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Către 
COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 
 
 
 

                                 PROIECT DE OPINIE 

asupra COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 

COMITETUL REGIUNILOR O strategie pentru hidrogen: pentru o Europă 
neutră climatic 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 171 alin (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

transporturi şi infrastructură a fost sesizată, cu examinarea documentului nelegislativ - 

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR O strategie pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic. 

 Documentul supus examinării are caracter nelegislativ şi reprezintă o viziune 

a modului în care Europa poate transforma hidrogenul curat într-o soluţie viabilă pentru 

decarbonizarea, în timp, a diferitelor sectoare în care reducerea emisiilor de carbon este 

urgentă, dar greu de realizat. Totodată se identifică problemele care trebuie depăşite, se 

stabilesc pârghiile pe care UE le poate mobiliza şi se prezintă o foaie de parcurs pentru 

acţiuni pentru următorii ani.  
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       Hidrogenul este esenţial în vederea susţinerii angajamentului UE de a atinge 

neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2050 şi pentru efortul global de 

punere în aplicare a Acordului de la Paris, acţionând în acelaşi timp în direcţia unei 

poluări zero. 

În contextul pandemic  generalizat de COVID-19, investiţia în hidrogen ar putea 

stiula creşterea sustenabilă şi crearea de locuri de muncă, având efect pozitiv în 

redresarea crizei actuale.  

Comunicarea ne prezintă o foaie de parcurs până în anul 2050 care are la bază 

strategii pe termen scurt şi mediu în vederea dezvoltării hidrogenului din surse 

regenerabile. O primă etapă o reprezintă instalarea în UE a unor electrolizoare de 

hidrogen din surse regenerabile cu o capacitate de cel puţin 6 GW şi producerea de până 

la 1 milion de tone de hidrogen din surse regenerabile.  Etapa ulterioară, aproximată în 

intervalul 2025-2030 presupune devenirea hidrogenului într-o componentă intrinsecă a 

unui sistem energetic integrat, cu un obiectiv strategic de instalare a unor electrolizoare 

cu o capacitate de cel puţin 40GW pe bază de hidrogen regenerabil şi al unei producţii 

de până la 10 milioane de tone de hidrogen regenerabil în UE. În etapa următoare anului 

2030 tehnologiile pe bază de hidrogen din surse regenerabile ar trebui să ajungă la 

maturitate şi să fie desfăşurate la scară largă pentru a ajunge în toate sectoarele dificil de 

decarbonizat.  

Este necesar un sprijin coordonat din partea UE pentru cercetare şi inovare în 

cazul proiectelor cu impact puternic la scară largă de-a lungul întregului lanţ valoric al 

hidrogenului şi promovarea de către Uniune în mod activ de oportunităţi de cooperare 

în domeniul hidrogenului curat cu ţările şi regiunile învecinate, ca o modalitate de a 

contribui la tranziţia lor către o energie curată şi de a promova creşterea şi dezvoltarea 

durabilă.  

Strategia reuneşte diferite direcţii de acţiune politică, acoperind întregul lanţ 

valoric, precum şi perspective industriale, de piaţă şi de infrastructură, alături de 

perspectiva cercetării şi inovării şi de dimensiunea internaţională, pentru a crea un 

mediu propice pentru a creşte oferta şi cererea de hidrogen pentru o economie neutră 

din punctul de vedere al impactului asupra climei.  

 Membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au examinat și 

dezbătut documentul mai sus menționat în ședința online din data de 29 
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septembrie 2020 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei 

pentru afaceri europene un proiect de opinie favorabil asupra COMUNICĂRII 

COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL 

ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O 

strategie pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic. 
 

 
 

PREȘEDINTE, 

Găvrilă GHILEA 


