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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 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 8 iulie 2020 intitulată „Consolidarea unei 
economii neutre climatic: o strategie a UE pentru integrarea sistemului energetic” 
(COM(2020)0299),

– 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 
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 regenerabile1,

 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 

1 JO L 328, 21.12.2018, p. 82.
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Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului2,

– având în vedere Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 
octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi3,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 559/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind 
înființarea întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”4,

– 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. 715/20095,

– 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. 67/20106, 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 
gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a 
Consiliului7,

– având în vedere rezoluția sa din 10 iulie 2020 referitoare la o abordare europeană 
globală privind stocarea energiei8,

– având în vedere rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul verde european9,

– 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 Paris10,

– având în vedere rezoluția sa din 25 octombrie 2018 referitoare la implementarea 
infrastructurii pentru combustibili alternativi în Uniunea Europeană: este momentul să 
acționăm!11,

– având în vedere rezoluția sa din 6 februarie 2018 referitoare la accelerarea inovării în 

2 JO L 328, 21.12.2018, p. 1.
3 JO L 307, 28.10.2014, p. 1.
4 JO L 169, 7.6.2014, p. 108.
5 JO L 115, 25.4.2013, p. 39.
6 JO L 348, 20.12.2013, p. 129.
7 JO L 275, 25.10.2003, p. 32.
8 Texte adoptate, P9_TA(2020)0198.
9 Texte adoptate, P9_TA(2020)0005.
10 Texte adoptate, P8_TA(2019)0217.
11 JO C 345, 16.10.2020, p. 80.
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domeniul energiei curate12,

– 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 
neutralitatea climatică până în 2050;

B. întrucât tranziția către o economie cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră necesită o 
tranziție către o energie curată care să asigure sustenabilitatea, securitatea aprovizionării 
și accesibilitatea energiei;

C. întrucât hidrogenul poate fi utilizat pentru aplicații industriale, de transport și de 
încălzire, decarbonizând sectoarele în care electrificarea directă nu este posibilă sau 
competitivă, precum și pentru stocarea energiei în vederea echilibrării sistemului 
energetic, jucând astfel un rol semnificativ în integrarea sistemului energetic,

1. subliniază necesitatea de a menține și de a dezvolta în continuare poziția Europei de 
lider tehnologic în domeniul hidrogenului curat13, printr-o economie competitivă și 
sustenabilă a hidrogenului, cu o piață integrată a hidrogenului; evidențiază necesitatea 
unei strategii europene privind hidrogenul, care să acopere întregul lanț valoric al 
hidrogenului, inclusiv sectoarele cererii și ofertei, și care să fie coordonată cu eforturile 
naționale de reducere a costurilor hidrogenului curat; salută, prin urmare, strategia 
privind hidrogenul pentru o Europă neutră climatic, propusă de Comisie; 

2. reliefează că principiul „eficiența energetică pe primul loc” prevalează și că 
electrificarea directă, acolo unde este posibil, este opțiunea preferabilă pentru 
decarbonizare, deoarece este mai rentabilă și mai eficientă din punct de vedere energetic 
decât utilizarea hidrogenului curat;

3. este convins că numai hidrogenul curat contribuie în mod sustenabil la realizarea 
neutralității climatice pe termen lung;

Clasificarea și standardele referitoare la hidrogen

4. consideră că o clasificare juridică comună a diferitelor tipuri de hidrogen este extrem 
de importantă; salută clasificarea propusă de Comisie; observă că evitarea a două 
denumiri pentru aceeași categorie, cum ar fi hidrogen „din surse regenerabile” și 
hidrogen „curat”, ar putea clarifica și mai mult această clasificare;

5. subliniază nevoia urgentă de standarde europene, precum și de sisteme de certificare și 

12 JO C 463, 21.12.2018, p. 10.
13 Potrivit Comisiei, „hidrogenul curat” se referă la hidrogenul produs prin electroliza apei cu energie electrică 
din surse regenerabile. Aceasta poate fi produsă, de asemenea, prin reformarea biogazului sau prin transformarea 
biochimică a biomasei, dacă respectă cerințele de sustenabilitate.
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etichetare pentru hidrogenul curat și de garanții de origine pentru energia electrică din 
surse regenerabile; consideră că hidrogenul curat ar trebui să fie determinat pe baza 
unei revizuiri științifice independente a emisiilor pe durata ciclului său de viață; invită 
Comisia să furnizeze un cadru de reglementare cât mai curând posibil în 2021;

6. este ferm convins că acceptarea de către public este esențială pentru crearea cu succes 
a unei economii bazate pe hidrogen; subliniază, prin urmare, că este important ca 
publicul și părțile interesate să se implice 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;

Creșterea producției de hidrogen

7. salută obiectivele ambițioase ale Comisiei de a crește capacitatea electrolizoarelor de 
hidrogen din surse regenerabile și producția de hidrogen; îndeamnă Comisia și statele 
membre să stimuleze lanțul valoric și pătrunderea pe piață a hidrogenului curat, pentru 
ca acesta să devină matur din punct de vedere tehnologic și competitiv cu hidrogenul 
pe bază de combustibili fosili și cu hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de carbon14;

8. subliniază că, pentru o piață internă a hidrogenului funcțională și previzibilă, trebuie 
depășite barierele de reglementare și trebuie creat un cadru de reglementare coerent și 
cuprinzător; consideră că cadrul de reglementare privind piața gazelor naturale și 
Pachetul privind energia curată ar putea servi drept modele în acest scop;

9. observă că, pentru a construi o economie sustenabilă a hidrogenului suficient de rapid 
pentru a ne atinge obiectivele climatice, hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon poate juca un rol de tranziție; invită Comisia să evalueze durata, precum și 
cantitatea de hidrogen de acest fel necesare pentru decarbonizare până când numai 
hidrogenul curat poate juca rolul respectiv;

10. subliniază că o economie curată bazată pe hidrogen necesită cantități suplimentare 
semnificative de energie din surse regenerabile la prețuri accesibile și infrastructura 
aferentă; invită Comisia și statele membre să își intensifice eforturile în acest sens și să 
elimine impozitele și taxele pe energia electrică din surse regenerabile;

Infrastructura pentru hidrogen

11. subliniază necesitatea de a dispune în timp util de infrastructuri de producție și 
transport de hidrogen, precum și de a dezvolta în paralel cererea și oferta; salută, în 
acest sens, intenția Comisiei de a revizui Regulamentul nr. 347/2013 din 17 aprilie 
2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene 
(Regulamentul TEN-E)15; observă că, în ciuda concentrării asupra clusterelor 
industriale în prima etapă, ar trebui deja inițiate planificarea infrastructurii de transport 
pe distanțe mai lungi și reglementarea acesteia;

14 Potrivit Comisiei, „hidrogenul 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.
15 JO L 115, 25.4.2013, p. 39.
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12. încurajează Comisia și statele membre să evalueze posibilitatea de a refolosi 
conductele de gaz existente pentru transportul hidrogenului pur, pentru a maximiza 
eficiența din punctul de vedere al costurilor și a reduce la minimum costurile 
investițiilor și costurile egalizate ale transportului;

Cererea de hidrogen

13. evidențiază că, pentru o introducere rapidă pe piață a hidrogenului curat și pentru a 
evita dependența de carbon, cererea de hidrogen curat trebuie să crească; recunoaște 
că, inițial, 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 mijloace; consideră că, pentru aceste sectoare, ar trebui 
stabilite la nivel european foi de parcurs cu privire la dezvoltarea cererii, la investiții și 
la nevoile în materie de cercetare; este de acord cu Comisia că sunt necesare politici 
legate de cerere, cum ar fi cotele pentru utilizarea hidrogenului curat în anumite 
sectoare și contractele pe diferență pentru carbon („CCfD”), pentru a promova 
decarbonizarea prin intermediul hidrogenului curat;

Cercetarea, dezvoltarea, inovarea și finanțarea 

14. subliniază importanța cercetării, dezvoltării și inovării de-a lungul întregului lanț 
valoric și a proiectelor demonstrative la scară industrială pentru ca hidrogenul curat să 
devină competitiv; consideră că implicarea IMM-urilor și înzestrarea lucrătorilor cu 
cunoștințe adecvate despre hidrogen sunt extrem de importante;

15. reliefează că sunt necesare investiții semnificative pentru ca hidrogenul curat să devină 
competitiv și că programele europene și instrumentele de finanțare precum Orizont 
Europa, Mecanismul pentru interconectarea Europei, InvestEU și Fondul pentru 
inovare al ETS au un rol esențial în promovarea unei economii curate bazate pe 
hidrogen; regretă profund reducerile aplicate de Consiliu acestor instrumente; invită 
Comisia să elaboreze o strategie coordonată de investiții pentru hidrogenul curat; 

16. salută Alianța europeană pentru hidrogen curat și proiectele importante de interes 
european comun (PIIEC) ca mijloace importante de majorare a investițiilor în 
hidrogenul curat; încurajează Alianța să prezinte o agendă de investiții și o rezervă de 
proiecte care să poată asigura aplicarea obiectivelor privind hidrogenul stabilite de 
Comisie cât mai curând posibil; salută intenția Comisiei de a revizui orientările 
privind ajutoarele de stat pentru a include hidrogenul curat;

17. subliniază activitatea întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” 
(întreprinderea comună FCH); solicită Comisiei să o utilizeze drept centru de 
competență pentru hidrogenul curat;

Cooperarea internațională în domeniul hidrogenului

18. consideră că importul de hidrogen curat poate deveni necesar pentru a răspunde cererii 
europene; invită Comisia să stabilească o cooperare reciproc avantajoasă cu regiunile 
învecinate; 

19. este convins că UE ar trebui să încerce să își promoveze standardele privind 
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hidrogenul la nivel internațional, incluzând astfel hidrogenul în cooperarea sa 
internațională; 

Rolul hidrogenului într-un sistem energetic integrat

20. subliniază necesitatea unui sistem energetic integrat pentru a ajunge la neutralitatea 
climatică până în 2050; consideră că integrarea rețelei de energie electrică, gaze și 
hidrogen este benefică pentru buna funcționare a pieței hidrogenului și energiei; salută 
includerea hidrogenului în Strategia Comisiei pentru integrarea sistemului energetic; 
consideră că hidrogenul curat poate juca un rol-cheie în stocarea energiei pentru a 
echilibra cererea și oferta intermitentă de energie din surse regenerabile; 

°

° °

21. 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.
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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 
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. 
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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 
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 
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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


