ROMANIAN ENERGY DAY 2017: CRE ADUCE ENERGETICA ROMÂNEASCĂ FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU
LIDERII POLITICI LA BRUXELLES
15 Iunie 2017, Oana LANGA
Pe 30 și 31 mai, Asociația Centrul Român al Energiei a organizat la Bruxelles cea de-a Șasea Conferință
Anuală Romanian ENERGY DAY 2017 intitulată „Cooperarea regională, factorul-cheie pentru Uniunea
Energetică: Mecanisme și inițiative pentru industria energetică și pentru factorii politici decizionali“.
Peste 130 de profesioniști ai energeticii românești și europene au răspuns pozitiv la invitația CRE,
participând la o conferință devenită emblematică, unde au fost dezbătute teme ca Integrarea
regenerabilelor, Sărăcia energetică în Europa Centrală și de Sud-Est, Securitatea energetică în regiune
și Digitalizarea companiilor de servicii energetice. Ca în fiecare an, CRE a reușit să convoace vorbitori la
cel mai înalt nivel, printre care și Vice-Președintele Comisiei Europene responsabil cu Uniunea
Energetică, Maroš ŠEFČOVIČ, care reconfirmat rolul țării noastre drept “hub energetic regional”.
Organizate în patru paneluri, discuțiile din prima zi au reunit jucători-cheie din industria energetică
românească și regională, reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Parlamentului European, specialiști și
cercetători în jurul celor mai dezbătute subiecte din acest moment la Bruxelles. La numai o săptămână
după reuniunea OPEC din Viena și în anticiparea Zilelor Uniunii Energetice și a reuniunii la nivel înalt a
CESEC din 28-29 septembrie 2017, CRE a a analizat impactul extinderii mandatului CESEC spre
regenerabile, electricitate și eficiență energetică, soluții pentru mitigarea sărăciei energetice din România
și din regiunea Europei Centrale și de Sud-Est, asigurarea securității energetice în regiune și digitalizarea
companiilor de servicii energetice.
“Este o ocazie importantă de a aduce împreună lideri din domeniul afacerilor și al industriei, precum și
guvernanți din Uniunea Europeană și România și nu numai, cu scopul de a aborda aspecte foarte presante
cu care ne concentrăm în acest moment(…) Uniunea Europeană are ținte energetice clare(…) România și
Regiunea Europei Centrale și de Sud-Est joacă un rol uriaș în cooperarea regională, ceea ce poate ajuta la
atingerea acestor ținte și suntem bucuroși să putem aduce jucătorii cheie împreună pentru aceste discuții"
a declarat în deschidere Corneliu Bodea, Președintele CRE.
”Reprezentanţii sectorului energetic din România trebuie să aibă o voce mai puternică la Bruxelles, mai
ales în contextul definirii unor linii importante ale politicii energetice a Uniunii Europene pentru viitor”, a
afirmat în completare europarlamentarul Victor Negrescu. În intervenția sa, doamna ambassador
Luminița Odobescu, Reprezentant Permanent al României pe lângă Uniunea Europeană a arătat că sunt
șanse mari ca primele propuneri legislative din pachetul Comisiei privind energia curată să fie finalizate
chiar în 2019, în timpul Președinției române a Consiliului UE.
Promotor al cooperării regionale, Vice-Președintele Comisiei Europene Maroš ŠEFČOVIČ a reamintit rolul
pe care România îl joacă în energetica europeană prin prisma inițiativelor ce se desfășoară anul acesta la
București (Link).
Secretariatul CRE va transmite membrilor săi o serie de comunicări care reiau mesajele-cheie din discuțiile
desfășurate pe parcursul celor două zile ale Romanian ENERGY DAY2017.
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