Stimate domnule Cristian Buşoi, MEP

Centrul Român al Energiei (CRE) vă urează sincere felicitări pentru alegerea dumneavoastră în funcția de
Președinte al Comisiei pentru industrie, Cercetare şi Energie (ITRE), în cea de-a noua legislatură a
Parlamentului European.
Energia este o prioritate maximă a Uniunii Europene, întrucât „ eficiență energetică pe primul plan” este
concepută ca un obiectiv esențial al UE, ceea ce duce la economii de energie, mai puține emisii de gaze
cu efect de seră și prețuri mai bune pentru consumatori. Integrarea pieței și provocările de
infrastructură pentru gaz, energie electrică și hidrogen sunt cruciale, în coordonare cu Acordul Verde
European. Investiţiile în surse regenerabile si stocare a energiei, precum şi integrarea inteligentă sunt
necesare pentur o mai bună competitivitate la nivel internațional, în special pentru industriile cu
consum energetic mare.
CRE și membrii săi împărtășesc aceleaşi valori ale integrării inteligente, necesitatea unei noi
infrastructuri energetice, susținute de cercetare și inovare. De-a lungul anilor, începând cu 2011, când
am fost fondaţi, CRE și membrii acesteia au lucrat împreună pentru a asigura cele mai bune rezultate
pentru toate părțile interesate. În acest sens, reuniunile noastre anuale au loc în general la Parlamentul
European, unde dezbatem strategiile române și europene referitoare la energie, luând în considerare
nevoile industriei, cetățenii, obiectivele geo-politice și strategice. În mod formal, am lucrat cu
europarlamentari ai delegației române precum Theodor STOLOJAN și Marian Jean MARINESCU și, de
asemenea, cu alți foști europarlamentari din delegațiile străine. Întâlnirile noastre sunt menite să
transmită mesaje și să consolideze punțile între Parlamentul European, companiile de stat, companiile
private și societatea civilă în general.
Astăzi, cu o nouă Comisie în vigoare, este important să consolidăm relația dintre Parlamentul European
și reprezentanții energiei pentru a putea face faţă provocărilor fără precedent la nivel politic, economic,
tehnic și social.
Profităm de ocazie pentru a vă felicita încă o dată pentru alegerea dumneavoastră în calitate de
președinte ITRE și sperăm la cea mai bună colaborare.
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