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EXPOZIȚIE SI DEZBATERI EURELECTRIC LA BRUXELLES: VIITORUL ESTE ELECTRIC
EURELECTRIC abordeaza subiecte cheie si de mare actualitate — “mediu înconjurător”, “inovație”,
“consumatorii de energie electrica”, in cadrul expoziției sub titlul “Viitorul este electric”, organizată în fața
Parlamentului European din Bruxelles miercuri 10 si joi 11 septembrie. Expozitia a fost completată de o serie de
intense dezbateri pe proleme de energie la care au participat reprezentanți ai companiilor si asociatiilor active în
domeniu, inclusiv CRE, precum și oficiali UE.
La invitația EURELECTRIC, reprezentanții biroului Centrului Român al Energiei CRE la Bruxelles au participat la
aceste discutii in cadrul festivitatii de inaugurare a expoziției sub titlul “Viitorul este electric”, si in cadrul celor trei sesiuni
de dezbateri care au urmat joi 11 septembrie in spatiul amenajat de organizatori in Place de Luxembourg.
În cadrul evenimentului au fost prezentate echipamente și aplicații de profil, precum contoare inteligente, mașini
electrice, proiecte în domeniul captării și stocării carbonului (CCS), dar și alte aplicații menite să ilustreze modul în care
industria de electricitate din Europa se adaptează în contextul politicii energetice și de climă a UE.
La eveniment au fost prezenți în calitate de expozanți reprezentanti ai membrilor și parteneri ai EURELECTRIC:
CEZ, EDF, Edison, ENEL, E.ON, Ormazabal, Landis+Gyr, RWE, Mainova și SSE. Evenimentul a oferit reprezentanților
biroului CRE la Bruxelles oportunitatea de a continua discutiile exploratorii cu o serie de companii si asociatii prezente cu
care CRE are deja sau intentioneaza sa dezvolte cooperari pentru beneficiul membrilor sai.
Structurată în jurul a trei teme-cheie — “mediu înconjurător”, “inovație”, “consumatorii de energie electrica”,
expoziția a fost completată de o serie de dezbateri pe proleme de energie la care au participat reprezentanți ai asociatiilor
profesionale si companiilor active în domeniu, precum și oficiali UE.
În deschiderea oficială a expoziției, președintele EURELECTRIC și directorul general executiv al E.ON,
Johannes Teyssen, a declarat:”În momentul de față vedem un mare interes pentru probleme de energie în rândul
deputaților europeni și în cadrul viitoarei Comisii Europene. Acesta este un semn clar că, în mod clar, energia și
electricitatea sunt percepute ca fiind coloana vertebrală a unei economii sănătoase și a unor standarde de viață mai bune.
Companiile membre EURELECTRIC contribuie cu 4% la PIB-ul european
dar își asumă responsabilitatea pentru toți cetățenii europeni. Produsele și
serviciile noastre stimulează creșterea economică; aceasta, la rândul său,
creează locuri de muncă și prosperitate pentru cei 500 de milioane de
cetățeni din Europa. O politică energetică adecvată în Europa va aduce
beneficii economiei în ansamblul său.”
La inaugurarea expoziției a fost prezent și europarlamentarul
Herbert Reul (foto), șef al delegației germane în Grupul PPE și fostul
președinte al comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie a
Parlamentului European.
Informații suplimentare: EURELECTRIC este vocea industriei de energie electrică din Europa. EURELECTRIC
reprezintă sectorul energetic din peste 30 de țări europene și nu mai puțin de 3.500 de companii active în domeniul
generării, distribuției și furnizării de energie.
Mai multe informații despre activitățile EURELECTRIC sunt disponibile la www.eurelectric.org.
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