Patru proiecte energetice in care este implicata Romania, printre care Nabucco, au fost selectate pentru fi
Vineri, 05 Martie 2010 14:48 -

Comisia Europeana a selectionat pentru finantare 43 de proiecte energetice majore. Printre
acestea se afla si patru proiecte in care este implicata Romania: constructia conductei
Nabucco, interconectarea cu retelele de gaze din Ungaria si Bulgaria si un proiect de intarire a
securitatii aprovizionarii cu gaze prin inversarea fluxului. Pentru proiectul Nabucco, CE aloca
200 de milioane de euro, pentru interconectarea retelelor de gaze dintre Romania si Ungaria,
contributia UE va fi de 16,6 milioane de euro, iar pentru interconectarea cu Bulgaria, suma
ajunge la 8,9 milioane de euro. De asemenea, pentru proiectul de inversare a fluxului de gaze,
in eventualitatea unei intreruperi de scurta durata a aprovizionarii, Transgaz va primi 1,5
milioane de euro.

Comisia aloca, in total, 2,3 miliarde de euro pentru 31 de proiecte europene din domeniul
gazelor si 12 din domeniul energiei electrice. Este cea de-a doua decizie financiara din cadrul
pachetului de redresare economica in valoare de aproape 4 miliarde de euro. Este si cea mai
mare suma investita vreodata de UE in infrastructura energetica.

„In cadrul planului de redresare al UE, finantam investitiile «inteligente» – acordam stimulente
pe termen scurt pentru atingerea unor obiective pe termen lung", a declarat presedintele
Comisiei Europene, José Manuel Barroso. „Investind in infrastructura critica, dam un impuls
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economiei si crearii de locuri de munca si, in acelasi timp, ne asiguram ca cetatenii UE vor avea
curent electric si caldura in case, chiar si in cazul unor intreruperi de aprovizionare. Am tras
invataminte din ultima criza a gazelor si este unul din motivele pentru care am hotarat sa
alocam un sprijin financiar important pentru proiecte de noi infrastructuri energetice
”.

La randul sau, comisarul european pentru energie, Günther Oettinger, a precizat ca nu a mai
fost aprobata niciodata o suma atat de mare pentru proiecte energetice. "Am ales proiecte
cheie care vor contribui la o mai buna integrare a retelei energetice europene, dand flexibilitate
fluxurilor de energie peste frontierele statelor membre. Obiectivele energetice si ecologice ale
Europei necesita investitii mari si riscante in infrastructura care nu aduc profituri imediate.
Problema este ca proiectele de acest tip risca sa sufere amanari in actualul climat economic.
Or, in acest moment, Europa poate juca un rol important in mentinerea lor pe ordinea de zi
”,a spus Oettinger.

Cele 2,3 miliarde de euro vor fi puse la dispozitie in urmatoarele 18 luni

Comisia va aloca 910 milioane de euro pentru 12 proiecte de interconectare a retelelor de
energie electrica si 1,3 miliarde de euro pentru 31 de proiecte de gazoducte. Proiectele
selectionate astazi vor ajuta la finalizarea unor importante investitii care riscau sa sufere mari
intarzieri din cauza incetinirii activitatii economice. Cofinantand in proportie de pana la 50%
unele segmente din aceste proiecte, UE va stimula sectorul privat sa investeasca, la randul sau,
pana la 22 miliarde de euro. Suma de 2,3 miliarde de euro va fi pusa la dispozitia promotorilor
proiectelor in urmatoarele 18 luni.
Proiectele selectionate din domeniul infrastructurii energiei electrice si gazelor naturale
reprezinta prioritatile energetice ale UE.
Printre acestea se numara ameliorarea interconectarii statelor membre si reducerea izolarii unor
zone mai indepartate, cum ar fi cele trei state baltice, Irlanda si Malta.
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O alta prioritate, care se confirma astfel, este necesitatea de a intari securitatea aprovizionarii
cu gaze prin sprijinirea unor proiecte de inversare a fluxului in noua state membre, precum si a
proiectelor Nabucco si Galsi menite sa asigure diversificarea importului de gaze naturale.
In martie 2009, UE a alocat 3,98 miliarde de euro pentru a sprijini redresarea economica a
Europei. Comisia va prezenta un raport Consiliului European in martie 2010.
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