Brussels, 5th of November 2018

Невероятни постижения в трансграничното
енергийно сътрудничество в Централна Европа
Държавите от Централна Европа постигнаха значителни резултати в областта на
трансграничното енергийно сътрудничество, както в газовия, така и в
електрическия сектор. Основна причина за този прогрес е нарастващата
инфраструктурна свързаност и интегрирането на пазарите. Също така има и
значителен напредък постигнат в синхронизирането на Балтийските държави с
мрежата на континентална Европа. Още повече, поради либеризационния
процес и действащата законова система, трансграничната търговия се разраства
с бързи темпове в региона. Това бяха основните заключения на 3та Централно
Европейска конференция за Деня на Енергията, състояла се на 5ти Ноември в
Брюксел.
Вицепрезидента на Европейската комисия, отговарящ за Енергийния, Г-н
Марош Шефчович посочи, че сега е по-ясно от всякога, че единен добре интегриран
енергиен пазар е предпоставка за Европа за изграждане на устойчива в бъдещето
ниско въглеродна икономика. Това е предпоставка за изправяне пред
предизвикателствата на 21ви век; най-вече климатичните промени, замърсяването и
модернизацията на цялата икономика. Никоя държава от ЕС не може да се справи сама
с нито едно от тези предизвикателства; нито Запада, нито Изтока. Регионалното
сътрудничество е необходимост.
Имайки в предвид, че държавите в Централна Европа вече са изградили високо ниво
на свързаност и интеграция, Председателят на Съвета на Директорите на CEEP, г-н
Лешчек Йесиен подчерта значението на сътрудничеството в електроенергийният
сектор, като даде за пример Регионалните координатори за сигурност (RSC).
“Регионалното сътрудничество трябва да следва логиката „отдолу нагоре”. В това
отношение подкрепата и координацията на ЕС са едни от най-важните фактори които
улесняват това. Гъвкавостта, въпреки това, остава ключов фактор, позволяващ
повишаване на сътрудничеството. От друга страна, административно наложените
задължения и мерки няма да гарантират желаният изход.”

Дневния ред за регионално сътрудничество в Централна Европа става все поамбициозен. Първо, фокуса е главно върху газовата инфраструктура за осигуряване
на сигурни доставки. В момента целта е правилното управление на потоците на
електрическата енергия, разработването на умни решения и иновации, които да
подкрепят ефективния преход в региона” подчерта г-н Йежи Бузек, Член на
Европейския Парламент и Председател на ITRE Комисията.
Членовете на CEEP и други заинтересовани страни от ЕС-11, които са участвали на
високо ниво в конференцията са разисквали различни аспекти и обхвати на
сътрудничеството. Дискусията се е развивала около правилното управление на
потоците, нуждата от точна институционална рамка, разграничение на офериращите
зони и по-добра координация на трансграничната търговия. Участниците са дали
принципно съгласие, че най-ефективното решение на проблемите, свързани с преноса
и доставката са възможни главно на регионално ниво.
“Регионалното сътрудничество е ключов елемент на Енергийната политика на Европа
и неизменен стълб в създаването на истински Вътрешно Европейски Енергиен пазар.
Благодарение на регионалното сътрудничество, чрез механизма за свързана Европа,
държавите от Централна Европа подобряват тяхното ниво на свързаност и тяхната
функционална устойчивост на някои пазари. Интензивните и цялостни проекти и
инициативи в региона не само от полза за държавите от Централна Европа, но и в
последствие за целия Енергиен пазар в Европейския съюз” коментира г-н Доминик
Ристори, Генерален директор на DG Energy.
Деня на енергията в Централна Европа показа нуждата от дискусия на проблемите и
предизвикателствата в района. По време на събитието, говорителите се фокусираха
върху текущите и бъдещите проекти, които свързват пазарите и правят регионите
повече икономически устойчиви. “Въпреки това, ние трябва да помним, че не всички
проекти са приключени до момента. Все още има нужда от финансовата подкрепа на
ЕС във формата на CEF и други механизми за финансиране за разработването на нова
инфраструктура. Така, при следващата финансова рамка на ЕС, трябва да бъдат
гарантирани достатъчно ресурси за тази цел” заключи Мацей Якубик, Изпълнителен
Директор на CEEP.
Деня на енергията в Централна Европа 2018 бе организиран Енергийните партньори
в Централна Европа в сътрудничество с Европейската (DG Energy), с подкрепата на
3 |Central European Day of Energy
www.ceep.be/cede2018/

Международният Вишеградски фонд и под покровителството на Словашкият
президент на Вишеградската Група, на 5ти Ноември в Брюксел. Това трето издание на
конференцията бе подготвено със съдействието на партньори от Република Чехия
(Масариков университет), Унгария (REKK), Литва (Kaunas University of Technology),
Полша (Институт Собиески), Румъния (Румънски енергиен център), Словакия
(Словашка асоциация по външна политика), България (Център за изследване на
демокрацията) и Хърватия (Институт за развитие и международни отношения).

Централните Европейски Енергийни Партньори (CEEP) представляват
интересите на енергийните и енергийно интензивните компании от Централна
Европа, с цел да насърчат балансираният енергиен преход в съответствие с
естествените технологични принципи, повишат регионалното сътрудничество и
укрепят енергийната сигурност на регионите в рамките на енергийната и
климатичната политика на ЕС.
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