Centrul Român al Energiei salută noua Comisie Europeană
Carina ZIDARU, 2 Decembrie 2019
Parlamentul European a ales noua Comisia Europeană, miercuri 27 noiembrie 2019. Votul a avut loc după ce
Președintele Comisiei Europene, Ursula VON DER LEYEN a prezentat Colegiul și noua sa structură cu douăzeci și
șapte de comisari, precum și programul de lucru, reflectând prioritățile și obiectivele pentru următorii cinci ani.
Politicile de bază care trebuie abordate în viitorul apropiat sunt schimbările climatice, digitalizarea și provocările
sociale. Eficiența energetică rămâne o prioritate maximă, principiul „eficiența energetică în primul rând” fiind
conceput ca un obiectiv esenţial al UE, ceea ce duce la economii de energie, la reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră și la prețuri competitive pentru consumatori. Portofoliul de energie este atribuit doamnei Kadri
SIMSON, în timp ce vicepreședintele Comisiei, Frans TIMMERMANS, va coordona lucrările la Acordul Verde
European, iar portofoliul pentru mediu este coodronat de comisarul Virginijus SINKEVCIUS. Fostul președinte al
Comisiei pentru industrie, Cercetare și Energie (ITRE) al Parlamentului European, Adina VALEAN a fost votată
Comisarul responsabil cu transporturile. Noua Comisie Europeană își va prelua oficial funcțiile la 2 decembrie
2019.
Noua Comisie Europeană votată are o structură și priorități diferite față de cea precedentă, este formată din doar
douăzeci și șapte de membri, are opt vicepreședinți și noi responsabilități, cum ar fi realizarea Orientărilor politice,
crearea unui Acord Ecologic European, o Europă potrivită pentru era digitală, o economie care funcționează pentru
cetăţeni, protejându-se astfel modul de viață european. În acest sens, președintele Ursula VON DER LEYEN a
declarat că: „Această echipă va contura calea europeană: vom lua măsuri îndrăznețe împotriva schimbărilor
climatice, vom construi parteneriatul cu Statele Unite, vom defini relațiile noastre cu China și vom fi un vecin de
încredere, de exemplu pentru Africa. Această echipă de Comisari va trebui să promoveze valorile și standardele
noastre la nivel mondial. Vreau o Comisie condusă cu determinare, care să fie clar concentrată pe problemele
disponibile și care să ofere răspunsuri. Doresc să fie o Comisie bine echilibrată, agilă și modernă. Această echipă va
trebui acum să câștige încrederea Parlamentului. Comisia mea va fi o Comisie geopolitică angajată în politici
durabile. Vreau ca Uniunea Europeană să fie gardianul multilateralismului. Ştim că suntem mai puternici făcând
împreună ceea ce nu putem face singuri ".
Kadri SIMSON, Comisarul european pentru energie, a reiterat rolul central pe care îl are energia pentru viitorul
Uniunii Europene. Integrarea pieței și provocările infrastructurale pentru gaz, electricitate și hidrogen sunt cruciale,
în coordonare cu Acordul Verde European. Până în 2030 sunt necesari aproximativ 200 de miliarde de euro pentru
investiții în surse regenerabile și stocare de energie pentru piața energiei electrice. Integrarea inteligentă este
necesară în special pentru o mai bună competitivitate a UE la nivel internațional și pentru a face industriile cu
consum energetic mai eficente. De asemenea, vor fi create astfel de noi locuri de muncă.
Mihai PAUN, Vicepreședinte CRE, a declarat că „Uniunea Europeană trebuie să fie neutră din punct de vedere
climatic până în 2050, cu obiectivul său tot mai mare de reducere a emisiilor la cel puțin 50% în 2030. Acest lucru
trebuie să se întâmple într-un mod coordonat, întrucât Comisia trebuie să fie atentă la prețurile și costurile energiei,
atât pentru companii cât și pentru consumatori, în special în perioada de tranziție. "
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