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 10 iunie 2014, Ziua Energiei Românești la Bruxelles 

 

Centrul Român al Energiei (CRE) a organizat, pentru al doilea an consecutiv, evenimentul emblematic “Ziua Energiei 
Românești”, conferința internațională care a reunit pe 10 iunie 2014, la Bruxelles, peste 70 de experți în domeniul 
energetic românesc și european. Printre participanți s-au numărat membrii Centrului Român al Energiei, reprezentanți 
ai Misiunii României pe lângă UE, ai Comisiei Europene, ai Parlamentului European, ai Ministerului Energiei din 
România, alături de reprezentanț ai altor asociații sau companii energetice active în Bruxelles. Evenimentul s-a 
desfășurat la Sediul Reprezentanței landului Baden-Württemberg pe lângă Uniunea Europeană. 
 
 

 
 
Obiectivul evenimentului CRE l-a reprezentat analiza implementării și a dezvoltării viitoare a politicii energetice 
sustenabile în Uniunea Europeană, în particular privind utilizarea actuală a potențialului energetic în UE și a opțiunilor 
optime privind valorificarea potențialului energetic în România. Oportunitățile sistemului energetic românesc și 
viitoarele provocări au fost subiecte centrale în agenda evenimentului. 
 
Structurat în trei sesiuni tematice diferite, conferința “Ziua Energiei Românești” a abordat următoarele teme: potențialul 
energetic în Uniunea Europeană și în România, provocările în utilizarea opțiunilor și a potențialului energetic, respectiv 
finanțarea tranziției energetice în UE și în România. 
 

Alocuțiunile de deschidere 
 

 
 

(de la stânga la dreapta: Stelian Gal, Zeno Danner, Mark van Stiphout, Karoly Borbely) 

Prima parte a evenimentului a fost dedicată mesajelor de deschidere ale dl. Stelian Gal, Președintele CRE, dl. Zeno 
Danner, director la Reprezentanța Permanentă a landului Baden-Württemberg pe lângă Uniunea Europeană, 
Excelenței Sale dl. Cristian Bădescu, ambasador adjunct la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă 
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Uniunea Europeană, dl. Mark van Stiphout, membru al cabinetului 
comisarului european pentru Energie, Günther Oettinger, dl. Karoly 
Borbely, secretar de stat pentru Energie în cadrul Ministerului român 
al Energiei. 
Excelența Sa, dl. Cristian Bădescu, ambasador adjunct la 
Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea 
Europeană, a vorbit în cadrul evenimentului CRE despre acțiunile 
prin care poate fi creată o politică energetică unitară la nivelul UE, 
politică susținută de România dar care trebuie să ia în considerare 
dreptul statelor membre de a-și proteja obiectivul strategic național în 

ceea ce privește securitatea energetică. Acesta a amintit, ca elemente ale unei posibile soluții: consolidarea pieței 
interne a energiei prin consolidarea cooperării europene și regionale, o mai bună utilizare a resurselor interne, 
dezvoltarea cooperării cu țările din vecinătatea imediată a UE, respectiv definirea rolului UE la nivel internațional. 
“Salut inițiativa CRE de a continua tradiția organizării unor astfel de conferințe la Bruxelles. Pe angenda de astăzi sunt 
subiecte importante atât pentru mediul public, cât și pentru cel privat. Sunt încrezător că discuțiile de astăzi vor avea o 
contribuție semnificativă la dezbaterile actuale privind măsurile care pot contribui la consolidarea politicii energetice 
comune a Uniunii Europene”, a transmis Excelența Sa. 
 
 

 
“Uniunea Europeană lucrează, în această perioadă, la cadrul de acțiune 
pentru orizontul 2030. Întâlniri precum cea de față, care aduc împreună 
reprezentanți ai statelor membre și ai organismelor europene, sunt 
așadar binevenite”, a spus Mark Van Stiphout, reprezentant al 
comisarului european pentru energie, Günther Oettinger, în 
deschiderea evenimentului. Reprezentantul cabinetului comisarului 
european Oettinger a adăugat: “Discutăm acum despre țintele energetice 
pentru următoarea perioadă. În toamna acestui an sperăm să ajungem la 
un acord cu statele membre, atât în ceea ce privește scăderea cu 40% a 
emisiilor de CO2, cât și creșterea ponderii surselor de energie 

regenerabilă în mix. Pe termen mediu și lung, tendința la nivel european, având în vedere și situația din  vecinătatea 
noastră și obiectivul nostru în ceea ce privește securitatea energetică, va fi aceea de a acorda o mai mare atenție 
armonizării planurilor naționale și eforturilor de interconectare și de integrare a piețelor.” 
 
 

 
Dl. Karoly Borbely, secretar de stat pentru Energie în Ministerul român al 
Energiei, a vorbit despre provocările actuale ale României în domeniul 
energetic, amintind ca prioritară definirea unei noi strategii energetice 
naționale. “Lucrăm deja de două luni la această strategie pentru perioada 
2014-2035. Ne-am propus ca la începutul lunii noiembrie să aprobăm 
documentul și să avem o strategie energetică realistă. Obiectivul nostru este 
să obținem 100% independență energetică.” 
 

Potrivit secretarului de stat, energiile regenerabile vor fi susținute în continuare în strategie, dar într-o formă mai 
precaută, mult mai sustenabilă: “Este una dintre prioritățile acestei strategii energetice și nu în ultimul rând acele 
rezerve neconvenționale pe care sperăm să le avem la noi în țară. Trebuie să colaborăm cu Comisia Europeană 
pentru a găsi soluții avantajoase de continuare a investițiilor de acets fel.” Un alt proiect prioritar, alături de 
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interconectările cu țările vecine, de investițiile în energie hidro și nucleară, va fi creșterea eficienței centralelor pe 
cărbune, având în vedere faptul că circa o pătrime din mixul național este reprezentat de cărbune. 
În ceea ce privește situația din Ucraina, Karoly Borbely consideră că rolul României este unul extrem de important: 
“Putem asigura o stabilitate foarte importantă în zonă. Suntem o țară sigură pentru investitori.” 

 
 
 
Dl. Zeno Danner, seful departamentului politici energetice al Reprezentanței 
Permanente a Baden-Württemberg pe lângă Uniunea Europeană, a precizat că 
politica energetică este foarte importantă și pentru landul german, amintind 
Strategia Dunării, care vizează și România și în care cooperarea energetică 
este una dintre cele mai importante direcții de acțiune. 
 

 
 
 

Dl. Stelian Gal, președintele CRE, a deschis evenimentul făcând o 
trecere în revistă a atuurilor energetice ale României, dar și ale 
provocărilor pe care țara trebuie să le depășească în contextul tranziției 
energetice, obiectivelor privind decarbonizarea, securității energetice și al 
schimbărilor nevoilor consumatorilor. “România trebuie să monetizeze 
avantajele pe care le are din punct de vedere energetic și să identifice 
soluții sustenabile care să răspundă provocărilor actuale din domeniul 
energetic național și european. Sperăm ca prin această întâlnire să fim cu 
un pas mai aproape de acest obiectiv strategic”, a transmis acesta. 
 

 
 
 

Prima sesiune: Potențialul Energetic - Focus în UE și în România 
 

În prima sesiune au fost abordate subiecte de actualitate referitoare la potențialul energetic european și național: 
strategia UE pentru utilizarea eficientă a potențialului energetic pe termen lung, infrastructura energetică europeană și 
rolul ei în piața internă a energiei, eficiența energetică și potențialul în România, respectiv opțiunile optime pentru 
utilizarea sustenabilă și eficientă a potențialului energetic.  
 

 
 
Sesiunea, moderată de dl. Dan Luca, director EurActiv, a regăsit în panel specialiști și factori de decizie la nivel 
național și european: dl. Tudor Constantinescu, consilier principal în cadrul DG ENER - Comisia Europeană, dl. 
Corneliu Bodea, vicepreședinte CRE, dl. Ștefan Gheorghe, director Energobit Group, și dl. Guillermo Amann, 
președintele asociației producătorilor de echipamente electrice pentru transportul și distribuția energiei din Spania. 
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Dl. Tudor Constantinescu a prezentat audienței strategia 
europeană pentru o politică energetică eficientă, sustenabilă și 
sigură. Acesta a amintit, printre altele, provocările sistemice pe care 
Uniunea Europeană trebuie să le depășească pe termen lung, printre 
acestea numărându-se creșterea dependenței de import, creșterea 
prețurilor la energie, procesul de reducere a emisiilor cu efect de 
seră, respectiv mixul energetic existent. Acesta a avertizat că 
dependența de import va crește în următoarea perioadă, în domeniul 
gazelor naturale aceasta ajungând la peste 80% până în 2035. În 

acest context, reprezentantul Comisiei Europene a prezentat măsurile prin care aceste provocări pot fi abordate în 
mod eficient. “Trebuie să finalizăm piața internă, să ne creștem eficiența energetică și ponderea regenerabilelor, în 
același timp folosind toate resursele energetice disponibile. De asemenea, trebuie să investim în modernizarea și 
extinderea infrastructurii energetice. Nu în ultimul rând, trebuie să ne diversificăm furnizorii și parteneriatele la nivel 
internațional.” Reprezentantul DG ENER a amintit și despre țintele pentru 2030, menționând faptul că pachetul va fi 
definitivat în luna octombrie a acestui an, când vor fi propuse măsuri concrete și în domeniul eficienței energetice, pe 
lângă țintele de 40% reducere pentru gazele cu efect de seră și de cel puțin 27% pondere a regenerabilelor în mix. De 
asemenea, acesta a ilustrat obiectivele pe termen scurt, amintind efectuarea de teste privind securitatea energetică, 
mecanismele de solidaritate la nivel regional și european, respectiv creșterea depozitelor, a fluxurilor inverse și a GNL 
ca prioritare pentru iarna 2014-2015. 
 
 

 
Dl. Corneliu Bodea, vicepreședintele CRE, s-a referit la eficiența 
energetică, care în opinia domniei sale este un prerechizit în vederea 
consolidării securității energetice. “Se vorbește tot mai des în ultima 
perioadă despre securitatea energetică a UE. Dar la baza securității 
energetice stă eficiența energetică. Europa se află într-o situație 
paradoxală în acest moment. Este pionieră în ceea ce privește 
eficiența energetică și inovațiile în acest domeniu, dar în același timp 
vorbim despre cele mai scumpe resurse, cele mai mari prețuri, de o 
dependență de import crescută. Curând, UE va trebui să găsească o 
soluție la aceste provocări, iar creșterea eficienței energetice trebuie să 

se numere în continuare printre principalele direcții de acțiune”, a transmis vicepreședintele CRE. 
 
 

 
Dl. Guillermo Amann, președintele asociației producătorilor de 
echipamente electrice pentru transportul și distribuția energiei din 
Spania, a vorbit despre provocările mixului energetic european până în 
2030, subliniind faptul că aceste ținte se traduc într-o pondere de 45% 
a regenerabilelor în mixul energiei electrice. În alocuțiunea sa, el a 
felicitat Centrul Român al Energiei din Bruxelles pentru activitatea sa la 
nivel nu doar național, ci și ca promotor al intereselor din domeniul 
energiei la nivel comunitar. 
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A doua sesiune: Provocări în utilizarea opțiunilor și a potențialului energetic 
 

A doua sesiune a fost dedicată provocărilor în utilizarea opțiunilor energetice și a potențialului generat de acestea. 
Sub moderarea vicepreședintelui CRE Cornelui Bodea, paneliștii au discutat despre dezvoltările viitoare în sectorul 
petrolului și gazelor în România, despre controversele privind utilizarea cărbunelui în mix, dezvoltarea pe termen lung 
a infrastructurii pentru gaz și electricitate în România, dar și despre regenerabile și rolul lor pentru o energie 
sustenabilă.  

 
 

 
Din panel au făcut parte: dl. Alexandru Maximescu, director Public Affairs and Regulations al OMV Petrom, dl. Brian 
Ricketts, secretar general al Euracoal, dna. Gabriela Mareș, directorul Transgaz, dl. Gheorghe Vișan, membru al 
consiliului Transelectrica, precum și dna. Susanne Nies, Head of Energy policy and Generation al Eurelectric, dl. 
George Manole, director general al Eximprod Group, dl. Florin Pop, director general Energobit Group și dl. Janis 
Folkmanis, Unitatea Noi Tehnologii Energetice, Inovare și Cărbune Curat, DG ENER — Comisia Europeană. 
 

 
 

(de la stânga la dreapta, rândul de sus: Alexandru Maximescu, Brian Ricketts, Gabriela Mareș,  Gheorghe Vișan) 

 

(de la stânga la dreapta, rândul de jos: Susanne Nies, George Manole, Florin Pop, Janis Folkmanis) 
 

 
Dl. Alexandru Maximescu, director Public Affairs and Regulations la OMV 
Petrom, a vorbit despre rolul Mării Negre în securitatea furnizării de energie în 
Europa. Potrivit reprezentantului OMV Petrom, România poate reduce 
dependența de import, în prezent în creștere, prin investiții. “România se află încă 
într-o situație avantajoasă din punct de vedere al dependenței dar dacă nu există 
investiții, vom asista la o dublare a dependenței până în 2030. Putem preveni 
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acest lucru printr-o politică fiscală și de investiții corespunzătoare”, a precizat acesta. Acesta a accentuat faptul că 
securitatea furnizării trebuie să fie consolidată prin diversificare și a amintit faptul că Marea Neagră a fost identificată 
drept sursă, menționând proiectul OMV Petrom - EXXON și arătându-se încrezător că România poate deveni o 
referință regională în industria gazelor. “Europa ar trebui să fie mai precaută atunci când își ia noi angajamente privind 
reducerea emisiilor CO2. Decizia trebuie luată, mai întâi, la nivel internațional. Numai 10% din emisiile de CO2 din 
lume aparțin UE. Ceilalți jucători mondiali trebuie să se alinieze și ei pentru că Europa nu poate salva singură lumea”, 
a mai declarat acesta. 
 

 
Dl. Brian Ricketts, secretar general al Euracoal, și-a axat prezentarea pe 
controversele privind utilizarea cărbunelui în mixul energetic european. Acesta 
a militat în favoarea unui mix echilibrat, care să nu excludă cărbunele, atâta 
timp cât acesta rămâne o sursă de energie competitivă. Reprezentantul 
Euracoal a mai declarat că obiectivul de reducere a emisiilor de carbon cu 
40% până în 2030 este un obiectiv prea ambițios și a descris regenerabilele 
ca fiind “un accesoriu la modă: frumos, dar costisitor”. “Din rațiuni economice 
și de securitate energetică, UE ar trebuie să maximizeze producția din toate 

sursele indigene de energie. În acest scop, Comisia ar trebui să colaboreze cu guvernele țărilor membre și cu 
industria pentru a se asigura că producția de cărbune în toate statele membre rămâne competitivă și, astfel, se 
limitează dependența de import.” 
 

 
Dna. Gabriela Mareș, directorul Transgaz, a prezentat proiectele prioritare de 
infrastructură în domeniul gazului în România, amintind coridorul sudic de gaze 
și cel central drept principale. “Trebuie sprijinite investițiile în infrastructură 
pentru a permite accesul la piețe”, a subliniat aceasta, explicând că rețeaua de 
transmisie a gazelor în România datează din perioada anilor 1970-1980 și că, 
din cauza vechimii, transportul nu se face în condiții optime, fiind necesare 
lucrări de reabilitare, alături de investiții în extinderea rețelei. 
 
 
Dl. Gheorghe Vișan, membru al consiliului Transelectrica, a vorbit despre 
provocările și prioritățile transportatorului național de energie electrică pentru 
următoarea decadă. “Printre principalele provocări ale Transelectrica se numără 
integrarea capacităților de generare de energie regenerabilă (în principal energie 
eoliană și solară), dezvoltarea capacității de interconectare pentru a evita 
cogestionarea la nivel intern/regional și îmbunătățirea conformității rețelei de 
transmisie prin alinierea la standardele ENTSO-E”, a explicat acesta. 
 

 
Dna. Susanne Nies, Head of Energy policy and Generation al Eurelectric. 
Susane Niels a apreciat că energiile regenerabile au devenit un sector-cheie în 
Europa. Ea  a accentuat faptul că în urmă cu câteva decenii europenii gândeau 
că energiile regenrabile sunt un domeniu utopic, dar astăzi trebuie să admită că 
ele sunt extrem de necesare. «Ar trebui să concepem împreună o agendă 
regională în domeniul energiei care să cuprindă nu doar state membre UE ca 
România sau Bulgaria, dar și țări precum Ucraina și Republica Moldova». În 
ceea ce privește energiile regenrabile, fiecare stat ar trebui să își stabilească o 
agendă locală în privința implementării energiilor regenrabile. Este o provocare 
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pentru România și Bulgaria ca state membre UE să găsească soluțiile adecvate să asigure o transiție 
eficientă.Totodatăm ea a subliniat că energiile regenerabile presupun o ajustare a pieței, dar și o apleare spre 
inevtarea de noi tehnologii în acest domeniu. 
 

 
 

Dl. George Manole, director general al Eximprod Group, a făcut o 
prezentare succintă a companiei, intrată în al treilea deceniu de activitate 
în domeniul energetic. El a subliniat că această companie și-a propus să 
continue tradiția românească în domeniul energiei. Dl. Manole a trecut în 
revistă domeniul de activitate al companiei, dar și proiectele pe care le 
derulează în special cu fime de distribuție a energiei electrice. 
Reprezentantul Eximprod Group a arătat că actulamente compania are 
interese în domeniul producției de energie de tip solar și eolian. Una din 
realizările comapniei a fost implementare a sistemelor de distribuție 
automată a energiei.   
 

 
Dl. Florin Pop, director general Energobit Group, a ilustrat proiectele 
principale în care compania este implicată, printre acestea numărându-
se parcul eolian Fântânele Cogeac și proiectul parcului solar Ucea, cel 
mai mare din România. Acesta a împărtășit audienței lecțiile învățate 
din proiectele în care grupul a fost implicat, accentuând importanța 
“dezvoltării competențelor și partenerilor locali pentru succesul 
proiectelor energetice în România.” Florin Pop a reamintit că în 
România energiile regenerabile au avut un adevărat boom pe piața 
energiei, iar competențele câștigate de experții români în domeniul 
energetic, în urma unor proiecte derulate, în care au acumulat 
experiență, reprezintă o carte de vizită serioasă pentru a reprezenta 

interesele energiei românești la Bruxelles sau oriunde în UE 
  
Dl. Janis Folkmanis, Unitatea Noi Tehnologii Energetice, Inovare și 
Cărbune Curat, DG ENER — Comisia Europeană. Oficialul european 
a subliniat că, din perspectica UE, imperativele dezvoltării durabile și 
ale securitățiie energetice, impun ca între statele membre să existe 
colaborare și nu competiție în domeniul energetic. Din perspectiva 
acestor imperative, implementarea energiilor regenerabile trebuie să 
se facă echilibrat, urmărindu-se ca în final atât producătorii, cât și 
consumatorii să beneficieze de costuri suportabile.  Dl. Folkmanis a 
precizat că noua hartă energetică a UE, elaborată de cabinetul 
comisarului pentru energie Gunther Oettinger, energiile regerabile 
ocupă două treimi, obiectivul propus fiind unul extrem de ambițios și o 

provocare pentru viitor. Reprezentantul Comisiei Europene a spus că discuțiile în cadrul Agendei 2030  privind 
securitatea aprovizionării cu energie a Europei sunt încă în curs de derulare, dar că, între timp, obiectivele trasate de 
strategia 2020 pentru energiile regenerabile vor fi atinse. El a subliniat că în 2012, potrivit statisticilor UE, România a 
atins o cifră considerabilă în privința implementării energiilor regenerabile. 
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A treia sesiune: Finanțarea tranziției energetice în Uniunea Europeană și în România 
 
Ultima sesiune a conferinței CRE a fost dedicată instrumentelor de finanțare disponibile la nivel public și privat pentru 
a răspunde provocărilor tranziției energetice în UE și în România. 

 
 

 

Membrii panelului moderat de dl. Janis Folkmanis, Unitatea Noi Tehnologii Energetice, Inovare și Cărbune Curat, DG 
ENER — Comisia Europeană, în persoana dl. Sebastian Gras, Policy Officer, DG ENER — Comisia Europeană, dl. 
Dorin Badea, director Financial Markets al EximBank, dl. Adrian Ciurtin, Managing Partner al firmei de avocatură 
Ciurtin și Asociații, și dl. Gabriel Aldea, director Siveco, au discutat despre programul “Mecanismul Conectarea 
Europei”, politica și instrumentele de coeziune și despre riscurile și oportunitățile în co-finanțarea proiectelor de 
infrastructură energetică. 

 
(de la stânga la dreapta: . Sebastian Gras, Dorin Badea, Gabriel Aldea, Adrian Ciurtin) 

 
Dl. Sebastian Gras, Policy Officer, DG ENER — Comisia Europeană, a făcut o 
prezentare succintă a Mecanismului Conectarea Europei (CEF), menționând faptul 
că sunt necesare investiții foarte mari în infrastructura actuală și în extinderea 
acesteia. Reprezentantul Comisiei Europene a explicat alocarea fondurilor în baza 
indentificării de proiecte prioritare la nivel european, catalogate drept de interes 
comun, și a precizat faptul că 14 proiecte din România se regăsesc în totalul celor 
248 de proiecte care se califică pentru finanțare prin CEF, șapte dintre proiectele 

românești fiind în sectorul gazului, iar alte șapte în sectorul energiei electrice. Obiectivele Uniunii Europene prin 
asigurarea de finanțare pentru aceste proiecte sunt, după cum a explicat expertul pe politici europene: “eliminarea 
izolării energetice, a blocajelor și completarea pieței interne a energiei”. 
 

Dl. Dorin Badea, director Financial Markets al Eximbank, a făcut o prezentare 
succintă a portofoliului de servicii și de produse al băncii pentru proiecte în domeniul 
energetic, declarând: “EximBank și-a dirijat în mod strategic fondurile și instrumentele 
financiare spre proiectele de energie regenerabilă, eficiență energetică și dezvoltare 
sustenabilă. Banca își propune să sprijine companiile energetice românești să atingă 
obiectivul național de a furniza 35% din energie din surse regenerabile până în 2020.” 



 În cooperare cu 

 

 

Energy is Information – Information is Power 
 

 
 

 

 

 

Romanian Energy Center – CRE • Rue Montoyer 23, B-1000 Bruxelles •  www.crenerg.org 
Centrul Român al Energiei – CRE •  Blv.Gh.Magheru Nr. 33 •  Sector1 •  Bucuresti •  România •   Tel +4 021 3035 741•  Fax +4 021 3035 630 • office@crenerg.org 

 

P
ag

  9
 

 
Dl. Adrian Ciurtin, Managing Partner al firmei Ciurtin și Asociații, a subliniat faptul că poziția 
României pe hartă este o oportunitate majoră pentru țară, dar “vine și cu riscuri”. Acesta a 
vorbit în prezentarea sa despre barierele de pe piață cu care se confruntă proiectele de 
eficiență energetică și care pot cauza eșecul lor, dar a amintit și instrumentele de finanțare a 
investițiilor în eficiență energetică, printre acestea numărându-se contractele de performanță 
energetică și finanțarea către terți. 
 

 
 

Dl. Gabriel Aldea, director Siveco, a făcut o prezentare succintă a serviciilor și 
produselor SIVECO, punând accentul pe programele de e-learning care pot fi 
customizate în funcție de nevoi. 
 

 
 
 

 
La finalul conferinței, Stelian Gal, președintele CRE, a concluzionat: 
“Pentru al doilea an consecutiv am reușit să organizăm aici, la Bruxelles, 
un eveniment de nivel înalt, care a facilitat un schimb constructiv de 
informații și idei. Toți cei prezenți au fost de acord asupra unui lucru, 
anume că România poate juca un rol important în atingerea obiectivelor 
europene și că poate deveni un adevărat pol energetic în regiunea sud-
estică a Europei. Au fost prezentate multe proiecte și idei bune, care 
pentru a fi promovate și transformate în realitate trebuie să beneficieze de 
o platformă comună. Sunt convins că Centrul Român al Energiei poate 
avea un rol important în definirea acestei platforme.” 
 
 

Evenimentul a numărat peste 70 de participanți, printre aceștia reprezentanți din partea societăților românești: Siveco 
SA, Adrem Invest, Azomureș, Eximbank, NRGSG Technik, Energobit Group, Eximprod SA, OMV Petrom, Tractabel 
Engineering, Transelectrica, Transgaz; reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Parlamentului European și ai Consiliului 
Europei; reprezentanți ai unor organizații europene precum: ENTSO-E, Eurelectric, Euracoal ș.a.m.d. 
 
Reuniunea a fost organizată cu sprijinul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. 


