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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 
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 

1 Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (2019), O foaie de parcurs privind hidrogenul pentru 
Europa.
2 Agenția Internațională a Energei (2019): The Future of Hydrogen; Comisia Europeană (2020): Hydrogen 
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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 
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 

Strategy; EPRS (2020): Path to Hydrogen Competitiveness.
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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 
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 

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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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 
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 

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. 
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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 
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 

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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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 
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;
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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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