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Gunther Oettinger: Încurajez România să ia parte
la dezbaterea europeană privind exploatarea gazului de şist
Bruxelles, 15 mai - Corespondentul Agerpres, Florin Ştefan, transmite: Comisarul european pentru
energie, Gunther Oettinger, a salutat miercuri demersurile României de a-şi diversifica sursele energetice
şi a apreciat că gazul de şist ar putea fi o opţiune. Într-un discurs pronunţat în cadrul unei conferinţe a
Centrului Român al Energiei de la Bruxelles, înaltul oficial UE a adăugat că încurajează România să ia
parte la dezbaterea europeană privind exploatarea gazului de şist. 'România, mai mult decât alte state
membre, se confruntă cu provocări uriaşe pentru a se adapta la piaţa europeană şi la reglementările UE,
pentru a ajunge din urmă această tehnologie a energiei avansată şi a-şi face companiile mai cunoscute în
restul Europei. Dar când văd ce aţi realizat deja, am mare încredere că veţi reuşi. Structural şi strategic,
România reprezintă un element indispensabil al pieţei energiei europene', a spus Gunther Oettinger.
Comisarul european a afirmat că România este un 'jucător important' în strategia comună a UE şi a
felicitat România pentru progresele din domeniul energetic din ultimii zece ani. 'România este pe cale săşi îndeplinească angajamentele de a creşte la 24 % mări ponderea energiilor regenerabile în mixul său
energetic până în 2020. De asemenea, aţi făcut unele progrese în ceea ce priveşte eficienţa energetică,
dar există un mare potenţial de a face mai mult, în special în sectoare mai puţin industrializate. Anul
trecut, România a fost un exemplu în UE în realocarea fondurilor structurale pentru investiţii în eficienţa
energetică a clădirilor rezidenţiale. De asemenea, sunt încântat că a fost finalizată legătura Arad-Szeged
cu Ungaria şi că interconectarea de gaz România-Bulgaria va deveni bidirecţională. Aceste proiecte au
ajutat România să se integreze mai mult în piaţa europeană', a mai spus comisarul european în
alocuţiunea sa.
Gunther Oettinger a salutat demersurile României de a-şi diversifica sursele, menţionând că 'gazul de şist
ar putea fi o opţiune'. 'Şi încurajez România să se alăture dezbaterii europene privind această chestiune',
a adăugat el.
De asemenea, comisarul european a salut faptul că statele implicate în proiectul Nabucco, printre care şi
România, au confirmat sprijinul pentru proiect în timpul recentei întâlniri a comitetului Nabucco de la
Budapesta. 'Sprijinul României şi al celorlalte state membre implicate - Bulgaria, Ungaria, Austria - este
foarte important pentru a maximiza şansele ca proiectul să fie selectat de consorţiul Shah-Deniz. Acest
lucru ar putea avea loc foarte curând, poate la sfârşitul lui iunie. Ştiţi că, în opinia mea, vom avea nevoie
de amândouă, Nabucco şi TAP (Trans Adriatic Pipeline), pentru a asigura UE resurse de gaz
diversificate', a subliniat Oettinger.
Conform sursei citate, România va fi unul din principalii beneficiari ai deschiderii coridorului sudic de
aprovizionare cu gaz, ceea ce o va ajuta să-şi diversifice portofoliul de resurse. 'Desigur, înţeleg
prospecţiunile pentru resurse suplimentare interne, gaz de şist şi gaz convenţional, în zona sa economică
exclusivă din Marea Neagră. Asta ar putea limita importurile României. Totuşi, sunt convins că accesul la
coridorul sudic îi va da României posibilitatea de a diversifica sursele, mai multă competitivitate şi
interconectări mai bune. Este o opţiune pe care România nu are de ce să o regrete', a mai spus comisarul
european pentru energie. AGERPRES
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