar trebui să fie conforme cu viitorul mecanism al Uniunii Europene de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon; invită, de asemenea, Comisia și 
statele membre să investească în infrastructura necesară și în transformarea 
infrastructurii existente din porturi și în conexiunile transfrontaliere pentru importul de 
hidrogen din surse regenerabile; încurajează Comisia să promoveze rolul monedei euro 
ca monedă de referință în comerțul internațional cu hidrogen;

60. consideră că hidrogenul ar trebui să devină o componentă a cooperării internaționale a 
UE, printre altele în cadrul activității Agenției Internaționale pentru Energie 
Regenerabilă (IRENA), a cooperării în domeniul cercetării, a diplomației în domeniile 
climei și energiei și a politicii europene de vecinătate;

Rolul hidrogenului într-un sistem energetic integrat

61. subliniază necesitatea unui sistem energetic integrat pentru a ajunge la neutralitatea 
climatică cel târziu până în 2050 și a realiza obiectivele Acordului de la Paris; salută, în 
această privință, includerea hidrogenului în Strategia Comisiei pentru integrarea 
sistemului energetic; crede că integrarea sectoarelor și a purtătorilor de energie, precum 
și planificarea coerentă a rețelelor de energie electrică, termică, gaze și hidrogen sunt 
benefice pentru sustenabilitate, tranziția energetică și buna funcționare a pieței 
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hidrogenului și a energiei; consideră că trebuie să se pună un accent mai mare pe 
proiectele inovatoare care combină producția și recuperarea energiei electrice, a 
hidrogenului și a căldurii;

62. observă că dezvoltarea economiei bazate pe hidrogen poate contribui la reducerea 
dezechilibrelor sistemului energetic în ansamblu; reiterează că hidrogenul poate juca un 
rol-cheie în stocarea energiei pentru a compensa fluctuațiile cererii și ofertei de energie 
din surse regenerabile; accentuează, așadar, că dezvoltarea infrastructurii de transport și 
stocare a hidrogenului trebuie planificată, anticipând necesitatea de a dezvolta instalații 
de producție a energiei pentru a asigura optimizarea tehnică și economică;

63. subliniază că este nevoie de o strategie ambițioasă și adoptată la momentul oportun 
pentru stocarea energiei prin utilizarea hidrogenului în soluțiile inovatoare industriale și 
de mobilitate; constată totuși că utilizarea hidrogenului pentru stocarea energiei nu este 
încă competitivă din cauza costurilor de producție ridicate și că pierderile de energie 
asociate stocării energiei prin intermediul hidrogenului sunt estimate în prezent la 
aproximativ 60 % pe întregul circuit; reliefează astfel, din nou, necesitatea de a reduce 
costurile implicate în producția de hidrogen din surse regenerabile și de a promova 
condiții de concurență echitabile pentru flexibilitate și soluții de echilibrare în întregul 
sistem energetic; încurajează, în consecință, Comisia să analizeze opțiunile și 
capacitățile de stocare a hidrogenului; constată că stocarea hidrogenului ar putea fi 
supusă unor regimuri de reglementare contradictorii, și anume cele referitoare la 
stocarea gazului și a energiei electrice, și, prin urmare, subliniază că și acest aspect 
trebuie clarificat în legislația relevantă;

°

° °

64. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție tuturor instituțiilor 
UE și statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Uniunea Europeană a aprobat Acordul de la Paris și s-a angajat, prin Pactul verde european, să 
ajungă la neutralitatea climatică până în 2050 printr-o tranziție justă. Această tranziție implică 
decarbonizarea tuturor sectoarelor economice, inclusiv a sectorului energiei și a sectoarelor 
greu de decarbonizat. Tranziția către un sistem energetic curat trebuie să asigure securitatea 
aprovizionării și un preț abordabil al energiei. 

Întrucât hidrogenul produs prin electroliză cu energie electrică din surse regenerabile reprezintă 
o alternativă curată la combustibilii fosili și poate fi utilizat în diverse scopuri, inclusiv ca 
materie primă pentru procese industriale, pile de combustie și stocarea energiei, acesta poate 
aduce o contribuție valoroasă la tranziție. El poate contribui la decarbonizarea sectoarelor greu 
de decarbonizat în care electrificarea directă nu este încă posibilă sau eficientă din punctul de 
vedere al costurilor. Totuși, hidrogenul reprezintă doar o mică parte din mixul energetic 
european, iar 95 % din producția noastră de hidrogen se bazează în prezent pe combustibili 
fosili1. În plus, hidrogenul curat nu este încă competitiv cu hidrogenul pe bază de combustibili 
fosili și cu hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de carbon2.

Astfel, UE trebuie să dezvolte o economie sustenabilă pe bază de hidrogen, care să vizeze 
obținerea unui hidrogen curat competitiv cât mai curând posibil. O economie de succes bazată 
pe hidrogen, combinată cu o poziție de lider tehnologic a Europei, ar putea ajuta UE să își 
consolideze economia și să creeze locuri de muncă adaptate exigențelor viitorului, în special 
după încetinirea creșterii economice cauzată de pandemia de COVID-19. În acest scop, este 
necesară o strategie privind hidrogenul care să acopere întregul lanț valoric al hidrogenului, să 
includă sectoarele cererii și ofertei și să fie coordonată cu eforturile naționale. Comisia 
Europeană a făcut un prim pas în această direcție prin adoptarea, în iulie 2020, a comunicării 
„O strategie pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic”. Prezentul raport își propune să 
analizeze nevoile politice, economice și tehnologice pentru o economie sustenabilă pe bază de 
hidrogen în UE, completând astfel strategia propusă de Comisie. 

Raportorul subliniază că hidrogenul nu este o soluție miraculoasă pentru decarbonizare. În 
schimb, ar trebui să prevaleze principiul „eficiența energetică pe primul loc”, iar electrificarea 
directă ar trebui considerată opțiunea preferabilă pentru decarbonizare, acolo unde este posibilă 
din punct de vedere tehnologic și economic, deoarece poate fi mai rentabilă și mai eficientă din 
punct de vedere energetic din cauza pierderilor de eficiență înregistrate în producția de 
hidrogen. 

Economia UE bazată pe hidrogen trebuie să se întemeieze pe hidrogenul curat, deoarece numai 
hidrogenul curat este sustenabil pe termen lung. Pentru a stimula producția de hidrogen și a 
ajunge la o economie curată bazată pe hidrogen suficient de rapid pentru a ne atinge obiectivele 
climatice, hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de carbon poate juca un rol de tranziție, 
deoarece hidrogenul curat nu este încă suficient de abundent și de competitiv. Comisia ar trebui 

1 Comisia Europeană, „Hydrogen generation in Europe: Overview of key costs and benefits” (Producția de 
hidrogen în Europa: Prezentare generală a principalelor costuri și beneficii), iulie 2020.
 https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1
2 În prezentul raport, raportorul utilizează pentru diferitele tipuri de hidrogen terminologia propusă de Comisie în 
comunicarea „O strategie pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic”.

https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1
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să evalueze durata, precum și cantitatea de hidrogen cu emisii reduse de dioxid de carbon care 
ar fi necesară în această etapă de tranziție. Este important ca hidrogenul pe bază de combustibili 
fosili să fie eliminat treptat cât mai curând posibil.

Clasificarea și standardele referitoare la hidrogen 

Raportorul consideră că, pentru a defini diferitele tipuri de hidrogen, este necesar un sistem de 
clasificare unic la nivel european. Clasificarea propusă de Comisie, care se bazează pe 
conținutul de carbon al hidrogenului, îndepărtându-se de abordarea bazată pe culori utilizată în 
mod obișnuit, pare să fie o soluție bună. Cu toate acestea, ar trebui evitate denumiri diferite 
pentru același tip de hidrogen, cum ar fi hidrogenul „din surse regenerabile” și hidrogenul 
„curat”.

În plus, trebuie să putem identifica în mod clar hidrogenul curat. În acest scop, raportorul 
sugerează elaborarea unor standarde și a unui sistem european de certificare și etichetare bazat 
pe o analiză științifică independentă a emisiilor pe durata ciclului de viață al producției de 
hidrogen. Întrucât producția de hidrogen curat se bazează pe energie electrică din surse 
regenerabile, avem nevoie, de asemenea, de garanții privind originea energiei electrice din surse 
regenerabile. Aceste elemente sunt importante pentru ca consumatorii de hidrogen să poată 
investi în mod conștient în opțiuni pe bază de hidrogen curat.

Acceptarea de către public este esențială pentru dezvoltarea unei economii sustenabile bazate 
pe hidrogen. Pentru a spori gradul de acceptare de către opinia publică, implicarea cetățenilor 
și a părților interesate în economia bazată pe hidrogen este esențială. De asemenea, trebuie să 
ne asigurăm că UE dispune de cele mai înalte standarde de siguranță și norme tehnice pentru 
hidrogen și aplică numai soluții pe bază de hidrogen care respectă aceste standarde. În acest 
sens, raportorul salută activitatea privind siguranța desfășurată deja de întreprinderea comună 
„Pile de combustie și hidrogen”, care ar putea servi drept centru de competență privind 
hidrogenul pentru Comisia Europeană.

Creșterea producției de hidrogen

Trebuie să acționăm acum pentru a crește producția de hidrogen curat în Europa. În strategia 
sa, Comisia a prezentat obiective ambițioase pentru sporirea producției de hidrogen curat prin 
creșterea capacității electrolizoarelor de hidrogen din surse regenerabile. Pentru a atinge aceste 
obiective și a crea o piață funcțională și previzibilă a hidrogenului curat, care să atragă investiții, 
trebuie depășite barierele de reglementare și trebuie instituit un cadru de reglementare 
cuprinzător pentru piața hidrogenului. Cadrul de reglementare a pieței gazelor din UE, datorită 
caracteristicilor comune ale hidrogenului și gazelor, și Pachetul privind energia curată, datorită 
abordării sale holistice în ceea ce privește revizuirea funcționării pieței energiei, ar putea servi 
drept modele pentru acest cadru de reglementare.

Pentru a produce hidrogen curat, sunt necesare cantități semnificative de energie electrică din 
surse regenerabile. Prin urmare, pentru a stimula producția de hidrogen curat, UE trebuie să 
asigure o producție suplimentară suficientă de energie din surse regenerabile. Acest lucru merge 
mână în mână cu furnizarea infrastructurii necesare pentru transportul energiei din surse 
regenerabile către locurile de producție a hidrogenului. Întrucât mai sunt lacune în infrastructura 
pentru energia din surse regenerabile din UE, Comisia și statele membre ar trebui să vegheze 
ca infrastructura lipsă să fie furnizată cât mai curând posibil. În plus, deoarece energia electrică 
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din surse regenerabile este responsabilă pentru o parte semnificativă a costurilor de producție a 
hidrogenului curat, este important, pentru a obține competitivitate, să se reducă costurile prin 
eliminarea taxelor și impozitelor pe energia electrică din surse regenerabile. 

Infrastructura pentru hidrogen

Raportorul constată lipsa infrastructurii pentru hidrogen în UE. UE ar trebui să evite o 
discrepanță între infrastructura pentru hidrogen, instalațiile de producție și cerere. Trebuie să 
dezvoltăm toate elementele de la început. UE ar trebui să stimuleze dezvoltarea infrastructurii, 
de exemplu prin revizuirea Regulamentului TEN-E. Raportorul este de acord cu abordarea 
Comisiei de a începe să planifice infrastructura de transport medie și de bază pentru a dezvolta 
o piață internă a hidrogenului de sine stătătoare cât mai curând posibil.

Întrucât crearea unei economii bazate pe hidrogen va necesita investiții semnificative, eficiența 
din punctul de vedere al costurilor este importantă. Infrastructura de gaze existentă ar putea fi 
refolosită pentru utilizarea hidrogenului pur, ceea ce ar putea reduce la minimum costurile de 
investiții și costurile egalizate de transport. Prin urmare, această posibilitate ar trebui evaluată 
la nivel european și național.

Cererea de hidrogen

Cererea reprezintă un aspect esențial pentru dezvoltarea unei piețe a hidrogenului curat, întrucât 
cererea ridicată poate accelera pătrunderea pe piață a hidrogenului curat. În plus, poate contribui 
la decarbonizare. Cu toate acestea, pentru creșterea cererii, hidrogenul curat trebuie să devină 
atractiv din punct de vedere economic. Investițiile în hidrogen curat trebuie să fie mai atractive 
decât investițiile în soluții bazate pe combustibili fosili. Numai atunci ar fi UE în măsură să 
prevină dependența de carbon. Astfel, utilizarea hidrogenului curat și, pentru o perioadă de 
tranziție, a hidrogenului cu emisii reduse de dioxid de carbon ar trebui să se concentreze pe 
sectoarele în care utilizarea hidrogenului este aproape competitivă sau care, în prezent, nu pot 
fi decarbonizate prin alte mijloace. 

Pentru o mai bună imagine de ansamblu asupra volumului necesar de hidrogen curat și de 
hidrogen cu emisii scăzute de dioxid de carbon, raportorul propune elaborarea unor foi de 
parcurs sectoriale privind evoluția cererii de hidrogen, precum și nevoile investiționale și de 
cercetare în sectoarele cererii. Aceste foi de parcurs ar trebui elaborate la nivel european, în 
strânsă cooperare între părțile interesate și instituțiile europene. 

În strategia sa, Comisia afirmă importanța politicilor de sprijinire și dezvoltare a cererii. Din 
cauza actualei lipse de competitivitate a hidrogenului curat, ar trebui, într-adevăr, să luăm în 
considerare aplicarea unor politici precum cotele pentru utilizarea hidrogenului curat în 
sectoarele vizate. De asemenea, ar trebui să se țină seama de măsuri inovatoare, cum ar fi 
contractele pe diferență de carbon („CCfD”). Totuși, Comisia trebuie să detalieze modul în care 
astfel de măsuri ar putea fi finanțate și puse în aplicare.

Cercetarea, dezvoltarea, inovarea și finanțarea 

Pentru a reduce costurile hidrogenului curat și în scopul optimizării, sunt necesare activități de 
cercetare, de dezvoltare și de inovare de-a lungul întregului lanț valoric al hidrogenului curat. 
De asemenea, avem nevoie de proiecte demonstrative la scară industrială pentru a putea pune 
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în aplicare soluții pe bază de hidrogen în sectoarele cererii. UE trebuie să asigure implicarea 
deplină a IMM-urilor, deoarece unele pot oferi soluții inovatoare, iar altele pot avea resurse 
limitate pentru a beneficia de soluții pe bază de hidrogen curat pentru propria decarbonizare. 
De asemenea, trebuie să ne asigurăm că forța noastră de muncă dispune de cunoștințe adecvate 
cu privire la tehnologiile nepoluante pe bază de hidrogen pentru a le asigura siguranța.

Raportorul subliniază necesarul ridicat de investiții pentru a crea o economie curată pe bază de 
hidrogen. Programele europene pot juca un rol important în sprijinirea finanțării proiectelor în 
domeniul hidrogenului curat și în atragerea de investiții publice și private suplimentare. În 
special, Orizont Europa, Mecanismul pentru interconectarea Europei, InvestEU și Fondul 
pentru inovare al ETS pot promova o economie curată bazată pe hidrogen. Este imperativ ca 
aceste programe să dispună de resurse financiare suficiente. Prin urmare, raportorul deplânge 
reducerile financiare operate de Consiliu în comparație cu propunerea Comisiei. 

Pe lângă aceste programe, Alianța pentru hidrogen curat și proiectele importante de interes 
european comun (PIIEC) pot contribui la finanțarea economiei bazate pe hidrogen. Alianța, pe 
baza expertizei reunite, ar trebui să contribuie la identificarea proiectelor și a nevoilor de 
investiții concrete și promițătoare, elaborând o rezervă de proiecte și o agendă de investiții. În 
plus, o revizuire a orientărilor privind ajutoarele de stat ar trebui să includă un capitol privind 
tehnologiile nepoluante pe bază de hidrogen, astfel încât orientările să poată sprijini și nu să 
împiedice dezvoltarea hidrogenului curat. Totodată, având în vedere multitudinea programelor 
europene care pot contribui la finanțarea hidrogenului curat, este esențial ca UE să elaboreze o 
strategie de investiții coordonată care să permită proiectelor să primească finanțare de la diferite 
programe, asigurându-se că acestea se completează în mod logic. 

Cooperarea internațională în domeniul hidrogenului

Raportorul consideră că producția europeană de hidrogen curat ar putea să nu fie suficientă 
pentru a răspunde cererii europene, deoarece unele sectoare vor necesita cantități mari pentru 
decarbonizare. Prin urmare, UE ar trebui să înceapă cooperarea privind producția de hidrogen 
curat cu regiunile învecinate, cum ar fi Balcanii sau Africa de Nord, în vederea importului. 
Uniunea ar trebui să garanteze că o astfel de cooperare este benefică pentru regiunile care 
cooperează, în ceea ce privește lupta lor împotriva schimbărilor climatice, precum și realizarea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU și dezvoltarea economică sustenabilă.

Hidrogenul curat ar trebui, de asemenea, să devină parte integrantă a cooperării internaționale 
a UE în general, inclusiv a diplomației în domeniul climei, pentru a se face schimb de bune 
practici și a se promova standardele europene privind hidrogenul.

Rolul hidrogenului într-un sistem energetic integrat

În cele din urmă, raportorul evidențiază importanța unui sistem energetic integrat pentru 
promovarea energiei din surse regenerabile și pentru realizarea neutralității climatice până în 
2050. În acest scop, rețelele de gaze, electricitate și hidrogen ar trebui să fie coordonate. În 
privința respectivă, hidrogenul curat poate juca un rol-cheie în stocarea energiei pentru a 
echilibra cererea și oferta intermitentă de energie din surse regenerabile. Soluția nu este încă 
competitivă, iar UE are nevoie de investiții suplimentare în acest sens. Raportorul salută 
alinierea strategiilor referitoare la hidrogen și la integrarea sistemului energetic.
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ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU PERSOANELOR
DE LA CARE RAPORTORUL A PRIMIT CONTRIBUȚII

Următoarea listă este întocmită în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a 
raportorului. Raportorul a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane la 
pregătirea proiectului de raport:

Entitatea și/sau persoana
Amprion
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 
Bundesverband Deutscher Industrie
Bundesverband Energiespeicher
Cefic
CEPS Energy Climate House
Deutsche Industrie- und Handelskammer
Deutsche Umwelthilfe
E3G
EnBW
Energy Storage Association
ENTSO-E
E.on
Eurogas
Comisia Europeană 
Comitetul European al Regiunilor
Europex
Institutul Universitar European
Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen”
Hydrogen Europe
Iberdrola
Asociația Internațională a Producătorilor de Petrol și Gaze
Agenția Internațională a Energiei
Oersted
Open Grid Europe
RWE 
Sandbag
Siemens 
STEAG
TenneT
Transporturi și mediu
Uniper
Vattenfall
Verband der Chemischen Industrie 
Verbund
Weltenergierat Deutschland
WindEurope
Wirtschaftsvereinigung Stahl
Zero Emissions Platform
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28.1.2021

AVIZ AL COMISIEI PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ 
ALIMENTARĂ

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la o strategie europeană pentru hidrogen 
(2020/2242(INI))

Raportoare pentru aviz: Hildegard Bentele

(*) Procedura comisiilor asociate - articolul 57 din Regulamentul de procedură

SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 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 obiectivul Acordului de la Paris este să limiteze creșterea temperaturii medii a 
planetei la mult sub 2° C comparativ cu nivelurile preindustriale și să continue acțiunile 
întreprinse pentru a limita creșterea temperaturii la 1,5° C față de nivelurile 
preindustriale,

1. salută intenția Comisiei de a face din Uniunea Europeană o regiune care să stabilească 
standarde și să fie lider mondial în ceea ce privește hidrogenul; subliniază că hidrogenul 
este un instrument important pentru decarbonizarea sistemului energetic, a proceselor 
industriale cu emisii ridicate de dioxid de carbon și a unor părți ale sistemului de 
transport în cadrul tranziției către obiectivele climatice actualizate ale Uniunii pentru 
2030 și a obiectivului Uniunii de neutralitate climatică cel târziu până în 2050, astfel 
cum este consacrat în propunerea privind Legea europeană a climei (COM(2020)0080) 
în vederea atingerii obiectivelor Acordului de la Paris; remarcă faptul că o strategie 
ambițioasă poate genera până la 1 milion de locuri de muncă și venituri anuale de 150 
miliarde EUR până în 2030, reducând în același timp emisiile anuale de CO2 cu 
aproximativ 560 Mt până în 20501, în funcție de tehnologiile utilizate, și ar trebui să 
urmărească să aducă beneficii tuturor statelor membre prin promovarea unei uniuni a 
hidrogenului; 

2. regretă multitudinea și lipsa de claritate a termenilor folosiți în prezent pentru a califica 

1 Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (2019), O foaie de parcurs privind hidrogenul pentru 
Europa.
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diferitele tipuri de hidrogen; invită, prin urmare, Comisia să introducă o terminologie 
cuprinzătoare și standarde și criterii la nivel european pentru certificarea hidrogenului 
pe baza unor evaluări ale emisiilor pe durata ciclului de viață, acest lucru fiind esențial 
pentru a asigura transparența în ceea ce privește amprenta de carbon a UE și originea 
hidrogenului și stând la baza oricărei investiții viitoare; consideră că o astfel de 
terminologie trebuie să se înscrie într-un cadru internațional robust pentru a evita 
etichetarea greșită sau contabilizarea dublă a efectelor asupra mediului;

3. ia act de faptul că hidrogenul poate fi produs prin mai multe procese; subliniază 
importanța unui angajament clar față de tranziția rapidă către hidrogenul din surse 
regenerabile, acordând un rol de punte hidrogenului cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon care reduce semnificativ emisiile de GES pe durata ciclului de viață și evită 
efectele de blocare viitoare în vederea atingerii obiectivului Uniunii de neutralitate 
climatică pentru 2050, asigurând totodată neutralitatea tehnologică și o abordare 
transsectorială cu scopul de a maximiza efectele de scară și a reduce costurile diverselor 
aplicații; constată că costul hidrogenului din surse regenerabile este în prezent de până 
la trei ori mai mare decât costul hidrogenului pe bază de combustibili fosili; ia act de 
faptul că studiile sugerează că costurile pentru producția de hidrogen din energie din 
surse regenerabile ar putea scădea semnificativ2 și că până în 2030 s-ar putea atinge 
paritatea costurilor cu hidrogenul pe bază de combustibili fosili în regiunile în care 
sursele regenerabile sunt ieftine; subliniază că investițiile sunt importante pentru 
îmbunătățirea competitivității costurilor hidrogenului din surse regenerabile în 
comparație cu hidrogenul pe bază de combustibili fosili; salută faptul că Next 
Generation EU evidențiază hidrogenul ca prioritate de investiții și invită Comisia să 
elaboreze, de asemenea, o foaie de parcurs pentru implementarea și extinderea 
electrolizoarelor și să construiască parteneriate la nivelul UE cu scopul de a asigura 
rentabilitatea acestora în principalele sectoare ale utilizării hidrogenului; subliniază, în 
acest context, că este important să se permită flexibilitatea de a utiliza diferite metode 
de producție disponibile, inclusiv tehnologii inovatoare precum piroliza și tratarea 
deșeurilor reziduale care să asigure utilizarea eficientă a resurselor și să respecte pe 
deplin ierarhia deșeurilor; ia act de rolul captării și stocării dioxidului de carbon în 
condiții de siguranță pentru mediu pentru ca industria grea să devină neutră din punctul 
de vedere al impactului asupra climei dacă nu sunt disponibile opțiuni de reducere 
directă a emisiilor;

4. este de opinie că în vederea realizării tranziției către obiectivele climatice actualizate ale 
Uniunii pentru 2030 și către obiectivul Uniunii de neutralitate climatică cel târziu până 
în 2050, hidrogenul pe bază de combustibili fosili ar trebui eliminat treptat și înlocuit;

5. invită Comisia, statele membre și industria să crească capacitatea suplimentară de 
energie electrică din surse regenerabile pentru a se evita concurența contraproductivă 
între electrolizoarele pentru producția de hidrogen și alte utilizări directe ale energiei 
electrice din surse regenerabile și pentru a se asigura o reducere generală a emisiilor de 
gaze cu efect de seră (GES); evidențiază necesitatea unor stimulente mai bune pentru 
utilizarea surplusului de energie din surse regenerabile pentru producția de hidrogen și 
subliniază necesitatea transparenței în ceea ce privește certificarea originii hidrogenului 

2 Agenția Internațională a Energei (2019): The Future of Hydrogen; Comisia Europeană (2020): Hydrogen 
Strategy; EPRS (2020): Path to Hydrogen Competitiveness.
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produs prin utilizarea energiei electrice și a emisiilor generate pe durata ciclului de 
viață; constată, în special, potențialul energiei din surse regenerabile offshore și al 
sistemelor în buclă închisă care combină producția din surse regenerabile în apropierea 
siturilor industriale și situri care distribuie hidrogen regenerabil, deoarece o mare parte a 
cererii va fi necesară în forma sa pură (ca materie primă industrială sau ca purtător de 
energie în procese la temperatură ridicată, precum producția de oțel); invită Comisia să 
exploreze potențialul producției de hidrogen de către comunitățile de energie din surse 
regenerabile pentru a consolida descentralizarea și implicarea cetățenilor în tranziția 
energetică; subliniază, în plus, necesitatea de a continua investițiile în cercetarea unor 
potențiale noi surse regenerabile de hidrogen, cum ar fi hidrogenul obținut din 
fotosinteză, din alge sau din electrolizoare cu apă de mare;

6. scoate în evidență că va fi nevoie de un cadru de reglementare fiabil și de stimulente 
temporare în timpul unei perioade de tranziție pentru a asigura condiții de concurență 
echitabile, a elimina obstacolele de reglementare neintenționate și redundante și a 
extinde utilizarea hidrogenului din surse regenerabile, conferind totodată un rol de punte 
hidrogenului cu emisii scăzute de dioxid de carbon care reduce semnificativ emisiile de 
GES pe durata ciclului de viață și evită efectele de blocare viitoare;

7. subliniază că stabilirea adecvată a tarifelor pentru CO2 și finanțarea sunt factori-cheie 
pentru dezvoltarea deplină a potențialului hidrogenului din surse regenerabile într-o 
manieră eficientă din punctul de vedere al costurilor; invită Comisia să utilizeze 
viitoarea revizuire a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii pentru a 
examina ce modificări sunt necesare pentru a permite valorificarea deplină a 
potențialului hidrogenului de a atinge obiectivele noastre climatice, ținând totodată 
seama de riscurile relocării emisiilor de dioxid de carbon; solicită sprijin coerent și 
coordonat la nivel european pentru a le permite producătorilor și utilizatorilor să lanseze 
producția previzibilă de hidrogen cu securitate pe termen lung; solicită în acest sens 
Comisiei să aibă în vedere dezvoltarea unor instrumente inovatoare, cum ar fi 
contractele pentru diferență în materie de carbon (CCfD) care să acopere diferența de 
cost în urma renunțării la hidrogenul pe bază de combustibili fosili, obiective de 
utilizare finală pentru anumite sectoare sau garanții ale Băncii Europene de Investiții 
pentru a reduce riscul inițial al coinvestițiilor până în momentul în care sunt competitive 
din punctul de vedere al costurilor și un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor; 
remarcă faptul că, pentru a permite un astfel de sprijin specific, Directiva privind 
energia din surse regenerabile3 și Orientările privind ajutoarele de stat în sectoarele 
energiei și mediului ar trebui, de asemenea, adaptate în consecință;

8. salută inițiativa Comisiei de a revizui impozitarea energiei în UE; invită Comisia să ia 
măsurile necesare în conformitate cu tratatele, să includă în mod adecvat costurile 
externe în prețurile de consum ale combustibililor fosili, să asigure competitivitatea din 
punctul de vedere al costurilor a hidrogenului generat din energie electrică și să asigure 
condiții de concurență echitabile între purtătorii de energie pentru a facilita integrarea 
sectorului și decarbonizarea;

9. subliniază importanța principiului „eficiența energetică pe primul loc”; este de opinie că 
hidrogenul este un supliment important și necesar la electrificarea directă și oferă 

3 Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind 
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, JO L 328, 21.12.2018, p. 82.
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valoare adăugată ca vector pentru stocarea energiei din surse regenerabile și pentru 
decarbonizarea sectoarelor în care emisiile sunt greu de redus, unde electrificarea 
directă nu este alegerea optimă pe termen scurt și mediu din cauza eficienței din punctul 
de vedere al costurilor și a eficienței energetice, a posibilităților tehnologice și a 
condițiilor regionale;

10. subliniază că hidrogenul, ca purtător de energie, are potențialul de a permite tranziția 
către energia din surse regenerabile prin stocarea energiei și integrarea sectoarelor, 
deoarece poate echilibra și asigura flexibilitatea și securitatea aprovizionării în rețeaua 
de energie electrică și poate contribui la decarbonizarea producției de căldură în cazuri 
limitate; ia act de potențialul utilizării infrastructurii existente pentru transportul 
hidrogenului; solicită, prin urmare, Comisiei să actualizeze și să armonizeze 
reglementările privind amestecurile cu hidrogen pe termen scurt, asigurând totodată că 
acest lucru nu duce la o dependență de gazul fosil în amestec cu hidrogenul și, după caz 
și în urma unei evaluări temeinice a impactului planurilor de infrastructură, a 
posibilităților tehnice, a posibilelor puncte de injecție și a clusterelor de cerere și ținând 
seama totodată de costurile și beneficiile corespunzătoare și de posibilitățile de reducere 
a GES, să sprijine modernizarea treptată și reconversia rețelelor existente și să 
investească prudent în dezvoltarea rețelelor de hidrogen care lipsesc, inclusiv în 
infrastructura transnațională, cu scopul de a facilita crearea unei rețele europene comune 
de hidrogen; 

11. subliniază potențialul hidrogenului de a decarboniza industriile mari consumatoare de 
energie și importanța sa ca materie primă industrială; remarcă, însă, că până la 95 % din 
hidrogenul utilizat în prezent în industria UE provine din surse fosile; este ferm convins 
că ar trebui să se acorde prioritate introducerii hidrogenului din surse regenerabile 
pentru a decarboniza aceste aplicații existente ale hidrogenului, recunoscând totodată 
rolul de punte al hidrogenului cu emisii scăzute de dioxid de carbon și solicitând o 
abordare cuprinzătoare pentru a evita un nou efect de dependență de hidrogenul pe bază 
de combustibili fosili; solicită, prin urmare, intensificarea semnificativă a cercetării, a 
investițiilor și a schimburilor de cunoștințe, în special în ceea ce privește hidrogenul din 
surse regenerabile și inovator utilizat în aplicații industriale cu un nivel de maturitate 
tehnologică mai scăzut, inclusiv simplificarea accesului la finanțare pentru proiectele de 
cercetare, actorii mai mici și întreprinderile nou-înființate, și norme privind ajutoarele 
de stat care să permită sprijinul specific;

12. reamintește că sectorul transporturilor este responsabil pentru un sfert din emisiile de 
CO2 din UE și este singurul sector în care emisiile nu au fost reduse în raport cu 
valoarea de referință din 1990; subliniază potențialul hidrogenului ca unul dintre 
instrumentele care contribuie la reducerea emisiilor de CO2 ale modurilor de transport, 
în special acolo unde electrificarea completă este mai dificilă sau încă nu este posibilă; 
subliniază că hidrogenul în formă pură sau sub formă de kerosen sintetic sau de 
biokerosen este un factor-cheie al înlocuirii kerosenului de origine fosilă în domeniul 
aviației; evidențiază potențialul enorm al hidrogenului de a reduce emisiile de GES în 
sectorul transportului maritim pe distanțe medii și lungi, remarcând totodată avantajele 
amoniacului verde pe distanțe lungi; evidențiază rolul hidrogenului pentru 
decarbonizarea pe termen mediu a unei părți a vehiculelor grele, în special a 
transportului pe distanțe lungi, a autobuzelor și a utilajelor agricole sau de construcții; 
remarcă faptul că autoturismele propulsate cu hidrogen ar putea suplimenta, de 
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asemenea, autoturismele electrice pe bază de baterii; subliniază, în continuare, 
potențialul hidrogenului ca purtător de energie în sectorul feroviar care să înlocuiască 
motorina atunci când electrificarea liniei nu este fezabilă din punct de vedere economic 
și salută utilizarea cu succes și producția în serie a trenurilor propulsate cu hidrogen în 
mai multe state membre;

13. invită Comisia să intensifice cercetarea și investițiile în această privință, în cadrul 
Strategiei pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă; ia act de disponibilitatea relativ 
ridicată de a plăti pentru combustibili curați în cadrul mobilității și al modurilor de 
transport; invită Comisia să evalueze dacă Directiva privind energia din surse 
regenerabile trebuie revizuită pentru a asigura condiții de concurență echitabile cu alte 
energii din surse regenerabile și invită Comisia să accelereze dezvoltarea unei rețele de 
alimentare cu hidrogen la nivelul UE în cadrul viitoarei revizuiri a Directivei privind 
infrastructura pentru combustibili alternativi4;

14. remarcă faptul că este probabil ca viitoarea cerere ridicată a Uniunii de energie și 
hidrogen din surse regenerabile la un cost competitiv să depășească potențialul oferit de 
Europa5; invită Comisia să evalueze mai bine potențialul de producție și consum ale 
hidrogenului din surse regenerabile în UE; subliniază că este posibil ca, în timp, 
hidrogenul din surse regenerabile să poată fi achiziționat la un cost competitiv și din 
afara Europei și subliniază, în acest sens, rolul strategic al porturilor; solicită, prin 
urmare, încheierea de noi parteneriate în domeniul energiei și interconectivitatea cu 
țările învecinate, ținând seama de faptul că noile parteneriate, în special cele cu țările 
din Africa, s-ar putea materializa în oportunități reciproc avantajoase, cu condiția ca 
strategiile să fie în concordanță cu interesele economice, sociale și de mediu, cu 
preocupările și cu obiectivele de decarbonizare ale țărilor partenere, să nu fie în 
detrimentul securității energetice a țărilor partenere și a Uniunii, al drepturilor omului 
sau al mijloacelor de subzistență sustenabile ale comunităților și să contribuie la 
schimbul de know-how; 

15. invită Comisia și statele membre să acorde prioritate cheltuielilor legate de dezvoltarea 
rețelei electrice și de cercetarea și dezvoltarea hidrogenului produs din surse 
regenerabile, a infrastructurilor compatibile cu hidrogenul în cadrul planurilor de 
redresare și de reziliență, al planurilor pentru o tranziție justă, al InvestEU, al Orizont 
Europa, al rețelei transeuropene de energie (TEN-E) și al rețelei transeuropene de 
transport (TEN-T), al fondurilor structurale și de investiții europene, precum și al 
Fondului pentru inovare ETS, recunoscând totodată rolul de punte al hidrogenului cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon care reduce semnificativ emisiile de GES pe durata 
ciclului de viață și evită efectele de blocare viitoare; subliniază că subvențiile pentru 
hidrogenul din surse fosile ar trebui eliminate treptat; subliniază că întreprinderile mici 
și mijlocii (IMM-uri) din Uniune ar trebui să aibă acces la instrumente de sprijin 
specifice, dat fiind rolul important pe care îl joacă în cercetarea și inovarea legată de 
hidrogen; invită Comisia să exploreze în continuare sinergiile dintre TEN-T și TEN-E 
pentru a optimiza producția, utilizarea și transportul hidrogenului; subliniază 
semnificația proiectelor importante de interes european comun în a permite cooperarea 

4 Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea 
infrastructurii pentru combustibili alternativi, JO L 307, 28.10.2014, p. 1. 
5 Hydrogen for Climate Action (2020). Green Hydrogen for a European Green Deal. A 2x40 GW Initiative; 
întreprinderea comună FCH (2019). Hydrogen Roadmap Europe.
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la nivelul UE în privința investițiilor și a proiectelor și în a conecta actorii de la toate 
nivelurile pentru schimbul de know-how și punerea în comun a cunoștințelor cu scopul 
de a avansa către un lanț valoric european interconectat solid al hidrogenului; 
subliniază, de asemenea, importanța aplicării principiului de „a nu aduce prejudicii 
semnificative”, pentru a se asigura faptul că extinderea infrastructurii sprijină căile de 
decarbonizare cele mai eficiente din punctul de vedere al costurilor;

16. invită Comisia și statele membre să dezvolte strategii de transformare sectorială în acest 
sens, împreună cu partenerii sociali; subliniază că este necesar să se promoveze 
formarea și învățarea în rândul lucrătorilor calificați din sectoarele în cauză, precum și 
în rândul viitorilor profesioniști; invită Comisia să colecteze date cu privire la posibilele 
efecte, oportunități și provocări în transformarea industriei, a transporturilor și energiei 
către aplicarea la scară largă a hidrogenului; evidențiază oportunitatea pe care o 
reprezintă hidrogenul pentru regiunile care sunt în curs de tranziție către decarbonizare; 
subliniază că strategia privind hidrogenul, în concordanță cu Fondul pentru o tranziție 
justă și cu Mecanismul de redresare și reziliență, ar trebui să analizeze cum s-ar putea 
acorda acces acestor regiuni la finanțare pentru infrastructura de hidrogen din surse 
regenerabile;

17. este de opinie că, date fiind proprietățile specifice ale hidrogenului, cum ar fi 
dimensiunea moleculară, densitatea scăzută și inflamabilitatea ridicată, sunt extrem de 
importante standardele de siguranță exigente pentru producția, transportul și stocarea 
acestuia, pentru a reduce la minimum riscurile de dezastre naturale și provocate de om 
și pentru o largă acceptare a hidrogenului de către public; solicită, prin urmare, ca 
exemplele de bune practici și o cultură a siguranței hidrogenului să fie promovate în 
întreaga Uniune;

18. solicită să se desfășoare activități pentru evaluarea și îmbunătățirea utilizării resurselor 
în producția de hidrogen, în conformitate cu economia circulară, în special în ceea ce 
privește utilizarea materiilor prime pentru electrolizoare și utilizarea apei; insistă asupra 
importanței investițiilor în cercetare și inovare pentru a dezvolta tehnici și infrastructuri 
fiabile de reciclare și dezmembrare a materialelor prețioase și rare din pilele cu hidrogen 
în Uniunea Europeană; reamintește că o astfel de industrie este indispensabilă pentru a 
asigura o utilizare ecologică a hidrogenului din surse regenerabile, dar și pentru a aduce 
Europa în poziția de lider al tranziției energetice; subliniază, de asemenea, necesitatea 
de a reduce la minimum impactul producției de hidrogen cu electrolizoare asupra 
aprovizionării cu apă la nivel regional, în special printr-o amenajare atentă a teritoriului 
atunci când se stabilește locul instalațiilor de producție a hidrogenului din surse 
regenerabile, precum și de a evita orice contaminare a apei, aerului sau solului, 
despăduririle sau pierderea biodiversității ca urmare a lanțului de producție legat de 
hidrogen;

19. subliniază importanța campaniilor de comunicare atât cu industria, cât și cu societatea, 
pentru a explica viitoarele beneficii economice și de mediu ale transformării energiei în 
funcție de hidrogen;

20. constată că, în prezent, doar 0,1 % din energia pe bază de hidrogen de la nivel mondial 
provine din surse de energie regenerabile, astfel că producția de hidrogen este încă 
responsabilă pentru eliberarea a 830 de milioane de tone de emisii de CO2 la nivel 
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mondial în fiecare an;

21. salută eforturile producătorilor europeni de oțel de a trece de la combustibilii fosili la 
hidrogenul verde, ca modalitate de a produce oțel fără utilizarea combustibililor fosili;

22. sprijină măsuri de coordonare a eforturilor diferitelor părți interesate pentru a crea o 
abordare comună în rândul responsabililor de elaborarea politicilor, al industriei și al 
investitorilor;

23. salută Alianța pentru hidrogen curat ca instrument de coordonare a implementării 
hidrogenului curat în întreaga UE, cu investiții cumulative preconizate între 180 de 
miliarde EUR și 470 de miliarde EUR până în 2050 și ia act de potențialul de lider al 
UE în domeniul hidrogenului curat; solicită investiții strategice pentru producția și 
utilizarea hidrogenului curat, pentru crearea unei rețele de infrastructuri, cercetare și 
inovare; sprijină, prin urmare, eforturile depuse de alianță pentru a stabili o rezervă 
viabilă de proiecte în domeniul hidrogenului din surse regenerabile, eligibile pentru 
finanțare, ca model pentru parteneriatele în sistem public-privat;

24. subliniază importanța punerii în aplicare a strategiei la nivel național și regional pentru a 
asigura utilizarea deplină a întregii potențiale legislații naționale coerente și posibilitatea 
cooperării interregionale;

25. salută faptul că aproape toate statele membre au inclus planuri pentru hidrogen curat în 
planurile lor naționale privind energia și clima, iar 26 de state membre au semnat 
Inițiativa privind hidrogenul;

26. solicită instituirea unui cadru pentru schimbul de rapoarte intermediare și de bune 
practici între statele membre pentru a asigura că sunt implementate tehnologiile cele 
mai eficace și mai eficiente din punctul de vedere al costurilor, precum și cooperarea lor 
de succes și utilizarea comună a activelor;

27. încurajează Comisia să stimuleze identificarea și promovarea zonelor din Uniune care 
sunt considerate a fi clustere sau hub-uri de hidrogen; solicită un sprijin special pentru 
aceste medii, pentru a asigura faptul că își pot desfășura activitatea de forță motrice a 
punerii în aplicare a strategiei europene pentru hidrogen; subliniază că este important ca 
Parteneriatul european al văilor de hidrogen să primească rolul de lider, ca parte 
interesată cheie pentru organizarea și transferul de cunoștințe între clusterele europene;

28. subliniază potențialul producerii descentralizate de hidrogen pentru crearea de locuri de 
muncă și de valoare în zonele rurale; invită Comisia și statele membre să ia în 
considerare stimulentele pentru crearea de clustere locale și regionale de hidrogen în 
programele relevante;

29. solicită transparență și includerea societății civile și a societății științifice în toate 
organismele de coordonare și planificare, în special în Alianța europeană pentru 
hidrogen curat.
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25.2.2021

AVIZ AL COMISIEI PENTRU TRANSPORT ȘI TURISM

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la o strategie europeană pentru hidrogen
(2020/2242(INI))

Raportor pentru aviz: Georg Mayer

(*) Procedura comisiilor asociate - articolul 57 din Regulamentul de procedură

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:

- având în vedere acordul adoptat la cea de-a 21-a Conferință a părților la Convenția-
cadru a ONU privind schimbările climatice (COP 21) de la Paris, din 12 decembrie 
2015 (Acordul de la Paris),

- având în vedere comunicarea Comisiei din 8 iulie 2020 intitulată „O strategie pentru 
hidrogen: pentru o Europă neutră climatic” (COM(2020)0301),

- având în vedere comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 intitulată „Stabilirea unui 
obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 - 
Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor” 
(COM(2020)0562),

- având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 privind Pactul verde 
european (COM(2019)0640),

- având în vedere comunicarea Comisiei din 10 martie 2020 intitulată „O nouă strategie 
industrială pentru Europa” (COM(2020)0102),

- având în vedere Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului 
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din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile1,

- având în vedere Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 
octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi2,

A. întrucât sectorul transporturilor trebuie să se decarbonizeze până în 2050, demers ce nu 
va fi ușor, și întrucât fiecare mod de transport are propriile particularități, provocări și 
cerințe; 

B. întrucât transporturile cauzează aproximativ 27 % din emisiile totale de gaze cu efect de 
seră (GES) ale UE, iar hidrogenul are aplicații multiple în toate sectoarele industriei, în 
sectorul energiei electrice și în cel al construcțiilor și oferă un potențial ridicat de 
combustibil alternativ pentru sectorul transporturilor, dar posibilitățile de a introduce 
hidrogen pe piață pentru diferitele moduri de transport rămân limitate;

C. întrucât automobilele electrice cu baterie au potențialul de a asigura o parte 
semnificativă a pieței pentru vehiculele private; întrucât transporturile grele reprezintă 
un sector dificil de decarbonizat, în care electrificarea directă este limitată din motive de 
rentabilitate și tehnice; întrucât bateriile prezintă probleme de ordin practic în sectoarele 
care utilizează vehicule grele, trenuri pe linii neelectrificate, nave cargo sau aeronave, 
ceea ce va crea oportunități pentru alți purtători de energie, cum ar fi hidrogenul, 
deoarece acesta ar putea stoca cantități mari de energie la bordul unui vehicul sau al 
unei nave, ar permite realimentarea rapidă dacă este necesar și ar produce doar apă ca 
substanță de evacuat;

D. întrucât electrificarea directă din surse regenerabile este opțiunea preferată de 
decarbonizare a transporturilor și de îndeplinire a obiectivelor noastre climatice, 
respectând în același timp principiul „eficienței energetice înainte de toate” și cel al 
neutralității tehnologice, și întrucât hidrogenul ar trebui utilizat în primul rând pentru a 
contribui la reducerea emisiilor în sectoarele greu de decarbonizat, cum ar fi transportul 
terestru cu vehicule grele, sectorul aviației și sectorul maritim;

E. întrucât ar trebui stimulată cererea de hidrogen pentru a integra treptat noi aplicații și 
pentru ca Uniunea Europeană să devină locul în care se stabilesc standardele și un lider 
mondial în domeniul hidrogenului; întrucât o strategie ambițioasă poate garanta că toate 
statele membre pot beneficia de avantajele hidrogenului, prin promovarea unei uniuni a 
hidrogenului, și poate genera până la un milion de locuri de muncă și venituri anuale de 
150 de miliarde EUR până în 2030, reducând în același timp emisiile anuale de CO2 cu 
aproximativ 560 megatone până în 2050; 

F. întrucât, în 2018, Comisia a estimat că hidrogenul va reprezenta 13-14 % din ponderea 
mixului energetic al Uniunii până în 20503;

G. întrucât noile tehnologii și inovații trebuie să evolueze și, prin urmare, sunt necesare 
investiții substanțiale pentru a crește producția și distribuția, ceea ce ar duce la economii 

1 JO L 328, 21.12.2018, p. 82.
2 JO L 307, 28.10.2014, p. 1.
3 Comunicarea Comisiei din 28 noiembrie 2018 intitulată „O planetă curată pentru toți: O viziune europeană 
strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei” (COM(2018)0773).
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de scară, în timp ce trebuie protejată competitivitatea sectorului transporturilor din UE; 

H. întrucât ar trebui elaborate și garantate standarde europene ridicate în materie de 
siguranță și clasificare pentru producția, transportul, stocarea și utilizarea hidrogenului, 
care să fie bazate pe rentabilitate și cercetare științifică independentă;

I. întrucât, în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurilor pe bază de hidrogen, conținutul 
scăzut de carbon poate juca un rol complementar în realizarea obiectivelor climatice ale 
Uniunii;

J. întrucât disponibilitatea unei infrastructuri suplimentare pentru energia din surse 
regenerabile este o condiție esențială pentru introducerea și dezvoltarea utilizării 
hidrogenului în sectorul transporturilor; 

K. întrucât întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (întreprinderea comună 
FCH) va trebui să creeze sinergii cu întreprinderile comune din sectorul transporturilor 
pentru a promova o integrare adecvată între tehnologia hidrogenului și infrastructurile și 
serviciile de transport; întrucât accentul ar trebui să se pună pe crearea unor lanțuri 
europene de aprovizionare cu hidrogen, prin eforturi comune, cu scopul de a crea un 
sistem energetic european bazat pe hidrogen interconectat și autonom, pentru ca Europa 
să devină mai puțin dependentă de energia provenită de la furnizorii din țările terțe și să 
dețină o poziție de lider pe piața hidrogenului la nivel mondial;

Transportul rutier

1. subliniază potențialul enorm de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transportul rutier prin transferul modal, eficiență și electrificare directă, în special pentru 
autoturisme și autobuze; observă că, în ceea ce privește transportul rutier, având în 
vedere stadiul actual al evoluțiilor tehnologice, accentul ar trebui pus pe o mai mare 
utilizare a vehiculelor electrice; subliniază, cu toate acestea, că, întrucât nu toate 
transporturile rutiere vor fi electrificate în viitorul apropiat, aplicațiile pe bază de 
hidrogen oferă opțiuni interesante pentru acele segmente ale sistemului de transport în 
care reducerea emisiilor de CO2 este dificil de realizat și în care electrificarea la scară 
largă este practic imposibilă, cum ar fi transportul rutier greu pe distanțe lungi; 
subliniază, de asemenea, caracteristicile importante ale hidrogenului: timpul de 
încărcare (rapid) și autonomia (comparabilă cu cea a vehiculelor cu motoare cu ardere 
internă);

2. subliniază necesitatea de a menține și de a dezvolta în continuare poziția Europei de 
lider tehnologic în domeniul hidrogenului din surse regenerabile și cu conținut scăzut de 
carbon, printr-o economie competitivă și sustenabilă a hidrogenului; salută lansarea de 
laboratoare de mobilitate în orașele europene pentru a promova experimentări în 
transportul public sustenabil, bazate pe utilizarea combustibililor alternativi, și 
încurajează includerea hidrogenului în opțiunile care vor fi utilizate pentru a realiza 
aceste experimentări; observă că efectul combinat al prețului ridicat al tuturor 
vehiculelor rutiere pe bază de hidrogen și al absenței unei infrastructuri adecvate de 
transport al hidrogenului și a unei rețele de distribuție cu suficiente stații de realimentare 
împiedică dezvoltarea în masă; 

3. subliniază că transportul urban oferă un teren de testare extrem de interesant pentru 
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experimentări legate de cele mai importante provocări tehnologice ale acestui tip de 
energie alternativă în sectorul transporturilor, ținând cont de disponibilitatea punctelor 
de reîncărcare, de mijloacele de stocare și de posibilitățile de realimentare rapidă; 
subliniază, în acest context, rolul important al parteneriatelor public-privat locale și 
regionale în vederea stimulării dezvoltării și a utilizării hidrogenului;

4. subliniază că producția de hidrogen nu este un scop în sine, ci trebuie să asigure 
reducerea emisiilor; solicită o strategie armonizată a UE pentru dezvoltarea 
infrastructurii și utilizarea hidrogenului la vehiculele grele; subliniază că, pentru a 
obține creșterea pieței necesară pentru a oferi acestor sectoare alternative rentabile, 
accesibile din punct de vedere financiar și neutre din punct de vedere climatic la 
combustibilii fosili, ar trebui promovată o aplicare largă a produselor derivate din 
hidrogen din surse regenerabile;

5. subliniază că, în conformitate cu principiul „eficienței energetice pe primul loc” și cu 
Pactul verde, sunt necesare obiective mai ambițioase în ceea ce privește energia din 
surse regenerabile și eficiența energetică pentru a garanta tranziția verde, respectând 
totodată mixul energetic al statelor membre și situațiilor lor de pornire; reamintește că 
viitoarea revizuire a Directivei privind infrastructura pentru combustibili alternativi va 
trebui să includă obiective concrete în ceea ce privește integrarea infrastructurii pe bază 
de hidrogen în sistemele de transport;

Transportul aerian

6. subliniază importanța stimulării întreprinderilor din UE și a monitorizării progreselor 
înregistrate de acestea pentru a dezvolta o gamă largă de tehnologii, inclusiv cea a 
hidrogenului, care să permită aplicarea unei abordări globale ce vizează un transport 
aerian mai curat, indiferent dacă este vorba de aeronave mici și mijlocii sau de aeronave 
de mari dimensiuni;

7. subliniază că aeronavele de mici dimensiuni și giravioanele ar putea fi dotate cu 
electrificare directă și baterii pentru aeronave hibride și/sau complet electrice, însă acest 
lucru ar întâmpina probleme de ordin practic în cazul transportului aerian de mărfuri și 
de pasageri pe distanțe lungi, deoarece nu este posibilă nici încărcarea suficientă a 
bateriilor, nici încărcarea la bord a numărului necesar de baterii, ceea ce face ca 
hidrogenul să fie una cele mai promițătoare opțiuni pentru decarbonizarea sectorului 
aviației în cazul zborurilor pe distanțe lungi; 

8. subliniază că ar putea fi luată în considerare integrarea catalizatorilor electrici și/sau 
hibrizi și a pilelor de combustie în aeronave și că, pe termen scurt și mediu, hidrogenul 
ar putea fi utilizat ca bază a combustibililor sintetici destinați aviației, care ar putea fi 
aplicat drept combustibil de substituție în aeronavele existente, în timp ce, pe termen 
lung, ar putea fi avută în vedere utilizarea directă a hidrogenului prin intermediul pilelor 
de combustie pe bază de hidrogen sau al motoarelor cu reacție pe bază de hidrogen, 
profitând de inovațiile în materie de motoare și sisteme de aeronave; 

9. invită Comisia să ofere sectorului stimulente pentru a utiliza combustibili alternativi și 
sintetici, precum și alte tehnologii curate și, odată ce aceștia vor fi pe deplin disponibili, 
să introducă o obligație de amestecare în sectorul aviației pentru a promova poziția de 
lider tehnologic a Europei și competitivitatea sa internațională;
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Transportul maritim și căile navigabile interioare

10. sprijină adoptarea utilizării hidrogenului, a combustibililor pe bază de hidrogen și a 
pilelor de combustie în transportul pe căile navigabile interioare, în transportul maritim 
pe distanțe scurte și în transportul maritim pe distanțe lungi, unde electrificarea directă 
este dificil de realizat; subliniază rolul strategic esențial al porturilor maritime și 
interioare multimodale ca poluri de inovare pentru importul, producția, stocarea, 
furnizarea și utilizarea hidrogenului și evidențiază că soluțiile bazate pe hidrogen din 
surse regenerabile sunt deosebit de importante pentru insule și regiunile ultraperiferice;

11. reamintește importanța combustibililor de tranziție pentru modurile de transport în care 
hidrogenul nu oferă încă o soluție competitivă din punctul de vedere al costurilor; în 
acest sens, subliniază potențialul gazului natural lichefiat (GNL) și al gazului natural 
comprimat (GNC) ca soluție de tranziție, evitând în același timp dependența de 
combustibilii fosili și activele depreciate;

12. subliniază că sunt necesare spații și investiții în infrastructura portuară pentru a 
promova utilizarea de noi tehnologii cu emisii zero și cu emisii scăzute pe coastele și în 
porturile naționale, pentru a facilita dezvoltarea economiei bazate pe hidrogen și pentru 
a crea un lanț valoric industrial pentru hidrogen de-a lungul coridoarelor de transport 
multimodal; 

13. încurajează Comisia să elimine barierele și să prevadă o finanțare suficientă pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile între purtătorii de energie, cu scopul de a 
sprijini decarbonizarea; 

14. invită Comisia să propună un cadru general de siguranță a transporturilor, bazat pe 
riscuri, în întreaga Europă; subliniază, de exemplu, că cadrul de siguranță a 
transportului maritim și a transportului pe căile navigabile interioare ar trebui să includă 
proceduri standardizate de buncheraj atât la bord, cât și la țărm, condiții de stocare și 
ventilație la bord, proceduri de manipulare în condiții de siguranță și gestionare a 
situațiilor de urgență și instruirea personalului care lucrează cu hidrogen;

15. reamintește importanța combustibililor de tranziție pentru modurile de transport în care 
hidrogenul nu oferă încă o soluție competitivă din punctul de vedere al costurilor; 
subliniază, în acest sens, potențialul GNL ca soluție de tranziție pentru reducerea 
emisiilor de GES pe căile navigabile interioare, precum și în sectoarele transportului 
maritim, întrucât un număr din ce în ce mai mare de nave funcționează cu GNL, care 
emite mai puțin CO2, NOx și particule în suspensie decât combustibilii maritimi 
convenționali; subliniază și că, pe termen mediu și lung, navele active și infrastructurile 
de distribuție care funcționează în prezent cu GNL ar putea fi transformate pentru a 
folosi biogaz și, prin urmare, vor fi esențiale pentru extinderea utilizării biometanului 
lichefiat drept combustibil maritim; subliniază, prin urmare, importanța investițiilor în 
combustibili cu potențial de emisii zero, cum ar fi hidrogenul, precum și în combustibili 
cu conținut scăzut de carbon, respectând totodată principiul neutralității tehnologice;

Transportul feroviar

16. observă că 46 % din rețeaua de linii principale de cale ferată folosește încă tehnologia 
diesel, dar că sectorul feroviar european dezvoltă soluții inovatoare pentru a contribui în 
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mod substanțial la decarbonizarea transportului terestru; 

17. subliniază, în această privință, posibilitatea de a utiliza trenuri electrice cu baterii, 
trenuri cu pilă de combustie cu hidrogen și locomotive diesel recondiționate pe 
segmentele rețelei feroviare pe care electrificarea directă este prea costisitoare sau nu 
este adecvată sau atunci când frecvențele de serviciu sunt prea reduse pentru a asigura 
rentabilitatea lor, precum în cazul liniilor regionale de mici dimensiuni; 

18. subliniază că sectorul feroviar european ocupă un loc de frunte în ceea ce privește 
inovarea în domeniul trenurilor alimentate cu hidrogen; constată că un astfel de material 
rulant oferă o alternativă excelentă la electrificarea costisitoare a liniilor regionale de 
mici dimensiuni atât pentru transportul de marfă, cât și pentru cel de pasageri, și 
subliniază că, prin utilizarea hidrogenului curat atunci când electrificarea directă nu este 
posibilă, transportul feroviar poate deveni complet neutru din punct de vedere ecologic;

Cercetare și inovare: elaborarea unor standarde de siguranță

19. reamintește că există diverse instrumente și surse de finanțare ale UE care pot sprijini 
investițiile în hidrogen, cum ar fi InvestEU, noul Mecanism de redresare și reziliență, 
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune, noua inițiativă 
REACT-EU și viitorul Mecanism pentru interconectarea Europei (MIE); subliniază că 
ar trebui să fie analizate în continuare posibilitățile oferite de Mecanismul pentru o 
tranziție justă pentru a sprijini investițiile în hidrogen; invită Comisia să exploreze 
sinergiile dintre diferitele programe ale UE;

20. subliniază că este necesar să se acorde prioritate investițiilor în cercetare și dezvoltare, 
întrucât soluțiile pe bază de hidrogen din sectorul transporturilor sunt, în prezent, încă în 
stadii incipiente de dezvoltare; subliniază că trebuie depuse eforturi suplimentare în 
cercetare și inovare de-a lungul întregului lanț valoric al hidrogenului, pentru a analiza 
soluții multimodale, în special în ceea ce privește creșterea eficienței energetice și 
reducerea costurilor, cu scopul de a extinde și a îmbunătăți utilizarea hidrogenului; 
subliniază că este necesar să se efectueze o cercetare prenormativă, care să includă 
aspectele legate de siguranță, pe lângă planurile de implementare și foile de parcurs, 
asigurând astfel standarde îmbunătățite și armonizate, securitatea aprovizionării și 
niveluri ridicate de sustenabilitate;

21. salută intenția Comisiei de a revizui cadrul privind ajutoarele de stat, inclusiv 
Orientările privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie, acțiune 
prevăzută pentru 2021;

22. sprijină Alianța europeană pentru hidrogen curat, Alianța pentru un hidrogen din surse 
regenerabile și proiectele importante de interes european comun (PIIEC); reamintește că 
întreprinderea comună FCH asigură colaborări sinergetice cu întreprinderile comune ale 
UE și cu toate părțile interesate implicate în dezvoltarea aplicațiilor pe bază de 
hidrogen;

23. subliniază că, în conformitate cu dimensiunea externă a Pactului verde european, UE și 
statele membre ar trebui să încurajeze în mod activ noi oportunități de cooperare în 
domeniul hidrogenului curat și să dezvolte rapid parteneriate strategice cu țările 
învecinate și țările terțe, contribuind astfel la redefinirea parteneriatelor din domeniul 
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energetic la nivel internațional, la promovarea standardelor și reglementărilor UE și la 
protejarea intereselor strategice ale Europei; 

24. subliniază că este important să se sprijine cercetarea, urmând o abordare neutră din 
punct de vedere tehnologic, bazată pe emisii de GES pe durata ciclului de viață și pe 
criterii științifice de durabilitate, pentru a accelera tranziția spre următoarea generație de 
sisteme de transport decarbonizate;

25. consideră că implicarea industriei și punerea la dispoziția lucrătorilor a cunoștințelor 
adecvate despre hidrogen sunt extrem de importante; subliniază că dimensiunea 
siguranței ar trebui să fie în permanență o prioritate;

26. salută Foaia de parcurs referitoare la banca pentru climă a Băncii Europene de Investiții 
(BEI) pentru perioada 2021-2025 și posibilitatea de a combina consultanța cu asistența 
tehnică oferite de platformele de consultanță ale BEI și în cadrul programului Orizont 
Europa; subliniază, în acest context, că ar trebui să se acorde o atenție deosebită 
mobilizării de investiții pentru introducerea hidrogenului în transporturi;

Recomandări

27. subliniază importanța coordonării pentru a atinge standarde de siguranță ridicate 
armonizate pentru infrastructura de transport și invită Comisia să clarifice și să 
evidențieze sinergiile dintre MIE - Energie și MIE - Transporturi; insistă asupra creării 
de sinergii între TEN-T și TEN-E, precum și de strategii privind combustibilii 
alternativi care să conducă la o introducere treptată a punctelor de realimentare cu 
hidrogen adecvate pentru toate vehiculele și a altor combustibili alternativi de-a lungul 
coridoarelor de transport și în locuri strategice, precum porturile maritime și interioare, 
aeroporturile și gările, care să fie implementate în zonele existente cu combustibili 
multipli, dacă este posibil, și să fie însoțite de cerințele tehnice esențiale și de standarde 
armonizate bazate pe evaluări ale riscurilor;

28. solicită o integrare a diferitelor surse de finanțare ale UE, combinând cofinanțarea 
directă în cadrul MIE cu FEDR și Fondul de coeziune, utilizând totodată pe deplin 
finanțarea privată disponibilă, pentru a asigura o integrare adecvată între rețeaua TEN-
T, infrastructura pe bază de hidrogen și sistemele și serviciile de transport la nivel 
regional și local;

29. salută intenția Comisiei de a dezvolta o infrastructură de realimentare cu hidrogen în 
cadrul Strategiei pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă și al revizuirii Directivei 
privind infrastructura pentru combustibili alternativi; 

30. observă că strategia privind hidrogenul nu precizează rolul semnificativ pe care îl joacă 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) în cadrul lanțurilor valorice ale UE în 
domeniul energiei și transporturilor; invită Comisia să faciliteze accesul la cercetare și 
finanțare și să monitorizeze progresele înregistrate de IMM-uri prin utilizarea unui set 
corespunzător de indicatori-cheie de performanță pentru a contribui la elaborarea unor 
politici bazate pe dovezi; subliniază că IMM-urile din Uniune trebuie să aibă acces la 
instrumentele de sprijin specifice în materie de hidrogen;

31. subliniază că evaluarea beneficiilor hidrogenului pentru mediu în materie de emisii de 
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GES ar trebui să fie corelată cu o analiză precisă a procesului de la etapa producție până 
la utilizare; invită Comisia să colecteze astfel de date pentru diferitele tipuri de 
hidrogen;

32. salută inițiativa Comisiei de a revizui impozitarea energiei în UE; solicită Comisiei și 
Consiliului să asigure condiții de concurență echitabile pentru purtătorii de energie 
pentru a facilita integrarea sectorului, în același timp, respectând pe deplin competența 
statelor membre în materie de politică fiscală, fără a interveni în aceste competențe;

33. reamintește obiectivul de 14 % privind energia din surse regenerabile stabilit pentru 
furnizorii de combustibili în Directiva privind energia din surse regenerabile (RED II); 
subliniază că aplicarea și utilizarea hidrogenului în sectorul transporturilor contribuie la 
soluțiile pentru atingerea unui nivel zero al emisiilor; invită Comisia să clarifice cât mai 
curând posibil rolul hidrogenului în cadrul Directivei privind energia din surse 
regenerabile, în special în ceea ce privește aspectele legate de cerințele de certificare și 
posibila aplicare a multiplicatorilor, care constituie baza investițiilor viitoare.
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