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Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut është nikoqir i 
mbledhjes së 37 të Komitetit Rajonal Koordinativ të Inicijativës Rajonale Jugore dhe Jug-lindore për Gaz Natyror („ 
37th Regional Coordination Committee Meeting  на GAS REGIONAL INITIATIVE – SOUTH SOUTH-EAST “).  
 
Përfaqësuesit e Аgjencisë së Bashkëpunimit të Rregullatorëve Energjetikë - ACER, të Komunitetit Energjetik dhe të 
Trupave Rregullatorë mes të cilëve edhe ekspertë për rregullativën në sektorin e gazit natyror nga Kroacia, Italia, 
Slovenia, Shqipëria e Greqia diskutuan për masat, të cilat do t'i ndërmarrin vendet para dimrit dhe i kanë paraqitur 
planet sa i përket furnizimit me gaz. 
 
Kryetari i KRRE-së Marko Bislimoski iu uroi pjesmarrësve mirëseardhje dhe potencoi se është nder për KRRE-në të 
jetë nikoqir në mbledhjen ku aktorët relevantë bisedojnë për sfidat dhe planet, me të cilat ballafaqohet e tërë Evropa 
sa i përket sigurimit të burimeve energjetike - gazit natyror.  
 
"Para neve ka shumë sfida, nacionale dhe rajonale kur bëhet fjalë për t'iu bashkëngjitur tranzicionit global energjetik, 
investimit në teknologji të reja në burime të energjisë si dhe në gazifikim, të cilat për ne janë procese të 
pashmangshme të investimit dhe të cilat do të sjellin përfitime afatgjata. Një projekt i rëndësishëm, me rëndësi të 
madhe është interkonektori mes Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë, si objekt energjetik kyç infrastrukturor, me të 
cilin do të mundësohet konkurencë më e madhe në furnizimin me gaz natyror. Maqedonia e Veriut dhe rajoni varen 
nga gazi që e furnizon Gaspromi dhe për këto arsye duhet të mendojmë për difersifikim. Interkonektori mes Greqisë 
dhe Maqedonisë së Veriut do ta diverzifikojë furnizimin me energji për Maqedoninë e Veriut dhe rajonin dhe i njëjti 
është përpjekje e mirë për bashkëpunim," theksoi Marko Bislimoski, pasi mori fjalën përshëndetëse. 
 
Mbledhja për Inicijativën Rajonale të Gazit realizohet falë bashkëpunimit me ACER-in dhe me Sekretarijatin e 
Komunitetit Energjetik, ndërsa qëllimi i tij është integrimi i tregjeve, mundësimi i kushteve të njëjta për qasje dhe i 
rregullave të tregut të gazit në rajon, si dhe krijimi i tregut të mirë funkcional, konkurent, likuid dhe transparent të gazit. 
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