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ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСНИКА

 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

АДРЕСИРАН ДО НОМИНИРАНИЯ ЗА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА 

Гюнтер ЙОТИНГЕР

(Енергетика)

Обща компетентност, ангажираност към европейската идея и лична независимост

1. Кои аспекти от Вашата квалификация и опит са особено подходящи, за да 
изпълнявате функциите на член на Комисията и работите за общия 
европейски интерес, по-специално в  областта, за която бихте отговаряли? 
Каква е Вашата мотивация? Какви гаранции за Вашата независимост сте в 
състояние да предоставите на Европейския парламент и по какъв начин ще 
гарантирате, че Ваши минали, настоящи или бъдещи дейности няма да 
породят съмнения във връзка с изпълнението на Вашите задължения в 
рамките на Комисията?

Професионалният ми профил на адвокат по търговско право, 25-годишният ми опит 
като депутат и председател на парламентарна група, както и мандатът ми на министър-
председател на провинция Баден-Вюртемберг имат голямо значение и са подходяща 
подготовка за един бъдещ член на Европейската комисия.

Със своите над 10 милиона жители родината ми — провинция Баден-Вюртемберг, е 
сред икономически най-силните и най-новаторски региони в Европа. Още на младини 
бях белязан от помиряването между Франция и Германия и изграждането на единна 
Европа, от трансграничното сътрудничество и разбирателството между хората от двете 
страни на границите. Затова от много години съм член на междупартийния съюз 
Europa-Union Deutschland. Дълбоко европейските ми убеждения се изразяват и в 
ангажимента ми към трансграничното сътрудничество по горното течение на река Рейн 
и към „Инициативата на четирите двигателя“, съвместно с Каталония, Рон-Алп и 
Ломбардия, превърнала Баден-Вюртемберг във важен участник в сътрудничеството на 
европейските региони.

Активното участие в европейската политика отдавна представлява централен елемент 
на политическата ми дейност. Провинцията ми Баден-Вюртемберг представи 
интересите на всички немски провинции в конституционния конвент на ЕС, а заедно с 
това и по-специално опита, събран на регионално и общинско равнище. Друг пример е 
инициативата ми за лансиране на европейска стратегия за река Дунав, целяща да 
открои големия потенциал за развитие на държавите по нейното течение в интерес на 
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целия Европейски съюз. Баден-Вюртемберг изигра водеща роля и при ратификацията 
на Лисабонския договор в Германия.

Опирайки се на този опит аз като убеден европеец се радвам, че в бъдеще ще мога да 
служа на общоевропейските интереси. Още като председател на парламентарна група и 
по-късно като министър-председател се ангажирах при различни политически 
обстоятелства за сътрудничеството в рамките на Европейския съюз и водех
конструктивен, целенасочен диалог отвъд тясната партийност. Не съм се разделил с 
това убеждение, основано на балансираност и съвместна делова работа.

Устойчивият икономически растеж и преди всичко предизвикателствата, които 
поставят производството на енергия и енергийната ефективност отдавна са ключови 
теми на работата ми в парламента и правителството. И в двете области провинция 
Баден-Вюртемберг играе водеща роля, благодарение на способността ѝ да намира 
иновативни решения и на общите политически условия. Предвид всичко това се смятам 
за много добре подготвен да се изправя пред предизвикателствата на бъдещата ми 
задача в общоевропейски интерес.

Уверявам ви, че ще посветя енергията си изцяло в услуга на поста си и ще изпълнявам 
задълженията си в рамките на Комисията изцяло и докрай. Личната независимост както 
и необвързаността с частни интереси са необходими предпоставки за това Комисията 
да изпълнява мандата си и да се ползва с доверие. За мен лично това са ключови 
елементи на моята длъжност в Комисията. Стриктно ще спазя задължението по член 17, 
параграф 3 от Договора за Европейския съюз, както и по член 245 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които членовете на Европейската 
комисия трябва да изпълняват своите задължения при пълна независимост и да се 
въздържат от всякакво действие, несъвместимо с техните задачи. Също така се 
задължавам да не упражнявам друга платена или неплатена професионална дейност по 
време на своя мандат и да продължавам стриктно да избягвам всички конфликти на 
интереси при изпълнението на задълженията си. Освен това се задължавам да спазвам 
правилата на Кодекса за поведение на комисарите.

Както е видно от Декларацията за служебни и имуществени интереси, която 
предоставих на председателя на Комисията в съответствие с Кодекса за поведение на 
комисарите, аз не заемам никакви постове и нямам финансови интереси, които биха 
били в противоречие със задачите на комисар.

Управление на портфейла и сътрудничество с Европейския парламент и неговите 
комисии

2. Как бихте определили Вашата роля като член на колегията на Комисията? В 
какъв аспект бихте се считали за отговорен пред Парламента за действията 
си и тези на поверените Ви служби?

Съгласно рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и 
Комисията всеки член на Комисията носи политическа отговорност в поверената му 
област. Това важи без да се накърнява принципът на колективна отговорност в рамките 
на колегията. За дейностите на службите в поверените ми области естествено ще нося 
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политическа отговорност и ще изпълнявам отговорностите си в тясно сътрудничество с 
останалите членове на колегията.

По време на работата ми като министър-председател винаги съм се старал да поставя 
конструктивна основа в разговорите с членовете на всички парламентарни групи. 
Поради това за мен лично е от голямо значение в бъдеще да поддържам тесен, 
изпълнен с доверие диалог с членовете на Европейския парламент — диалог, който не е 
диктуван от партийно-политически предпочитания. Изрично включвам в това 
задължение и поверените ми служби. 

В съответствие с Кодекса за поведение на комисарите винаги ще следя 
сътрудничеството с Генералния директор, управленския състав и служителите на 
бъдещата Генерална дирекция „Енергетика“ да е изпълнено с доверие. Ще направя 
всичко за да осигуря ефикасност на вътрешните проверки. За мен е от голямо значение 
сътрудничеството с поверените ми служби да се основава на принципите на 
лоялността, доверието, прозрачността, както и на информационния обмен и взаимната 
подкрепа.

3. Какви конкретни ангажименти сте готов да поемете с оглед постигането на 
по-голяма прозрачност, по-тясно сътрудничество и предприемане на 
ефективни действия във връзка с позиции и искания на Парламента по 
законодателни инициативи, включително във връзка с влизането в сила на 
Договора от Лисабон? Готов ли сте да предоставите на Парламента 
информация и документи на равнопоставени начала със Съвета по 
отношение на предвидени инициативи или текущи процедури?

Като член на Комисията считам за свое задължение да гарантирам пълната прозрачност 
и редовното предоставяне на информация на Парламента. Това е за мен условие, без 
чието изпълнение нашата демокрация не може да функционира. През дългогодишната 
ми парламентарна дейност, но и по-специално във връзка с личната ми отговорност 
като глава на правителството, винаги съм спазвал строго този принцип, а и в бъдеще ще 
го спазвам във всяко отношение.

По-нататъшното укрепване на правата на Европейския парламент е едно от основните 
достижения на Лисабонския договор. Службите ми и аз лично напълно ще се 
съобразяваме с разширените права и звание на Парламента. Разбира се, ще спазвам 
откритост в разговорите с парламентаристите от всички партии и ще използвам 
съветите на Парламента в работата си. На този фон откритият диалог между Комисията 
и Парламента за мен е не само задължение, но и лична необходимост.

Европейският парламент и Съветът са равнопоставени участници в законодателните 
процедури и затова, разбира се, ще предоставям на Парламента информация и 
документи така, както това очаква от мен и Съветът. Освен това се задължавам да 
спазвам всички разпоредби от рамковото споразумение между институциите ни, между 
другото и заради особената роля на Европейския парламент при контрола на 
Комисията.

Напълно осъзнавам, че дългосрочното осигуряване на енергоснабдяването на 
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Европейския съюз, както и повишената енергийна ефективност, и особено поставените 
цели във връзка със защитата на климата и задължението за опазване на природните 
ресурси, не могат да бъдат постигнати без всеобхватно сътрудничество с Парламента и 
вслушване в неговите конструктивни предложения, идеи и съвети. Затова подробно ще 
разглеждам предложенията на европейския парламент и по възможност ще ги следвам. 

Въпроси по отношение на политиката

4. Кои са трите основни приоритета, които имате намерение да следвате като 
част от Вашия портфейл, като вземате предвид, при необходимост, 
финансовата, икономическа и социална криза, както и съображенията, 
свързани с устойчивото развитие? 

През последните пет години устойчивостта, конкурентоспособността и сигурността на 
снабдяването са в центъра на европейската енергийна политика. Над тези цели трябва 
да продължим да работим и те трябва да бъдат включени в дългосрочна политическа 
стратегия до 2050 година, за да се постигне декарбонизацията на енергийния микс на 
ЕС. Във връзка с това виждам следните пет приоритета:

Първо искам енергийната политика да даде решаващ принос за изграждане на 
нисковъглеродна икономика. Трябва да изчерпим целия потенциал на енергийната 
ефективност за устойчив растеж. Целта ми е да се увеличи енергийната ефективност 
чрез намаляване на разходите за инвестиции, насочени към нея. Освен това трябва да 
изискваме по-голяма готовност за инвестиране в мерките за енергийна ефективност.

Електрическият ток е ключовият енергиен източник в рамките на нисковъглеродния 
енергиен микс. Необходимо е значително увеличаване на използването на 
възобновяема енергия. Освен това Европа има задължението да подкрепи безопасното 
използване на ядрената енергия, например като се определят общи правила за 
управление на отпадъците. При това свободата на отделните държави-членки да 
изберат своя индивидуален енергиен микс остава ненакърнена.

Второ, бих искал да осигуря челно място на технологиите с ниски или равни на нула 
емисии на CO2, както възобновяемите енергии, превозните средства с ниски емисии 
или отделянето и съхранение на CO2, в дневния ред на декарбонизацията. Провеждайки 
политика в областта на приложната научноизследователска и развойната дейност, която 
е насочена повече към промишлеността, искам да допринеса за насърчаването на 
конкурентоспособността на европейската промишленост в областта на енергетиката, за 
да се пуснат на пазара нови високотехнологични продукти и ориентирани към 
бъдещето екологични енергийни технологии.

Трето, бих искал да осигуря енергоснабдяването ни посредством по-добра 
инфраструктура. Разходите на ЕС следва да се съсредоточат върху такива мерки, които 
предоставят действителна европейска добавена стойност по отношение на 
трансграничните въздействия, икономиите от мащаб и борбата с недостатъците на 
пазарната икономика. Комисията следва да продължи да координира проекти от 
стратегическо значение, като например плана за свързване на балтийските енергийни 
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мрежи и газопровода „Набуко“. Освен това тя трябва да продължи да развива проектите 
на трансевропейските мрежи в областта на енергетиката, включително такива в 
Средиземноморието и Северното море. Това включва и развитието на интелигентни 
европейски мрежи, съответни супермрежи и регионални места за връзка.

Четвърто, ще се ангажирам с разширяването на вътрешния пазар в полза на 
потребителите. Пълното и своевременно осъществяване на Третия пакет за вътрешния 
пазар ще бъде от решаващо значение за преодоляване на съществуващите все още 
(инфра)структурни бариери, правни препятствия или случаи на пазарни недостатъци.
Допълнително ще насърча въвеждането на интелигентни енергийни технологии, като 
например „интелигентни“ електромери, не на последно място, за да се увеличи 
разбирането на гражданите и предприятията, че трябва да се пести енергия, за да се 
улесни контролирането на собственото потребление на енергия от самите тях и за да се 
проправи път за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на енергийните 
разходи.

И накрая, ще укрепя и разширя външното измерение на енергийната политика.
Независимо от всички усилия за диверсифициране на енергийните източници, доста 
години още ще имаме нужда от внос на значителни количества нефт и газ. Като имам 
предвид опита от газовата криза от 2009 г. бих искал да укрепя солидарността между 
държавите-членки и да увелича способността на ЕС да действа единодушно по 
въпросите на енергетиката с международно измерение и да осигури снабдяването на 
всички държави-членки.

5. Какви конкретни законодателни и незаконодателни инициативи 
възнамерявате да предложите и съгласно какъв график? Какви конкретни 
ангажименти можете да поемете, по-специално във връзка с приоритетите и 
исканията на комисиите, приложени към настоящия въпросник, които 
попадат в  сферата на Вашия портфейл? Как лично бихте гарантирали 
доброто качество на законодателните предложения?

Целта ми е да свържа плана за действие в областта на енергетиката за 2010—2014 г. 
тясно с по-обхватната стратегия „ЕС 2020“ и гореспоменатите приоритети, по-
специално декарбонизацията на енергийния микс и повишаването на енергийната 
сигурност. Ако въз основа на тези цели Парламентът ми гласува доверие, ще помоля 
Парламента и Съвета за съдействие, за да получи енергийната ни политика още по-
силен тласък.

Мога да Ви уверя, че моите приоритети напълно съответстват на петте приоритета, 
които Вие сте определили за следващите години. При встъпването си в длъжност бих 
искал веднага да започна със следните проекти:

 Пътна карта за енергийна система с ниски емисии на въглерод до 2050 г. Това 
ще представлява програмен документ, който придава нов тласък на 
обществената дискусия за по-устойчиво използване и производство на енергия с 
оглед на една обща европейска програма.

 Нов план за действие в областта на енергийната ефективност. В рамките на 
дебатите за Европейския план за икономическо възстановяване сегашната 
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Комисия се обвърза пред Парламента с обещанието да приеме амбициозен план 
за действие в областта на енергийната ефективност. Бих искал да действам на 
два етапа, за да осигуря качеството на този план за действие: първият е 
оценяване на проведените досега мерки и произтичащите от тях заключения. 
Вторият, върху основата на първия, е разработване на всеобхватен план за 
действие за постигане на целта ни от 20 %, включващ конкретни краткосрочни 
мерки.

 Пакет за енергийната инфраструктура. Той ще включва приоритети за 
разширяването на енергийната инфраструктура до 2030 г., както и 
законодателни предложения за нов инструмент на ЕС за сигурността и 
инфраструктурата на енергоснабдяването, включително Насоките TEN-E. Този 
пакет за инфраструктурата следва да е на разположение своевременно, за да 
бъде взет предвид в дискусиите за следващите финансови перспективи на ЕС.

 Допълнително към тези инициативи през първото полугодие на 2010 г .  ще 
докладвам за функционирането на вътрешния пазар и изпълнението на 
Европейския план за икономическо възстановяване с оглед на отделни проекти в 
областта на енергетиката. В други доклади ще бъде оценен напредъкът на 
държавите-членки по отношение на транспонирането на Директивата за 
възобновяемите енергийни източници и на правилата за енергийната 
ефективност.

Искам и ще работя по осигуряването на правилното транспониране на разпоредбите 
на ЕС, преди всичко в областта на вътрешния пазар, възобновяемите енергии и 
енергийната ефективност, в държавите-членки. Това включва както започване на 
процедури за нарушение, така и обмен на информация и опит за най-добрите 
практики с националните органи и парламентите. Сигурен съм, че при това ще мога 
да разчитам на силна подкрепа от страна на Европейския парламент.

И накрая, ще внеса законодателните предложения едва след като съответните 
процедури за консултации, както и оценките на икономическо, социално и 
екологично въздействие, са проведени успешно. Трябва да си сътрудничим, за да 
направим европейското законодателство по-малко сложно и по-лесно за разбиране.


