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 Υπογραφή MoU ΗΑΕ-Ολλανδίας στον τομέα του υδρογόνου 

    

 
O Υπουργός Ενέργειας και Υποδομών των ΗΑΕ, H.E. Suhail bin Mohammed Al Mazrouei και 

η Ολλανδή Υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, κα Liesje Schreinema-

cher, υπέγραψαν στις 22 Μαρτίου 2022, στο περίπτερο της Ολλανδίας στην Expo2020 Dubai, 

Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) στον τομέα του υδρογόνου.  

Οι Yπουργοί υπογράμμισαν τη σημασία του καθαρού υδρογόνου, ιδίως του πράσινου 

υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές, η παραγωγή και η χρήση του οποίου, ως εναλλακτική λύση στη 

χρήση ορυκτών καυστίμων, εντάσσεται στην πολιτική και των δύο χωρών για μείωση των εκπομπών 

τους. Επίσης, αναγνώρισαν τα οφέλη της Συμφωνίας για τη δημιουργία διαδρόμων εξαγωγών-

εισαγωγών καθαρού υδρογόνου μεταξύ των δύο χωρών, με την Ολλανδία να φιλοδοξεί να καταστεί 

πύλη μεταφοράς υδρογόνου προς την Ευρώπη μέσω του λιμένος του Rotterdam.  

Ο εμιρατινός Υπουργός εξήρε τις διμερείς σχέσεις ΗΑΕ-Ολλανδίας, οι οποίες έχουν 

καταγράψει αξιόλογη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, βάσει των αρχών της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 

των κοινών συμφερόντων. Τόνισε ότι το εν λόγω Μνημόνιο καταδεικνύει τη στενή συνεργασία των 

δύο χωρών και στον ενεργειακό τομέα, ο οποίος αντιπροσωπεύει έναν σημαντικό πυλώνα των εθνικών 

τους οικονομιών. Συμπλήρωσε ότι ανάλογες συνεργασίες συμβάλλουν καταλυτικά στη μετάβαση 

προς τη χρήση υδρογόνου και υποστηρίζουν την τήρηση των αρχών της Συμφωνίας του Παρισιού για 

την Κλιματική Αλλαγή, βάσει συγκεκριμένων έργων και πρωτοβουλιών.  

Από την πλευρά της, η Ολλανδή Υπουργός επισήμανε την εντεινόμενη πίεση που υφίστανται 

τα σημερινά οικοσυστήματα για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση για ενεργειακούς 

πόρους, χωρίς αυτά να υποστούν περαιτέρω διάβρωση.  

Αντίστοιχα, υπενθυμίζεται ότι τα ΗΑΕ έχουν δεσμευτεί για κλιματική ουδετερότητα έως το 

2050, θέτοντας ως προτεραιότητα την παραγωγή υδρογόνου, αναγνωρίζοντας ότι αυτή θα επιτρέψει 

την παραγωγή περισσότερων εξαγωγικών προϊόντων χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 
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