
<b> Nu am fost in stare sa atragem decat 15% din fondurile europene ISPA</b>
Valoarea totala a proiectelor aprobate de Comisia Europeana (CE) pentru Romania, pana in acest
moment, in cadrul programului ISPA se ridica la 1,57 miliarde de euro, din care 1,17 miliarde reprezinta
fonduri nerambursabile, a anuntat Jeni Ionita, coordonator de program in cadrul Delegatiei CE la
Bucuresti. Din aceasta suma, au fost semnate contracte pentru proiecte de mediu si infrastructura de
transport in valoare de 248 milioane de euro, ceea ce reprezinta circa 15% din fondurile angajate, a
precizat dna Ionita. Prin programul ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de Preaderare), se acorda
asistenta tarilor candidate la UE pentru alinierea la standardele de mediu si extinderea retelelor de
transport transeuropene. Finantarile se acorda pentru proiecte care au un buget minim de cinci milioane
euro. Beneficiarii programului ISPA (autoritatile locale sau centrale, regiile autonome si companiile
nationale care pot sa dezvolte proiecte de infrastructura de amploare) trebuie sa asigure minimum 25 %
din valoarea proiectului. Cu toata complexitatea procedurilor care trebuie parcurse pentru aprobarea
proiectelor, reprezentantii Delegatiei CE la Bucuresti se arata optimisti in privinta cresterii nivelului
sumelor contractate pana la finele anului. Criteriile impuse de CE celor care vor sa castige contracte de
executare a lucrarilor sunt foarte greu de indeplinit de catre firmele autohtone. Aceste "bariere" se refera
la nivelul cifrei de afaceri (criteriul cel mai greu de indeplinit, ceea ce explica numarul mic de societati
romanesti care au castigat contracte), experienta similara in domeniul de activitate vizat de proiect si un
anumit nivel al lichiditatii (cash-flow). Jonathan Scheele, seful Delegatiei CE la Bucuresti, a declarat ca
Romania a solicitat o perioada de tranzitie postaderare pentru indeplinirea standardelor de Mediu impuse
de CE tuturor tarilor candidate, care vor trebui sa aloce sume importante pentru a fi capabile sa
implementeze legislatia UE si sa atinga standardele comunitare in domeniu. Investitiile in domeniul
mediului care vor trebui realizate in Romania sunt estimate la zeci de miliarde de euro, bani care,
deocamdata, nu exista. "In domeniul mediului, Romania are nevoie de investitii uriase. Din studiile pe
care le-am vazut eu, am inteles ca este vorba de o suma intre 10 si 30 miliarde de euro, care nu poate fi
investita in doi ani", ne-a declarat Jonathan Scheele. 
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