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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:

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 și pentru 
atingerea 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 2050; invită, prin urmare, Comisia să introducă o terminologie cuprinzătoare 
și criterii pentru certificarea hidrogenului regenerabil și cu emisii scăzute de carbon, 
aceasta fiind baza oricărei investiții viitoare;

2. ia act de faptul că hidrogenul poate fi produs prin mai multe procese; subliniază 
importanța unui angajament clar față de tranziția la producția de hidrogen din surse 
regenerabile și cu emisii foarte scăzute de carbon în vederea atingerii obiectivului 
Uniunii de neutralitate climatică până în 2050, asigurând totodată neutralitatea 
tehnologică; evidențiază că în timpul perioadei de tranziție vor fi necesare stimulente 
pentru extinderea utilizării hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii foarte 
scăzute de carbon în industrie și în sectorul transporturilor, după modelul cadrului deja 
consacrat al sistemului de comercializare a certificatelor de emisii (ETS);

3. subliniază că hidrogenul, ca purtător de energie, este un factor-cheie al tranziției la 
energia din surse regenerabile, deoarece poate stabiliza și echilibra rețeaua de energie și 
decarboniza producția de căldură, ceea ce ar fi extrem de benefic pentru clădirile cu 
emisii scăzute; solicită, prin urmare, Comisiei să actualizeze și să armonizeze 
reglementările privind amestecurile cu hidrogen pe termen scurt și să sprijine 
modernizarea rețelelor existente și dezvoltarea rețelelor care lipsesc, în vederea 
înlocuirii gazului cu hidrogen pe termen mediu, ori de câte ori acest lucru este posibil;

4. 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 industrie provine din surse fosile; solicită, prin urmare, 
intensificarea semnificativă a cercetării și a investițiilor în aplicațiile hidrogenului din 
surse regenerabile în industrie și norme privind ajutoarele de stat care să permită 
sprijinul specific;

5. subliniază că hidrogenul necesită multă energie din surse regenerabile la un cost 
competitiv, peste potențialul oferit de Europa; 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 Africa, reprezintă oportunități de 
afaceri reciproc avantajoase, deoarece ele sprijină dezvoltarea industriilor energetice 
bazate pe surse regenerabile și pe hidrogen de ambele părți;

6. invită Comisia și statele membre să acorde prioritate cheltuielilor legate de dezvoltarea 
hidrogenului din surse regenerabile, a captării și stocării carbonului și a infrastructurilor 
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compatibile cu hidrogenul în cadrul planurilor de redresare și de reziliență, al planurilor 
pentru o tranziție justă, al InvestEU, al Orizont Europa, al TEN-E și TEN-T, precum și 
al Fondului pentru inovare ETS.


