Fonduri și inovație în domeniul energiei
-

În contextul pachetului "Energie curată pentru toți cetățenii europeni" -

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) este una dintre cele mai importante organizații ale mediului de
afaceri din România. FIC reunește 130 dintre cei mai mari investitori străini care angajează aproximativ
180.000 de persoane și au o cifră de afaceri de peste 180 de miliarde de RON, aproximativ 25% din PIBul României. Grupul de lucru pentru energie al FIC îi aduce împreună pe unii dintre cei mai importanți
producători, distribuitori și consumatori din România. Din acest motiv considerăm că în domeniul
energiei, pozițiile agreate la nivelul FIC reflectă într-o bună măsură un consens din piață și sunt astfel
foarte utile pentru definire obiectivelor României în negocierile la nivel european privind adoptarea
directivelor și regulamentelor europene.
Facem mai jos rezumatul câtorva puncte cheie și recomandări privind fondurile și inovația în domeniul
energiei în contextul pachetului ”Energie curată pentru toți cetățenii europeni”, aflat în dezbaterea
instituțiilor europene.
Puncte cheie
Integrarea piețelor și accelerarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de CO2 reprezintă
elementele cheie ale politicii energetice europene a cărei șodalități de finanțare sunt fundamentale
pentru atingerea acestor obiective. Pqchetul „Energie curată pentru toți cetățenii europeni” abordează
această problemă prin prezentarea unei analize a situației actuale privind finanțarea de către Uniunea
Europeană a proiectelor de infrastructură și prin identificarea instrumentelor financiare în vederea
incurajării inovației în domeniul „energiei curate”.
România, așa cum este menționat și în proiectele privind strategia energetică din ultimii ani, are nevoie
de investiții semnificative pentru modernizarea infrastructurii energetice (producție, transport și
distribuție) pentru a fi pregătită pentru integrarea piețelor de energie și pentru a realiza o trecere lină
către o economie de piață cu emisii scăzute de CO2.
Recomandări
România ar trebui să folosească mai bine fondurlie și programele europene cum (Programul Energetic
European pentru Redresare, Fondul European pentru Eficiență Energetică, Orizont 2020, Facilitatea
pentru Asistență Tehnică) pentru a finanța:
o

o

proiecte de infrastructură în special cele privind interconexiunile cu țările învecinate,
dezvoltarea rețelelor electrice în vederea integrării producției din energii regenerabile,
facilități de depozitare;
proiecte inovative în sectorul „energiei curate” inclusiv în domeniul tehnologiilor cu
emisii scăzute de gaze cu efect de seră pentru industria grea.
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În vederea atingerii acestui scop, autoritățile române ar trebui să organizeze ateliere de lucru cu părțile
interesate care să vizeze schimbul de informații și al bunelor practici privind instrumentele financiare
disponibile la nivelul UE și la nivel național pentru dezvoltarea sectorului energetic. Transparența,
comunicarea și cooperarea cu părțile interesate ar trebui îmbunătățite.
Ne exprimăm disponibilitatea de a dezvolta argumentele și recomandările prezentate mai sus inclusiv cu
date și repere tehnice și de specialitate în măsura în care veți considera acest demers util. Grupul de
lucru pentru energie al FIC este, de asemenea, disponibil pentru o întâlnire în care să extindem, să
clarificăm sau să argumentăm pe larg ideile de mai sus.
Cu deosebită considerație,

