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ОТГОВОРИ НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

ВЪПРОСНИК НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТА ЗА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА 

Кадри СИМСОН 

Кандидат за член на Комисията, отговарящ за енергетиката 

 

1. Обща компетентност, ангажираност към европейската идея и лична 

независимост 

Кои аспекти от Вашата квалификация и опит са особено подходящи, за да 

изпълнявате функциите на член на Комисията и да работите за общия европейски 

интерес, по-специално в областта, за която бихте отговаряли? Каква е Вашата 

мотивация? С какво ще допринесете за осъществяването на стратегическата 

програма на Комисията? Как ще осъществявате интегрирането на принципа на 

равенство между половете и как ще интегрирате перспектива за равенство между 

половете във всички области на политиката от Вашия портфейл? Какви гаранции 

за Вашата независимост можете 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? 

Работата ми в Естония като министър на икономическите въпроси и инфраструктурата, 

отговарящ също така и за енергийната политика, ми даде широки възможности да 

докажа своята ангажираност към европейския интерес и по-нататъшното укрепване на 

ЕС. Гордея се, че през 2017 г. допринесох активно за успеха на първото естонско 

председателство на Съвета, като съдействах за формулирането на приоритетите на 

председателството, ръководех заседанията на Съвета и в рамките на законодателните 

преговори осъществявах интензивни контакти с Европейския парламент. Вярвам, че 

имах основна роля в постигането на съгласие по законодателни инициативи от голямо 

значение за нашите граждани и Европейския съюз като цяло, и по-специално по 

законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“. Поради това вярвам, че 

притежавам необходимите квалификации и професионален опит, за да бъда член на 

Европейската комисия, и да дам своя принос към работата на Комисията през 

следващите пет години.  

Това, което ме мотивира, е работата ми в продължение на 16 години като депутат и 

министър в моята страна, както и личният ми опит на европейка, израснала в държава, 

която работи усилено, за да се присъедини към Европейския съюз и се възползва в 

голяма степен от членството си.  

Ако бъда одобрена за член на Комисията, ще допринасям за стабилността и напредъка 

на Европа чрез изпълнението на политиките и проектите на Съюза, съгласувани с 

Европейския парламент и Съвета. Приоритетите, които новоизбраният председател г-

жа Фон дер Лайен определи за новата Комисия в своите политически насоки, 
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представени пред Европейския парламент през юли 2019 г., ще бъдат ориентирът, 

насочващ моята дейност като член на колегиума, който отговаря за енергетиката.  

По-специално аз твърдо вярвам, че водещата роля в прехода към неутрални по 

отношение на климата икономика и общество, която ще бъде в основата на мандата на 

новата Комисия, е изключителна възможност за Европа. Енергетиката играе важна роля 

в този преход. Заедно с кандидата за изпълнителен заместник-председател г-н 

Тимерманс и другите ми колеги ще трябва да разработим и да предложим на 

Европейския парламент и на Съвета политики, които да ни позволят да направим 

Европа неутрална по отношение на климата до 2050 г.  

Напълно съм ангажирана с прилагането на политическите насоки и ще работя заедно с 

Европейския парламент и Съвета, за да се гарантира превръщането на тези приоритети 

в конкретни действия в полза на всички европейски граждани. В моята всекидневна 

работа ще се стремя към изграждането на Европа, която обединява, интегрира и 

включва. Ние ще посрещнем предизвикателствата в областта на климата и енергетиката 

с амбиция и смелост, като се стремим да удовлетворим нуждите на всички — както в 

градовете, така и в селските райони, независимо дали те се намират на изток, север, юг 

или запад. 

Като член на първата Европейска комисия, водена от жена, ще обърна особено 

внимание на интегрирането на принципа на равенство между половете. Този принцип е 

залегнал в член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), 

съгласно който „[в]ъв всички негови дейности, Съюзът полага усилия за премахването 

на неравенствата и за насърчаване на равенството между мъжете и жените“. 

Новоизбраният председател г-жа Фон дер Лайен постави равенството между половете 

на челно място в своя дневен ред и се ангажира да даде своя пример чрез формирането 

на колегиум, изцяло основан на принципа на равенството. Възнамерявам да прилагам 

същия принцип по отношение на моя екип и ще гарантирам, че мъжете и жените са 

еднакво представени в моя кабинет. Също така съм решена да надграждам 

инициативата за отказ от публични участия, в които не са включени други жени (No 

Women No Panel), започната през февруари 2019 г. Интегрирането на принципа на 

равенство между половете означава също така насочване на вниманието при 

изготвянето на всяка нова инициатива към въздействието, което тя би могла да окаже 

върху ролята на жените в икономиката и обществото като цяло. В областта на 

енергийната политика остава още много да се направи в това отношение. Например 

Европейският парламент неотдавна публикува проучване, показващо, че енергийната 

бедност засяга повече жените, отколкото мъжете. Освен това според последните 

проучвания в енергийния сектор делът на жените е средно 22 % в световната нефтена и 

газова промишленост и 32 % в областта на енергията от възобновяеми източници. 

Готова съм да работя в сътрудничество с Парламента, заинтересованите страни и 

гражданското общество, за да установим по какъв начин това може да се промени в 

бъдеще. 

Възнамерявам да изпълнявам задълженията си като член на Комисията в същия дух на 

служба на обществото, както съм правила и в политическия си опит до този момент. 

Поради това се ангажирам още днес пред Вас да спазвам безпрекословно от момента на 

назначаването си задълженията за независимост, прозрачност, безпристрастност и 

отдаденост, предвидени в член 17, параграф 3 от Договора за Европейския съюз и в 

член 245 от ДФЕС, и задълженията за професионална тайна по член 339 от ДФЕС. Ще 
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спазвам етичните норми, съдържащи се в посочените членове и в Кодекса за поведение 

на членовете на Комисията. 

В качеството ми на министър личните ми организационни и финансови ангажименти 

бяха подложени на задълбочена проверка. Представила съм своята пълна декларация за 

интереси на Европейския парламент. Ангажирам се да я актуализирам своевременно 

при настъпването на промени. Ако бъда одобрена за член на Комисията, ще спазвам 

безпрекословно духа и буквата на Договора, по-специално задължението да действам в 

европейския интерес и без да приемам инструкции. Ще спазвам и почитам буквата и 

духа на Кодекса за поведение на членовете на Европейската комисия и се ангажирам да 

върша работата си като комисар възможно най-прозрачно и етично. 

 

 

2. Управление на портфейла и сътрудничество с Европейския парламент 

Как бихте определили своята роля като член на колегиума на членовете на 

Комисията? В какво отношение считате, че сте отговорна пред Парламента и че 

следва да се отчитате пред него във връзка със своите действия и тези на 

поверените Ви служби? Какви конкретни ангажименти сте готова 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? Готова ли сте да предоставите на 

Парламента информация и документи във връзка с предвидени инициативи или 

текущи процедури на равни начала със Съвета? 

Ако бъда одобрена за член на Комисията, ще поема пълна политическа отговорност за 

дейностите в моята област на компетентност, както е посочено в писмото, изпратено ми 

от новоизбрания председател г-жа Фон дер Лайен на 10 септември. Отдавам голямо 

значение на принципа на колегиалност и ще си сътруднича в пълна степен с останалите 

членове на колегиума. В ежедневната си работа ще се придържам към методите на 

работа на новата Комисия въз основа на принципите на приобщаване и лоялно 

сътрудничество между всички членове на колегиума.  

Тъй като енергетиката играе централна роля в изграждането на Европейския зелен курс 

и като се има предвид, че много от елементите в тази рамка са тясно свързани, ще 

положа усилия за координация и сътрудничество, за да гарантираме съгласувани и 

добре разработени политики. В частност ще си сътруднича тясно с кандидата за 

изпълнителен заместник-председател, отговарящ за Европейския зелен курс, Франс 

Тимерманс. Ще взема активно участие в групата на комисарите, председателствана от 

него, която ще насочва и координира работата в тази област. Също така ще участвам в 

екипите по проектите на комисарите, създадени да оформят конкретни нови 

инициативи. Ще се стремя да гарантирам, че енергийната политика се взема предвид в 

дискусиите на колегиума, включително по отношение на външните отношения в 

съответствие с духа на една „геополитическа Комисия“. Ще отделя специално 

внимание на това да се гарантира поддържането и пълноценното използване на 

полезните взаимодействия между различните подразделения на службите на 

Комисията, работещи по свързани с енергетиката въпроси, тъй като съм убедена, че 

съвместният подход е най-добрата гаранция за постигане на резултати. 
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Възнамерявам активно да се ангажирам с и да изслушвам външни заинтересовани 

страни, включително гражданското общество и неправителствените организации, като 

продължавам и засилвам, когато е възможно, съществуващите механизми за 

консултации и форуми в областта на енергетиката. Също така ще работя съвместно с 

гражданите и ще гарантирам по-доброто разбиране на Европейския съюз и неговите 

политики, по-специално в моята страна. Най-късно през първата половина на моя 

мандат ще посетя всяка държава членка. 

Напълно осъзнавам значението на равното третиране на Парламента и Съвета, както и 

на специалното партньорство между Парламента и Комисията. Ще бъда особено 

бдителна за безусловното спазване на съответните разпоредби на Рамковото 

споразумение между двете институции от 2010 г. в областта от моята компетентност.  

Като бивш член на Европейския парламент аз ценя демократичния диалог с 

Европейския парламент. Ангажирам се да работя активно с Европейския парламент на 

всички етапи от процесите на вземане на решения и законодателните процеси, 

включително участие в тристранни срещи, и имам готовност да се явя пред 

Европейския парламент, когато бъда призована. Ще гарантирам, че Европейският 

парламент е редовно информиран, по-специално по актуални въпроси в рамките на моя 

портфейл. Ще работя в тясно сътрудничество със съответните комисии и ще 

присъствам и участвам активно по време на подготвянето на резолюции, с които от 

Комисията се иска да извършва законодателна дейност.  

Новоизбраният председател г-жа Урсула фон дер Лайен подкрепя правото на 

инициатива за Европейския парламент. Тя се ангажира, че в отговор на парламентарни 

резолюции, приети с мнозинство от депутатите, нейните комисари ще работят по 

законодателни актове при пълно зачитане на принципите на субсидиарност, 

пропорционалност и по-добро законотворчество. Напълно подкрепям тази цел и ще 

работя заедно с Парламента на всеки етап от резолюциите по член 225 от ДФЕС. 

Прозрачността е приоритет за настоящата Комисия. На съответните интернет страници 

ще оповестявам всичките си контакти и срещи с професионални организации или 

самостоятелно заети физически лица по всеки въпрос, свързан с изготвянето и 

прилагането на политиките на ЕС, в съответствие с действащите разпоредби на 

Комисията. Ще работя съвместно с Парламента по прозрачен начин, в дух на лоялност, 

взаимно доверие и сътрудничество. 

 

3а) Кои са основните приоритети, които възнамерявате да следвате, за да 

изпълните изцяло всичките пет измерения на енергийния съюз (енергийна 

сигурност, вътрешен енергиен пазар, енергийна ефективност, декарбонизация, 

научни изследвания, иновации и конкурентоспособност)? 

Енергийният съюз представлява солидна основа за по-нататъшното развитие на 

енергийната политика по време на мандата ми в съответствие с политическите насоки 

на новоизбрания председател г-жа Урсула фон дер Лайен. Той осигурява подходящия 

баланс между устойчивост, сигурност на доставките и достъпност, като по този начин 

се гарантира приемането и овластяването на гражданите в целия Съюз. Ще се стремя да 

запазя този баланс и ще продължа работата по петте измерения на енергийния съюз в 

рамките на Европейския зелен курс. Ще работя, за да гарантирам, че декарбонизацията 

на енергийната система носи ползи за всички граждани и за всички региони. 
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Европейските граждани трябва да имат достъп до финансово достъпна, сигурна, 

надеждна и чиста енергия. 

Първият ми приоритет ще бъде завършването на енергийния съюз във всичките му пет 

измерения, като работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и държавите 

членки.  

През последните години имаше ясен напредък в това отношение, което не би било 

възможно без подкрепата на Европейския парламент и на държавите членки. Бе 

одобрено ново законодателство, включително рамка за справяне с икономическите, 

социалните, екологичните и индустриалните проблеми. В този контекст управлението 

на енергийния съюз е ключов инструмент, за да се гарантира, че ще постигнем 

резултати по всичките пет измерения на енергийния съюз чрез националните планове в 

областта на енергетиката и климата и преди всичко че ще постигнем водещите цели за 

енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност. Националните планове, 

докладите за напредъка и годишните доклади за състоянието на енергийния съюз ще 

бъдат основата за политически мониторинг от страна на Европейския парламент и 

Съвета. Те също така ще осигурят основа за обмен на най-добри практики в рамките на 

Съюза и между държавите членки, както и рамка за диалог с гражданите и 

заинтересованите страни. Ние трябва да гарантираме също така регионалното 

сътрудничество между държавите членки и тясното участие на заинтересованите 

страни и гражданите.  

Доизграждането на всичките пет измерения на енергийния съюз зависи от цялостното 

прилагане на достиженията на правото в областта на енергетиката, и по-специално на 

пакета „Чиста енергия за всички европейци“. В областта на вътрешния енергиен пазар 

новите правила за пазарите на електроенергия на едро и дребно целят да се гарантира 

икономически ефективно осъществяване на амбициите ни и овластяване на 

потребителите и ще изискват действия на национално и транснационално равнище. 

Важен показател е засилването на трансграничната търговия с електроенергия в полза 

на потребителите и на сигурността на доставките, което ще изисква стриктен 

мониторинг, за да се гарантира, че държавите членки изпълняват разпоредбите, 

включени в новия Регламент за електроенергията, с цел максимално увеличаване на 

междусистемния капацитет, наличен на пазара.  

Отворените и конкурентни пазари в Европа са най-ефективният начин за осигуряване 

на енергия с ниски въглеродни емисии на достъпни цени. Добре функциониращите 

пазари на електроенергия и газ, основани на лоялна конкуренция между доставчиците 

на енергия през границите, които засилват правата на потребителите и гарантират 

интегрирането на енергията от възобновяеми източници, ще ни помогнат да създадем 

декарбонизиран, конкурентоспособен и иновативен енергиен сектор. С цел да се 

осигурят по-големи ползи за потребителите трябва да обърнем внимание на 

липсващите връзки в енергийната система и на новите тенденции на нашите пазари. 

Спирането на ненужните субсидии за електрически централи, използващи изкопаеми 

горива с високи въглеродни емисии, по силата на механизми за изграждане на 

капацитет е друга ключова разпоредба от новия Регламент за електроенергията, която 

ще улесни прехода и изисква стриктен мониторинг. В контекста на законодателството в 

областта на сигурността на доставките, също така ще наблюдавам цялостното 

изпълнение на разпоредбите относно трансграничната солидарност.  
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Аз ще трябва да засиля нашите действия за намаляване на въглеродната интензивност 

на енергийния сектор. Пакетът за чиста енергия вече предоставя солидна основа за 

действие, и извършваният от Комисията мониторинг на напредъка чрез годишното 

съобщение за състоянието на енергийния съюз ще позволи насочване на вниманието 

към области, в които са необходими допълнителни действия, било то на равнището на 

Съюза или на държавите членки. Въз основа на този мониторинг и с оглед на цялостния 

план до 2021 г. да се увеличи по отговорен начин целта на ЕС за 2030 г. до 55 %, ще 

анализирам дали съществува необходимост от преразглеждане на законодателството в 

областта на енергетиката.   

Област от първостепенно значение ще бъде да се гарантира, че във всички области се 

прилага принципът за поставяне на енергийната ефективност на първо място. Ще 

проуча начините за подобряване на енергийните характеристики на сградите и за 

увеличаване на темповете на реновиране. Също така ще предложа нови инициативи, 

основани на новите солидни данни от националните планове в областта на 

енергетиката и климата и свързаните с тях доклади за напредъка. Във връзка с това ще 

работя и за интелигентно интегриране на секторите на електроенергията, 

строителството, отоплението и охлаждането, транспорта и промишлеността.  

Ще направя оценка на ролята на природния газ, включително газовете без въглеродни 

емисии, като например водорода, в прехода към неутрална по отношение на климата 

икономика.  

Енергийният съюз би останал незавършен без по-голям напредък в областта на 

научните изследвания, иновациите и конкурентоспособността. В тази област ще бъде 

важно да се координират по-добре нашите политики с държавите членки, с цел да се 

гарантира, че екологично чистите технологии по отношение например на съхранението, 

водорода и батериите се развиват все повече, и да се подкрепи конкурентоспособността 

на Европа чрез запазване на големи части от веригата за създаване на стойност в 

рамките на Съюза. Ще проуча заедно с други членове на колегиума как можем да 

гарантираме водещите позиции на Съюза в областта на научните изследвания и 

иновациите в подкрепа на прехода към чиста енергия. Ще анализирам допълнително 

потенциала на Европейския стратегически план за енергийни технологии.  

В допълнение към тези приоритети трябва да се възползваме от предимствата на 

енергийния съюз в международен план, като се стремим към извършване на прехода 

към чиста енергия в съответствие с Парижкото споразумение, като същевременно 

насърчаваме други големи участници, които са източници на емисии, да повишат 

равнището на своите амбиции, и предоставяме възможности за европейските енергийни 

инвестиции в трети държави. Осигуряването на енергийната сигурност на Съюза ще 

изисква по-нататъшно укрепване на външното измерение на енергийния съюз и в този 

контекст ще оценя също така как предлагането от източници на природен газ може да 

бъде диверсифицирано на конкурентни цени, и по-специално чрез използване на 

потенциала на втечнения природен газ. 

 

3б) Какви конкретни законодателни и незаконодателни инициативи, 

включително финансови инструменти, възнамерявате да предложите в рамките 

на Вашия мандат, и по-специално като част от Европейския зелен пакт, който ще 

бъде представен през първите 100 дни на новата Комисия? Какво би било 

основното съдържание на тези инициативи и какъв би бил графикът за тях?  
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Ще дам своя принос за работата на групата на комисарите по Европейския зелен курс 

под ръководството на изпълнителния заместник-председател за Европейския зелен курс 

и ще работя със съответните колеги.  

Тъй като енергетиката представлява около 75 % от емисиите на парникови газове в ЕС, 

политиката в областта на енергетиката ще бъде от основно значение за постигане на 

целите в областта на климата, които са съществена част от Европейския зелен курс. 

Зеленият курс ще предостави цялостната рамка за политиките в областта на климата и 

енергетиката през следващите години. Моята задача ще бъде да гарантирам, че 

преходът към декарбонизация на енергийния сектор осигурява спазването на целта за 

неутралност по отношение на климата, като същевременно гарантира сигурност на 

доставките и достъпни цени. Политиките в областта на енергетиката и климата могат 

също така да подобрят екологичния отпечатък на предлагането и търсенето на енергия, 

като например допринесат за подобряването на качеството на въздуха.   

На първо място, Комисията ще трябва да изготви в рамките на първите 100 дни пътна 

карта за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. В центъра ще 

бъде европейското законодателство в областта на климата, което залага в правото на 

ЕС целта за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. То ще бъде 

придружено от законодателно предложение относно Фонда за справедлив преход. Ще 

работя активно, за да допринеса за разработването на тези предложения под 

ръководството и координацията на кандидата за изпълнителен заместник-председател 

на Комисията Франс Тимерманс.      

Отдавам голямо значение на това да се гарантира, че преходът към неутралност по 

отношение на климата е справедлив за всички. Не всички държави членки и региони 

започват от едно и също ниво и ще бъдат засегнати в една и съща степен. Преходът ще 

бъде по-труден и скъп за тези, които разчитат в голяма степен на въглища или на 

отраслите с високи емисии, и за островите, които трябва да осъществят прехода от 

изкопаеми горива за своето снабдяване с електроенергия.  

Никой не трябва да бъде забравен в процеса на преход. Това е и предварително условие 

за изграждането на по-широк консенсус за целта за неутралност по отношение на 

климата. Фондът за справедлив преход ще има за цел да подкрепи най-засегнатите 

региони в разработването на стратегии за преструктуриране чрез финансиране на 

целенасочени проекти за улесняване на преминаването към технологии с ниски нива на 

въглеродни емисии и за смекчаване на социалното и икономическо въздействие на 

прехода. 

Освен това новоизбраният председател възнамерява да представи подробен план за 

увеличаване на целта на Европейския съюз за намаляване на емисиите на парникови 

газове за 2030 г. до 50 % и вероятно до 55 % по отговорен начин. Това има пряка връзка 

с енергийния сектор и с нашите политики.  

Увеличаването на целта вероятно ще изисква повече инвестиции, по-голям дял на 

енергията от възобновяеми източници в енергийния микс и допълнителни усилия по 

отношение на енергийната ефективност. Ето защо ние ще трябва да извършим оценка 

на необходимостта от преразглеждане на законодателството с оглед на повишената 

амбиция на Европейския зелен курс въз основа на цялостна оценка на въздействието. За 

да стане това, ще поискам от моите служби да започнат надежден процес за оценка на 

въздействието, включително чрез оценяване на окончателните национални планове в 
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областта на енергетиката и климата и тяхното равнище на амбиция с оглед по-

специално на настоящите цели за възобновяеми енергийни източници и енергийната 

ефективност за 2030 г.  

Успоредно с това ще се стремя да осигуря пълното прилагане на енергийния пакет. С 

участието си в „обиколката на столиците“ през първата половина на настоящия мандат 

на Комисията ще провеждам диалози по въпросите на изпълнението с държавите 

членки с цел установяване и обмен на най-добри практики относно, наред с другото, 

ключовите теми, свързани с енергийния преход, посочени в окончателните национални 

планове в областта на енергетиката и климата. 

След като поставя тези основи, по време на мандата си ще разработя допълнителни 

инициативи, за да допринеса за Европейския зелен курс. По-конкретно считам, че 

добре функциониращите и интегрирани пазари и енергийната ефективност ще бъдат 

ключови лостове за насърчаване на неутралност по отношение на климата, като 

посочвам в отговора на въпрос 3а. 

Работейки съвместно със своите колеги, аз също ще се стремя да гарантирам, че Планът 

за инвестиции за устойчива Европа и Стратегията за зелено финансиране насърчават 

прехода по начин, който съответства на нуждите на енергийния сектор. Въз основа на 

поуките от инициативата „Интелигентно финансиране за интелигентни сгради“ и други 

инструменти за енергийна ефективност (Европейски фонд за енергийна ефективност, 

Инструмент за частно финансиране за енергийна ефективност) аз ще допринеса за 

прилагането на нови финансови инструменти в рамките на следващата многогодишна 

финансова рамка, по-специално чрез InvestEU. Новите финансови инструменти трябва 

да поставят акцента също върху МСП и да улеснят достъпа до пазара за дружествата за 

предоставяне на енергийни услуги. 

Улесняването на интелигентното интегриране на секторите на електроенергията, 

строителството, отоплението и охлаждането, транспорта и промишлеността има 

потенциал за ускоряване на внедряването на чистата енергия във всички сектори на 

икономиката. За да се възползваме от този потенциал, аз ще настоявам за интелигентно 

интегриране на секторите на електроенергията, отоплението, транспорта и 

промишлеността.  

За да се гарантира адекватността на производствения капацитет, поемам ангажимента 

да работи в тясно сътрудничество с държавите членки, също и в рамките на групи на 

високо равнище, което ще засили регионалното сътрудничество въз основа на 

националните планове в областта на енергетиката и климата. Възнамерявам активно да 

насърчавам полезните взаимодействия между различните групи за регионално 

сътрудничество при преследване на общите цели на Европейския зелен курс.  

По-амбициозните цели за намаляване на емисиите до 2030 г. ще бъдат свързани също 

така с ускорено завършване и модернизиране на енергийните мрежи.  

Ще работя заедно с другите членове на колегиума по плана за действие за кръговата 

икономика, по-специално по въпроси, свързани със сектора на строителството и на 

стратегическите технологии за чиста енергия, включително екопроектирането и 

енергийното етикетиране. 
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Както беше посочено по-горе, ще направя оценка на ролята на природния газ в прехода 

към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика, както и за 

сигурността на доставките и начините за гарантиране на добре функциониращ пазар на 

газ в полза на всички, особено на потребителите.  

В рамките на целия ми мандат приоритетни области ще бъдат защитата на уязвимите 

потребители и справянето с енергийната бедност: тези цели са тясно свързани с 

постигането на икономика, която работи за хората, ангажимента за борба с бедността и 

пълното прилагане на европейския стълб на социалните права.  

Конкурентоспособността на нашите технологии с ниски нива на въглеродни емисии ще 

бъде обект на приоритетно внимание, по-специално в контекста на дългосрочната 

стратегия за бъдещето на европейската промишленост. Ще работя за международното 

измерение на Зеления курс чрез силна дипломация в областта на енергетиката и 

климата, по-специално като провеждам двустранни диалози в областта на енергетиката 

със субектите, които са основни източници на емисии, и насърчавам разгръщането на 

ръководените от ЕС технологии за чиста енергия в трети държави. 

 

3в) Как конкретно ще прилагате принципа на отмяна на предишни тежести при 

въвеждане на нови („one in, one out“) във връзка с всякакви законодателни 

предложения, свързани с енергийния съюз?   

Комисията ще разработи нов инструмент за изпълнение на принципа на отмяна на 

предишни тежести при въвеждане на нови („one in, one out“). Всяко ново законодателно 

предложение, с което се създават нови тежести, следва да освобождава гражданите и 

предприятията от равностойна съществуваща тежест на равнището на ЕС в същата 

област на политиката. Този принцип ще се прилага на равнището на цялата област на 

политиката, поради което ще излиза извън рамките на отделния законодателен акт за 

налагане на нови тежести. Това ще гарантира, че общите цели на политиката се 

постигат ефективно и с минимална тежест и Комисията винаги има възможност да 

предприема действия, когато е необходимо. Ще гарантирам, че този принцип ще се 

превърне в ключов компонент на програмата в областта на енергетиката. 

В тази насока някои мерки вече бяха предприети с Регламента относно управлението на 

енергийния съюз и действията в областта на климата. По-специално въвеждането на 

национални планове в областта на енергетиката и климата допринесе за интегриране и 

рационализиране на повечето от съществуващите изисквания за планиране в областта 

на енергетиката и климата на държавите членки, както и на задълженията на Комисията 

за мониторинг, като по този начин се намалява непропорционалната административна 

тежест. 

По-конкретно тежестта следва да се намали по отношение на задълженията за 

докладване в областта на енергетиката и климата. Както показва скорошният пример на 

Регламента относно управлението на енергийния съюз, нашата цел ще продължи да 

бъде опростяване на задълженията за докладване, произтичащи от законодателството 

на ЕС в областта на енергетиката, климата и други свързани с енергийния съюз области 

на политиката, с цел да се постигне още по-голямо опростяване. Комисията също така 

ще работи съвместно с държавите членки, за да гарантира, че при транспонирането на 

пакета „Чиста енергия за всички европейци“ те няма да добавят ненужна 

административна тежест.  
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В съответствие с примерите по-горе ще се спра на принципа на отмяна на предишни 

тежести при въвеждане на нови като ръководен принцип за всяко ново законодателно 

предложение, свързано с енергийния съюз, за да се гарантира по-нататъшно 

интегриране на енергийната политика и общата съгласуваност на достиженията на 

правото в областта на енергетиката. Нашите предложения ще се основават на 

доказателства, ще трябва да са били предмет на широки консултации и на оценки на 

въздействието, както и да са били разгледани от независимия комитет за регулаторен 

контрол. Те също ще спазват принципите на пропорционалност и субсидиарност и ще 

показват ясно ползата от действие на европейско равнище. 

 

3г) В допълнение към това, как ще гарантирате пълното и ефективно прилагане 

на съществуващото законодателство в областта на енергетиката, по-специално 

пакета „Чиста енергия за всички европейци“? Какви конкретни средства и мерки 

ще прилагате, за да гарантирате изпълнението и прилагането на достиженията на 

правото на ЕС от страна на държавите членки? 

Пълното и правилно изпълнение на съвкупността от достиженията на правото в 

областта на енергетиката е от ключово значение за успеха на енергийния съюз и 

Европейския зелен курс. Комисията, в качеството си на пазител на Договорите, има за 

задача да наблюдава пълното и правилно изпълнение. Поемам ангажимент да оказвам 

постоянна подкрепа и да давам насоки на държавите членки относно изпълнението на 

съвкупността от достиженията на правото в областта на енергетиката и да предприема 

принудителни действия, включително под формата на процедури за нарушение, ако е 

необходимо, за да гарантирам, че държавите членки изпълняват в пълна степен 

законодателството в областта на енергетиката и спазват правото на ЕС. 

Пакетът „Чиста енергия за всички европейци“ и пакетът за енергийна сигурност се 

състоят от различни директиви и регламенти, които влязоха в сила наскоро. 

Прилагането на тези законодателни пакети следва да позволи използването на 

потенциала на полезните взаимодействия в рамките на политиките в областта на 

енергетиката и климата, в дух на сътрудничество с държавите членки; да стимулира 

икономически ефективно разработване на възобновяеми енергийни източници, като 

същевременно насърчава активната роля на потребителите; да стимулира усилията за 

намаляване на потреблението на енергия, намаляване на вноса на газ и за създаване на 

нови работни места. Новите правила за пазарите на едро и дребно са подходящи за 

осигуряване на икономически ефективно изпълнение на амбициите ни, като 

предоставят повече възможности на потребителите да играят по-активна роля. 

Управлението на енергийния съюз и действията в областта на климата чрез 

интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата предоставят 

всеобхватен инструмент за направляване и мониторинг на прехода и за извличане на 

максимална полза от полезните взаимодействия в рамките на политиките в областта на 

енергетиката и климата, в дух на сътрудничество с държавите членки. Други 

законодателни инициативи са укрепили енергийната сигурност, какъвто е случаят с 

регламентите относно сигурността на снабдяването с газ и относно готовността за 

справяне с рисковете. 

Докато регламентите са пряко приложими в държавите членки от датата на влизането 

им в сила, директивите задължават държавите членки да ги транспонират 

в националното право до определен срок. Като се има предвид значението на пакета за 

чиста енергия, Комисията оказва съдействие на държавите членки от влизането му 
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в сила с цел да се гарантира възможно най-доброто изпълнение преди изтичането на 

срока за транспониране. Моите служби и аз самата ще продължим систематичния 

обмен с държавите членки за насърчаване на добрите практики при прилагането на 

националните планове в областта на енергетиката и климата и за гарантиране на 

стабилно транспониране на законодателството в областта на енергетиката и климата.  

Ще осигуря подкрепа за държавите членки чрез съгласувани действия, редовни 

заседания, насоки за прилагане и продължаване на диалога както на политическо, така 

и на техническо равнище. Ще подкрепям моите служби, за да продължават да се срещат 

с представители на държавите членки в рамките на техническа работна група по-

специално във връзка с Регламента относно управлението на енергийния съюз, който е 

основен елемент от пакета, тъй като то има за цел да гарантира постигането на целите 

за 2030 г. Направихме това с цел да се подпомогнат държавите членки в изготвянето на 

плановете и ще продължим да предоставяме подкрепа при изпълнението на плановете. 

По този начин държавите членки могат да обменят най-добри практики и да получават 

подробни насоки от страна на Комисията относно всички разпоредби на регламента.  

Ще използвам посещенията във всички столици, за да гарантирам пълно и ефективно 

прилагане на достиженията на правото в областта на енергетиката и да насърчавам 

добрите практики при прилагането на националните планове в областта на 

енергетиката и климата чрез ефективни инструменти на политиката и интегриран 

подход в енергийната система. 

Ще използвам националните планове в областта на енергетиката и климата и редовните 

доклади за състоянието на енергийния съюз за тесен диалог с държавите членки. Ще 

следя отблизо напредъка по постигането на целите за 2030 г. и редовно ще докладвам 

на Европейския парламент и Съвета за него. 

 

3д) Как ще гарантирате постигането на целите за 2030 г. относно енергийната 

ефективност, възобновяемите източници на енергия и свързаността между 

електроенергийните системи? 

Поставянето на амбициозни цели и тяхното осъществяване, проучването на полезните 

взаимодействия между различните политики и тясното сътрудничество с държавите 

членки при прилагането на нашите политики са ключови принципи, които ще 

гарантират нашия успех в постигането на целите на Съюза за 2030 г. Управлението на 

енергийния съюз и действията в областта на климата определят начините за прилагане 

на тези принципи на практика чрез процес на планиране, изпълнение и мониторинг на 

трансформацията на енергийния сектор и на икономиката като цяло. Целта на този 

процес е да се изградят подходящи цели, политики и мерки, които да дадат възможност 

на Съюза да изпълни своите цели в областта на енергийния съюз по всички пет 

измерения, и по-специално целите за 2030 г. в областта на енергетиката и климата. 

Както Парламентът, така и Съветът имат ясна роля в политическия мониторинг на тези 

цели.  

Националните планове в областта на енергетиката и климата, които са ключов елемент 

от процеса на управление, представляват безпрецедентна възможност за нас заедно по-

добре да проучим възможностите за полезни взаимодействия между областите на 

политиката и да приемем подход, основан на действителното участие на цялото 

правителство/цялото общество. По-специално по отношение на целите за 2030 г. в 
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областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници 

и междусистемните връзки за електричество, такива полезни взаимодействия са ясни. 

Колкото по-малко енергия потребяваме, толкова по-малък производствен капацитет 

трябва да се внедри. Колкото повече пазари на електроенергия са взаимосвързани и 

конкурентоспособни, толкова по-добре ще успеем да разгърнем възобновяемите 

енергийни източници в рамките на Съюза и ползите от тях ще достигнат до 

потребителите. Поради това аз съм изцяло ангажирана да продължа да следвам този 

подход, основан на участието на цялото правителство заедно с държавите членки в 

усилията за постигане на целите на Съюза за 2030 г.  

Проектите на националните планове на държавите членки в областта на енергетиката и 

климата осигуряват стратегия за това как възнамеряват да допринесат за постигане на 

целите за 2030 г. за целия ЕС и за други измерения на енергийния съюз. Проектите на 

националните планове в областта на енергетиката и климата съдържат някои 

значителни недостатъци по отношение на тяхната амбициозност за целите за 2030 г., 

що се отнася до възобновяемите енергийни източници на Съюза. В редица случаи 

държавите членки също така не са обърнали достатъчно внимание на целта за 

междусистемна свързаност до 2030 г. Въз основа на тази оценка Комисията препоръчва 

на държавите членки да увеличат своите равнища на амбиция за постигане на целите за 

2030 г. в дух на солидарност. 

Ще направя всичко възможно в оставащите месеци преди края на годината, за да 

подкрепя Съвета и държавите членки в усилията им да премахнат разминаването между 

националния принос и минималните цели на Съюза за 2030 г. Преодоляването на 

недостаъците по отношение на амбициозността за целите за възобновяеми енергийни 

източници и енергийна ефективност също така допълнително ще намали емисиите на 

парникови газове и ще помогне за постигане на националните обвързващи цели за 

намаляване на емисиите за секторите извън обхвата на схемата на ЕС за търговия с 

емисии. Ако оценката на окончателните национални планове в областта на 

енергетиката и климата потвърди отново наличието на недостатъци в политиките и 

мерките в основата на националните нива на амбиция, аз ще вземе мерки за коригиране 

на тези недостатъци.  

В контекста на приоритетите на Европейския зелен курс, представени от новоизбрания 

председател, държавите членки следва също така да преразгледат начина, по който 

националният неизползван потенциал би могъл да се използва по-добре.  

Успоредно с това ще наблюдавам постигането на енергийните цели за 2020 г., които са 

ключов етап по пътя към целите за 2030 г. Съюзът все още не е на път да постигне 

своята цел за 2020 г. за подобряване на енергийната ефективност с 20 %. Европейският 

съюз е на път да изпълни целта си за 2020 г. в областта на възобновяемите енергийни 

източници и от държавите членки ще се изисква да поддържат като минимум своята 

национална цел за енергия от възобновяеми източници в периода след 2020 г. С цел да 

се извлекат поуки от нашите политики, подкрепящи тези цели, ще поискам от службите 

да проведат бързо последваща оценка на политиките и мерките за постигането на 

целите за енергийна ефективност и възобновяема енергия за 2020 г. Тази оценка ще 

послужи за диалог с държавите членки относно това как да се подобри изпълнението на 

целите за 2030 г. и да се допълнят действията за преодоляване на евентуални 

недостатъци в постигането на целите за 2030 г., оценката на Комисията на напредъка, 

докладите за състоянието на енергийния съюз и диалога с инвеститорите относно 

финансирането, необходимо за постигането на целите за 2030 г. Инструментите в 
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рамките на следващата многогодишна финансова рамка ще подпомогнат постигането 

на равнищата на амбиция за 2030 г. 

 

4а) Какви конкретни инициативи в областта на енергетиката предвиждате, и по-

специално по отношение на целите за 2030 г. в областта на енергийната 

ефективност и възобновяемите източници на енергия, за да бъде изпълнена целта, 

заложена в политическите насоки за следващата Европейска комисия, за 

намаляване на емисиите с най-малко 50% до 2030 г. и за отговорно увеличаване 

на целта на Съюза за 2030 г. на 55% ?  

Настоящата цел за 2030 г. е да се намалят емисиите с най-малко 40 % и цялото 

законодателство за постигане на тази цел вече е в сила. Пълното прилагане на 

въпросното законодателство, като например Директивата за енергийната ефективност, 

Директивата за енергийните характеристики на сградите, Директивата за 

възобновяемите енергийни източници, Регламента за разпределяне на усилията и 

Директивата за схемата за търговия с емисии, следва да доведе до намаляване на 

емисиите на парникови газове в ЕС-28 с около 45 % до 2030 г.  

За изпълнението на целта за намаляване на емисиите с най-малко 50 % до 2030 г., както 

е посочено в политическите насоки, преди всичко е от съществено значение да се 

гарантира пълното прилагане на съществуващата рамка на пакета „Чиста енергия за 

всички европейци“ също и чрез приемането на необходимите третични актове.  

Държавите членки ще финализират своите национални планове в областта на 

енергетиката и климата до края на тази година. Мога да заявя, че Европейската комисия 

ще гарантира постигането на резултати по тях. Ние трябва да обединим всички сили, за 

да се възползваме по най-добрия начин от полезните взаимодействия, включително на 

регионално равнище. Аз съм изцяло ангажирана също така да оценя степента на 

амбициозност на окончателните национални планове в областта на енергетиката и 

климата.  

Днес можем да насърчаваме държавите членки да си поставят по-амбициозни цели по 

отношение на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. 

Наскоро приетите цели за 2030 г. в областта на енергийната ефективност и 

възобновяемите енергийни източници са минимални цели (съответно най-малко 32,5 % 

и най-малко 32 %). Със съобщението „За обединени действия в областта на eнергийния 

съюз и климата – Да положим основите за успешен преход към чиста енергия“ и 

свързаните с тях препоръки до държавите членки Комисията предостави насоки за 

финализирането на националните планове в областта на енергетиката и климата. 

Държавите членки бяха приканени да увеличат своите амбиции и да изяснят 

политиките, които възнамеряват да използват, за да постигнат своите цели.  

Въпреки всички тези усилия, може да се наложи да бъдем по-амбициозни за целите за 

2030 г. Бих искала подчинените ми служби да започнат анализ на това дали 

повишаването на амбицията да се намалят емисиите на парникови газове с най-малко 

50 % с оглед увеличение на целта на ЕС за 2030 г. за постигане на 55 % по отговорен 

начин, може да доведе до преразглеждане на законодателството в областта на 

енергетиката. За тази цел ние ще извършим цялостна оценка на икономическите, 

социалните и екологичните въздействия и ще се консултираме с широк кръг от 

заинтересовани страни и ще гарантираме, че държавите членки са изцяло ангажирани.  
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Повишаването на амбициите ще трябва да се извърши съвместно от енергийния сектор 

и други сектори на икономиката. Секторът на енергетиката, и по-специално на 

решенията за чиста енергия, може да подпомогне декарбонизацията в някои от тези 

други сектори.  

Инициативите за улесняване на интелигентната интеграция на секторите на 

електроенергията, строителството, отоплението и охлаждането, транспорта и 

промишлеността (известни също като секторна интеграция и свързване на сектори) 

биха допринесли за ускоряване на прехода към чиста енергия и декарбонизацията на 

европейската икономика. В същото време по-интелигентните, децентрализирани, 

цифровизирани и открити енергийни мрежи ще ни позволят да предоставим нови 

устойчиви енергийни услуги за потребителите. В по-общ план инициативите, 

споменати в контекста на останалите въпроси, ще допринесат за постигането на 

дългосрочната цел за неутралност по отношение на климата. 

 

4б) Как ще гарантирате, че Европа спазва принципа за поставяне на енергийната 

ефективност на първо място, както е посочено във възложителното Ви писмо? 

Принципът за поставяне на енергийната ефективност на първо място е заложен в 

достиженията на правото в областта на енергетиката. Ние вече ще трябва да пристъпим 

към изпълнение. Новоизбраният председател посочи с възложителното писмо, че 

трябва да гарантирам, че Европа следва принципа за поставяне на енергийната 

ефективност на първо място във всички области. Цялата енергийна система ще трябва 

да даде своя принос, за да се превърне в първата неутрална спрямо климата икономика 

и принципът за поставяне на енергийната ефективност на първо място ще бъде от 

решаващо значение за подкрепата на тези усилия.  

В този контекст бих искала да разгледам въпроса как Европа може значително да 

подобри енергийните характеристики на сградите и да увеличи темповете на 

обновяване. Много по-силните темпове на обновяване на сградите са от ключово 

значение за намаляване на потреблението на енергия и за понижаване на емисиите в 

този сектор.  

Подчинените ми служби ще проучат също така как най-добре да се прилага принципът 

за поставяне на енергийната ефективност на първо място в нашите решения за бъдещи 

инвестиции в енергийна инфраструктура и за начина, по който те биха могли да 

допринесат за вътрешния енергиен пазар или за решаване на проблемите, свързани със 

сигурността на доставките.  

Също така е важно да се разгледа в достатъчна степен енергопотреблението, тъй като 

енергийната ефективност би могла да бъде по-лесно и по-ефективно от гледна точка на 

разходите решение, с допълнителни ползи за здравето и благосъстоянието на 

европейските граждани. Поради това енергийната система и действията за намаляване 

на търсенето трябва да се анализират по подходящ начин, когато те са икономически 

най-ефективни. 

Всичко това ще изисква солидна аналитична основа и правилна оценка на потенциала 

за икономии на енергия, така че разглеждането на енергийната ефективност като 

възможност в действителност да е технически осъществимо. Ще се изискват повече 

данни, особено по отношение на сградния фонд на ЕС, както и показатели за енергийно 
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ефективни технологии, продукти и услуги и аз ще подкрепям моите служби в текущата 

им работа за събиране и споделяне на тази информация. И накрая, бих искала да 

продължа да поставям акцента върху по-широките ползи от енергийната ефективност 

за създаването на работни места, здравеопазването или по-голямата степен на комфорт. 

По-отговорното отношение към енергийната ефективност трябва да бъде част от 

прехода към осъзнаването от страна на потребителите и предприятията на тяхното 

въздействие върху околната среда и климата. 

 

4в) Как ще гарантирате постигането на заложената в политическите насоки цел за 

2050 г. за неутралност по отношение на климата, без да се засяга правото на всяка 

държава членка да определя собствения си енергиен микс? 

Определянето на енергийния микс е суверенно право на държавите членки и ЕС 

разполага с разнообразни миксове на своята територия. Тази гъвкавост и 

многообразието на избора са добре отразени в разнообразието от национални планове 

за действие на държавите членки в областта на енергията от възобновяеми източници и 

енергийната ефективност за 2020 г. и техните национални планове в областта на 

енергетиката и климата за 2030 г.  

В дългосрочната стратегия бяха анализирани варианти енергийната система да премине 

към постигане на нулеви нетни емисии на парникови газове. Този анализ показва, че е 

възможно държавите членки да определят собствения си енергиен микс, за да се 

намалят въглеродните емисии и да се осъществи енергийният преход. Това се дължи на 

голямото разнообразие от модели, технологии и видове горива, от които държавите 

членки могат да избират.  

Планирането на ранен етап на неутралността по отношение на климата до 2050 г. ще 

даде възможност на държавите членки, предприятията и гражданите да направят избор 

и да адаптират своите модели към националните обстоятелства, промишлената 

структура, ресурсната обезпеченост или предпочитанията на потребителите. Дори в 

области, в които е трудно или твърде скъпо да се декарбонизира напълно, останалите 

емисии може да бъдат балансирани от решения за поглъщане на въглерод и улавяне и 

съхранение на въглероден диоксид. 

Аз ще взема надлежно предвид националните особености при сътрудничеството с 

държавите членки при разработването на Европейския зелен курс, прилагането на 

пакета „Чиста енергия за всички европейци“, националните планове в областта на 

енергетиката и климата и дългосрочните стратегии. Държавите членки ще бъдат в 

състояние да разработят свои собствени ефективни от гледна точка на разходите 

начини да приближат ЕС до нулевите нетни емисии.  

4г) Какви мерки предвиждате, за да подкрепите групите, най-засегнати и най-

изложени на риск във връзка с прехода към по-чиста и по-ефективна енергийна 

система? Какви конкретни мерки ще предприемете за подкрепа на европейските 

въгледобивни региони и въглеродно-интензивни региони, които са в процес на 

преход? Как възнамерявате да съгласувате дейностите си с дейностите по други 

портфейли в този контекст? Как ще гарантирате, че енергоемките отрасли, като 

например стоманодобивната промишленост, ще спрат да използват изкопаеми 

горива в бъдеще?  
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Като част от приноса си за Eвропейския зелен курс ще гарантирам, че общностите, 

които са най-силно засегнати от прехода към ниски въглеродни емисии в 

промишлените региони и зависимите от въглища и въглеродно-интензивните региони, 

както и „енергийните острови“ ще получават целенасочена подкрепа. Под 

координацията на кандидата за изпълнителен заместник-председател г-н Тимерманс ще 

дам своя принос за създаването и прилагането на Фонд за справедлив преход, който ще 

бъде представен от кандидата за член на Комисията Елиза Ферейра, за да се разрешат 

проблемите, свързани с разпределението и географското въздействие на прехода към 

неутралност по отношение на климата.   

Справедлив преход в зависимите от въглища и въглеродно-интензивните региони и 

„енергийните острови“ може да се постигне единствено чрез използване на всички 

налични средства и инструменти за подкрепа на регионално, национално и европейско 

равнище. Ето защо ще работя в тясно сътрудничество с останалите членове на 

Комисията, най-вече с колегата, отговарящ за политиката на сближаване и реформите, 

под ръководството на кандидата за изпълнителен заместник-председател за 

Европейския зелен курс. 

Бих искала да подчертая също така важността на справянето с енергийната бедност — 

явление, което понастоящем засяга 50 милиона европейци. Законодателството в 

областта на чистата енергия за всички европейци, по-специално съгласно Регламента 

относно управлението на енергийния съюз и Директивата за електроенергията следва 

бързо да започне да се прилага. Аз ще си сътруднича с държавите членки, за да 

гарантирам, че те предприемат ефективни действия и разглеждат енергийната бедност с 

необходимия приоритет, когато разработват и изпълняват своите национални планове в 

областта на енергетиката и климата. Като добър пример мога да посоча, че схемите за 

задължения за енергийна ефективност в четири държави вече са включили ясни цели за 

справяне с този проблем. По подобен начин ще гарантирам, че националните 

дългосрочни стратегии за обновяване, изисквани съгласно Директивата за енергийните 

характеристики на сградите, допринасят за намаляването на енергийната бедност, тъй 

като в жилищата с по-добри енергийни характеристики за гражданите ще е по-лесно да 

запазят комфорт в помещенията през зимата, като в същото време се намалят техните 

сметки за енергия. 

Ще улесня споделянето на най-добри практики между държавите членки и ще 

подпомагам местните органи, като направя Обсерваторията на енергийната бедност 

консолидиран инструмент на нашата работа и си сътруднича с Конвента на кметовете. 

И не на последно място, ще продължа да обръщам особено внимание на въздействието 

на климатичния преход върху енергийно интензивните промишлени отрасли, ще 

наблюдавам развитието на секторите и тяхното равнище на енергийна ефективност. Ще 

допринеса за работата по преразглеждането на Директивата за данъчното облагане на 

енергийните продукти и работата по данък въглерод на границата, която работа ще се 

ръководи от комисар Паоло Джентилони.  

 

5. Какви конкретни инициативи, включително финансови инструменти, 

предвиждате за повишаването на свързаността на енергийните мрежи с цел 

цялостно изграждане на вътрешния енергиен пазар и подобряване на енергийната 

сигурност на Съюза? 
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Ориентирана към бъдещето, модерна, сигурна и интелигентна енергийна мрежова 

инфраструктура е предпоставка за постигане на интегриран и конкурентен вътрешен 

енергиен пазар, сигурност на енергийните доставки и широкомащабно разгръщане на 

енергията от възобновяеми източници. Това е необходимо за успеха на Зеления курс.  

До 2030 г. в ЕС ще бъдат необходими инвестиции в размер на повече от 200 млрд. евро 

в пренос и съхранение на електроенергия и интелигентни електроенергийни мрежи. 

Това е с 30 % повече от необходимите инвестиции през миналото десетилетие. Това 

рязко увеличение на нуждите от инвестиции се дължи на бързо нарастващото 

използване на електроенергия в секторите, в които засега доминира използването на 

изкопаеми горива, като транспорта, отоплението и охлаждането.  

Политиката на ЕС в областта на трансевропейските енергийни мрежи е от ключово 

значение за осъществяването на необходимите проекти и инвестиции — които са 

необходима предпоставка за добре функциониращи пазари и енергийната сигурност. 

Регламентът за трансевропейските мрежи — енергетика (TEN-E), който обхваща 

мрежите за пренос на електроенергия, газ, нефт и CO2, предвижда целенасочен подход 

за определяне и прилагане на проекти от общ интерес (ПОИ) въз основа на силно 

регионално сътрудничество. Проектите от общ интерес могат да получат финансова 

помощ по програмата на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и МСЕ вече 

предостави необходимото съфинансиране за много емблематични инфраструктурни 

проекти. Действително, благодарение на това финансиране газовите инфраструктурни 

проекти от основно значение за енергийната сигурност са на път да приключат през 

идните години. 

Акцентът на политиката за трансевропейска енергийна инфраструктура отразява 

нарастващата роля на електроенергията в енергийната система, в която енергията от 

възобновяеми източници ще представлява половината от производството на 

електроенергия до 2030 г. Това ще доведе до декарбонизация на секторите, в които 

засега доминира използването на изкопаеми горива.  

Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. ще предостави редица 

инструменти за подкрепа на инвестициите в енергийните мрежи. Европейският 

парламент постигна частично политическо споразумение тази пролет по две важни 

програми за предоставяне на финансова подкрепа от ЕС за взаимосвързана европейска 

енергийна система: Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и програмата InvestEU. 

От решаващо значение ще бъде да се гарантира достатъчно голям бюджет за МСЕ в 

областта на енергетиката по линия на следващата многогодишна финансова рамка за 

периода 2021—2027 г. Комисията предложи бюджет в размер на 8,65 милиарда евро.  

В този контекст аз ще използвам новата възможност по Механизма за свързване на 

Европа за финансиране на трансгранични проекти в областта на енергията от 

възобновяеми източници от 2021 г. нататък. Аз също така ще допринеса за развитието 

на Механизма за финансиране за възобновяемите енергийни източници, както е 

предвидено съгласно Регламента относно управлението на енергийния съюз. В същото 

време ще продължа да гарантира стабилното управление на програмата по МСЕ, за да 

продължи ускореното осъществяване на инфраструктурни проекти от общ интерес.  

Аз също така ще улесня най-доброто използване на InvestEU въз основа на успеха на 

Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който катализира близо 6 

млрд. евро финансиране за трансевропейски енергийни проекти.  
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Ролята на групата на ЕИБ, както и на други бъдещи партньори по изпълнението на 

програмата InvestEU ще бъде от решаващо значение за постигане на целите за климата 

и енергетиката, както и целта за междусистемна свързаност за 2030 г.  

Ще работя в тясно сътрудничество със своинте колеги, за да допринеса за постигането 

на най-добро използване на финансирането в рамките на политиката на сближаване и за 

предоставянето в бъдеще на необходимото финансиране за регионални и местни 

инфраструктурни проекти. По настоящата финансова рамка това е основният фактор за 

енергийния сектор чрез предвиждане на финансиране в бюджета на ЕС.  

Ще засиля също и регионалното сътрудничество. То вече показа своята ясна добавена 

стойност в развитието на трансевропейската инфраструктура. Сега е необходимо да се 

засили регионалното сътрудничество и в областта на енергията от възобновяеми 

източници и енергийната ефективност в четирите групи на високо равнище: План за 

действие относно взаимосвързаността на балтийския енергиен пазар („BEMIP“); 

Сътрудничество в областта на енергетиката в региона на северните морета; 

Междусистемна свързаност за Югозападна Европа и Свързаност за Централна и 

Югоизточна Европа (CESEC). В този контекст ще гарантирам също стратегическото 

ръководство и координация за постигане на напредък и завършване на приоритетни 

проекти, като например синхронизирането в балтийския регион.  

 

6а) По какъв начин Вие и Вашите служби ще гарантирате ефективна координация 

с другите членове на Комисията, чиито области на политика оказват въздействие 

върху или са засегнати от Вашия портфейл, и по-специално изпълнителния 

заместник-председател, отговарящ за Европейския зелен пакт, заместник-

председателя, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи 

(във връзка с Европейския алианс за акумулаторните батерии и енергийните 

аспекти на стратегическите прогнози), члена на Комисията, отговарящ за 

транспорта (във връзка с взаимодействията между енергетика и транспорт), члена 

на Комисията, отговарящ за иновациите и младежта (във връзка с научните 

изследвания и иновациите в областта на енергетиката), члена на Комисията, 

отговарящ за икономиката (във връзка с прегледа на Директивата за данъчното 

облагане на енергийните продукти и проекта за данък въглерод на границата), и 

члена на Комисията, отговарящ за сближаването и реформите (във връзка с 

Фонда за справедлив преход и регионалното сътрудничество)?  

Отдавам голямо значение на принципа на колегиалност и ще си сътруднича в пълна 

степен с останалите членове на колегиума. В ежедневната си работа ще се придържам 

към методите на работа на новата Комисия въз основа на принципите на приобщаване 

и лоялно сътрудничество между всички членове на колегиума. Ще гарантирам, че 

ръководените от мен служби работят в ефикасна и ефективна координация с други 

служби, които се занимават с области на политика, свързани с енергетиката, за да 

гарантираме съгласувани и добре разработени политики.  

Ще работя в тясно сътрудничество с кандидата за изпълнителен заместник-председател 

за Европейския зелен курс и кандидат за член на Комисията, отговарящ за действията в 

областта на климата, Франс Тимерманс, и под неговото ръководство по отношение на 

Зеления курс.  
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Ще работя в тясно сътрудничество с кандидата за заместник-председател, отговарящ за 

междуинституционалните отношения и перспективи, Марош Шефчович, относно 

работата на Европейския алианс за акумулаторните батерии, като и с държавите членки 

и заинтересованите страни. По този начин ще се ползвам от неговия солиден опит като 

заместник-председател, отговарящ за енергийния съюз през последните 5 години.  

Ще се координирам с кандидата за член на Комисията, отговарящ за вътрешния пазар, 

Силви Гулар, по отношение на цифровизацията в енергийния сектор. Тесните връзки 

между технологичните иновации и енергийния сектор са били доказано силни през 

последните години (да вземем за пример интелигентното интегриране на секторите на 

електроенергията, отоплението, транспорта и промишлеността). Поради тази причина 

ще работим заедно за укрепване на независимостта на Европа по отношение на 

технологиите, стремейки се към инвестиции в нови технологии, като например 

блоковите вериги и изкуствения интелект, наред с други. В този дух, като 

същевременно работя по въпросите на цифровизацията на сектора на енергетиката, аз 

също ще разчитам на тясното сътрудничество с кандидата за изпълнителен заместник-

председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“ и кандидат за член на 

Комисията, отговарящ за конкуренцията, г-жа Маргрете Вестегер.  

Сътрудничество с кандидата за член на Комисията, отговарящ за транспорта, Рована 

Плумб, ще бъде от решаващо значение по отношение на концепцията за интелигентно 

интегриране. Устойчивата и интелигентна мобилност ще бъде от ключово значение, за 

да може транспортният сектор да стане годен за екологично чиста, цифрова и модерна 

икономика. Като част от този процес ние ще насърчаваме по-широкото използване на 

устойчиви и алтернативни транспортни горива за автомобилния, морския и въздушния 

транспорт.  

За постигане на напредък по пътя към екологично чиста енергийна система ще бъде 

необходимо стимулиране на научните изследвания и иновациите в областта на 

енергетиката. С тази амбиция ще си сътруднича с кандидата за член на Комисията, 

отговарящ за иновациите и младежта, Мария Габриел. Ще използвам по най-добрия 

начин програмата „Хоризонт Европа“, особено във връзка с клъстера, включващ 

въпросите на климата, енергетиката и мобилността. За да се постигне тази цел, ще бъде 

много важно да се работи съвместно с държавите членки, научната общност, 

гражданското общество и другите членове на Комисията, за да се гарантира, че 

научните изследвания, политиката и икономическите приоритети вървят ръка за ръка.  

Заедно с кандидата за член на Комисията, отговарящ за икономиката, Паоло 

Джентилони, ще дам своя принос за преразглеждане на Директивата за данъчното 

облагане на енергийните продукти, за да се гарантира, че тя е в съответствие с нашите 

ангажименти за неутралност по отношение на климата и за прекратяване на субсидиите 

за изкопаеми горива. Аз също така ще допринеса за разработването на данък въглерод 

на границата като ключов инструмент за избягване на изместването на въглеродни 

емисии, който следва да бъде в пълно съответствие с правилата на СТО. В този дух 

също така ще работя за увеличаване на използването на еврото на енергийните пазари, 

като се има предвид, че въпреки факта, че ЕС е най-големият вносител на енергия в 

световен мащаб, приблизително 85 % от вноса на ЕС в момента се плащат в щатски 

долари.  

Хората и регионите ще бъдат основните участници, които допринасят за стимулиране 

на прехода към по-чиста и по-ефективна енергийна система. Поради това ще си 
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сътрудничи с кандидата за член на Комисията, отговарящ за политиката на сближаване 

и реформите, Елиза Ферейра, във връзка с разработването и прилагането на новия Фонд 

за справедлив преход. Целта е да се гарантира, че с него се осигурява целева подкрепа 

за промишлените региони и зависимите от въглища и въглеродно-интензивните 

региони, както и „енергийните острови“ в рамките на инициативата „Чиста енергия за 

островите в ЕС“. Всички заедно ще подкрепяме усилията за регионално 

сътрудничество и по-добре интегрирани пазари, като същевременно запазваме мястото 

на потребителите в центъра на енергийната система. За да докажа, че потребителите 

действително са приоритет на нашата работа, аз ще използвам Обсерваторията на 

енергийната бедност, за да помогна на държавите членки да идентифицират областите, 

които се нуждаят най-много от подкрепа.  

Ще работя в екип с всички членове на колегиума в съответствие с принципа на 

колегиалност.  

6б) Как лично ще гарантирате доброто качество на законодателните предложения, 

пълната прозрачност на лобистките дейности (насочени към Вас и Вашите 

служби), както и съгласувани и балансирани консултации с всички 

заинтересовани лица, като се отчита и необходимостта от извършване на 

задълбочени оценки на въздействието, по-специално по отношение на 

въздействието на всички предложени законодателни актове върху МСП? 

Възнамерявам да изготвя, договарям и приложа енергийната политика напълно в 

съответствие с политическите насоки на новоизбрания председател и в пълно 

съответствие с принципите на прозрачност, отчетност, колегиалност и лична 

независимост.  

Ще гарантирам, че законодателството на ЕС в областта на енергетиката е ефективно, 

пропорционално и справедливо, изготвено в рамките на открит, приобщаващ, 

прозрачен и основан на доказателства законодателен процес и при пълно зачитане на 

принципите на субсидиарност, пропорционалност и за по-добро регулиране.  

В съответствие с политическите насоки на новоизбрания председател, ще работя в 

тясно сътрудничество с кандидата за изпълнителен заместник-председател г-н 

Тимерманс и другите си колеги за постигането на Европейския зелен курс. Ще дам своя 

принос чрез разработването и предлагането на енергийни политики, основани на 

подробна оценка на въздействието на техните социални, икономически и екологични 

последствия, които ще бъдат прегледани от независимия комитет за регулаторен 

контрол, и на задълбочени консултации с експерти и с гражданите. Те също ще спазват 

принципите на пропорционалност и субсидиарност и ще показват ясно ползата от 

действие на европейско равнище.  

Както посочих в отговора си на въпрос 3, ще се спра на принципа на отмяна на 

предишни тежести при въвеждане на нови като ръководен принцип за всяко ново 

законодателно предложение, свързано с енергийния съюз, за да се гарантира по-

нататъшно интегриране на енергийната политика и общата съгласуваност на 

достиженията на правото в областта на енергетиката. 

Ще се стремя да сведа до минимум регулаторната тежест за предприятията, гражданите 

и публичните администрации, по-специално за МСП. Когато е необходимо, нашите 

оценки на въздействието ще бъдат подкрепяни от теста за МСП, който изисква 
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специални консултации със заинтересованите МСП, за да се установи естеството и 

мащаба на въздействието, което дадена инициатива би имала за МСП. Прилагането на 

принципа на отмяна на предишни тежести при въвеждане на нови („one in, one out“) ще 

допринесе за постигането на нашата цел за намаляване на бюрокрацията.  

Напълно съм съгласна с необходимостта от последователно и балансирано допитване 

до всички заинтересовани лица, което е от съществено значение в разработването на 

енергийната политика, тъй като тя до голяма степен оказва влияние върху живота и 

стопанската дейност на гражданите. За тази цел възнамерявам да се ангажирам активно 

и да изслушвам външните заинтересовани страни, включително ключови 

заинтересовани страни в областта на енергетиката, предприятията, промишлеността, 

гражданското общество и неправителствените организации. Също така ще продължа и 

ще укрепвам, когато това е възможно, съществуващите механизми за консултации и 

форуми в областта на енергетиката. Това е от съществено значение за постигането на 

справедлив преход, при който никой не е изоставен, в съответствие с духа на 

европейския Пакт за климата, както се предвижда от новоизбрания председател.  

Ангажирам се да основавам отношенията със заинтересованите страни на 

произтичащите от Договорите задължения за независимост, прозрачност, 

безпристрастност и отдаденост. Както посочих в отговора си на въпрос 2, на 

съответните интернет страници ще оповестявам всичките си контакти и срещи с 

професионални организации или самостоятелно заети физически лица по всеки въпрос, 

свързан с изготвянето и прилагането на политиките на ЕС. Ще гарантирам, че моят 

кабинет и службите под моя отговорност основават своите взаимоотношения със 

заинтересованите страни на същите принципи и задължения и предприемат действия в 

съответствие с тях.  

 

7) Как Вие и Вашите служби ще гарантирате засилено сътрудничество с 

комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE)? Какви конкретни 

стъпки ще предприемете, за да гарантирате, че комисията ITRE получава 

навременно и проактивно същата информация, както Съветът и държавите 

членки, по отношение на планираните законодателни инициативи или други 

важни инициативи? По какъв начин ще улесните контрола от страна на 

комисията ITRE върху законодателните и незаконодателните процедури, като се 

предоставя на ранен етап цялата необходима информация относно подготовката 

на законодателни актове, делегирани актове и актове за изпълнение, и как ще 

улесните наблюдението на тяхното изпълнение? Как възнамерявате да 

гарантирате, че комисията ITRE бива информирана и участва надлежно във 

връзка с международни споразумения в областта на Вашата политика?  

В политическите си насоки новоизбраният председател г-жа Фон дер Лайен е изложила 

целта си да засили партньорството си с Европейския парламент. Ще подкрепям тази 

цел по всеки възможен начин. В миналото Комисията и Европейският парламент вече 

са показали, че споделят политическата визия за енергийна политика, която гарантира 

достъпна, сигурна, надеждна и чиста енергия за всички европейци. В този контекст 

сътрудничеството с Европейския парламент, и по-специално с комисията ITRE, ще 

продължи да бъде от изключително значение, независимо дали става въпрос за 

законодателни или незаконодателни въпроси.  
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Моята цел е да си сътруднича тясно с всички членове на Парламента като цяло, и да 

продължа структурирания диалог в частност с комисията ITRE. Както бе посочено в 

предходните ми отговори, винаги ще се радвам да взема участие в заседанията на 

комисията, което ще ми позволи редовно да информирам нейните членове относно 

законодателни актове, делегирани актове и актове за изпълнение. Освен това винаги ще 

съм на разположение на членовете на комисията, когато е налице необходимост от 

обмен на мнения и дискусия. Също така ще участвам в тристранните заседания, за да 

подготвя почвата за компромиси по законодателни инициативи между законодателите.  

Както е предвидено в Рамковото споразумение за отношенията между Европейския 

парламент и Европейската комисия, гарантирам, че ще прилагам принципа на равно 

третиране по отношение на Парламента и Съвета като съзаконодатели, особено по 

отношение на предоставянето на информация.  

Заедно с моите служби ще гарантирам, че информацията относно планираните 

законодателни предложения или други важни инициативи, която следва да бъде 

предоставена на Съвета, също ще бъдат своевременно и проактивно споделени с 

комисията ITRE. В това отношение ще бъда в непосредствен контакт с председателя на 

комисията ITRE.  

Новоизбраният председател г-жа Урсула фон дер Лайен подкрепя правото на 

инициатива за Европейския парламент. Тя се ангажира, че в отговор на парламентарни 

резолюции, приети с мнозинство от депутатите, нейните комисари ще работят по 

законодателни актове при пълно зачитане на принципите на субсидиарност, 

пропорционалност и по-добро законотворчество. Напълно подкрепям тази цел и ще 

работя заедно с Парламента на всеки етап от резолюциите по член 225 от ДФЕС. 

По отношение на делегираните актове и актовете за изпълнение, ще гарантирам 

спазването на членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз. Готова съм да се ангажирам с правилното прилагане на тези разпоредби в 

съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз и с критериите, наскоро 

договорени между Парламента, Съвета и Комисията, за разграничаване между 

делегираните актове и актовете за изпълнение. Освен това ще засиля тясното 

сътрудничество с комисията ITRE, установено по време на предходния мандат, особено 

по отношение на делегираните актове; това ще включва еднакво споделяне на 

информация с Парламента и Съвета, при пълно зачитане на Междуинституционалното 

споразумение, и размяна на мнения в рамките на комисията ITRE в случай на нужда. 

Също така ще гарантирам, че ръководените от мен служби приканват Парламента да 

участва в експертните групи, когато се обсъждат делегирани актове. Съгласно 

договореното между трите институции в Междуинституционалното споразумение за 

по-добро законотворчество, експертите на Съвета и Парламента имат систематичен 

достъп до всички експертни групи, натоварени с изготвянето на делегирани актове.  

Прилагане на приетото законодателство на ЕС е от съществено значение за запазване 

на доверието в Съюза. Поради това съм изцяло ангажирана да спазвам задълженията на 

Комисията за преглед и докладване пред Парламента с цел да се улесни неговото 

участие в наблюдението на прилагането на законодателството на Съюза.  

Във връзка с международните споразумения в моята област на политика бих искала 

Парламентът да участва и ще взема под внимание неговите мнения, доколкото това е 

възможно. В тази връзка службите, които ръководя, и аз самата сме готови да 
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информираме редовно комисията ITRE относно международните измерения на 

въпросите от моя ресор. Това включва нашия диалог в сферата на енeргетиката с трети 

държави, Eнергийната общност, Договора за Енергийната харта, Източното 

партньорство и други.  

При договарянето на тези международни споразумения в областта на енергетиката 

изцяло ще зачитам съответните разпоредби на Договора и на Рамковото споразумение. 

Това означава, че когато това е целесъобразно, ще поискаме от Съвета на ЕС мандат за 

водене на преговори, както и че ще потърсим съгласието на Парламента, когато е 

уместно. Парламентът трябва да бъде напълно и незабавно информиран за процедурата.  

В областта на ядрената енергетика Европейската общност за атомна енергия е страна по 

всички големи международни конвенции, сключени под егидата на Международната 

агенция за атомна енергия, и участва в редица споразумения за ядрено сътрудничество 

с трети държави. В съответствие с практиката, съгласувана с Европейския парламент, 

ще продължим да информираме съответните парламентарни комисии за всички 

международни споразумения, договорени въз основа на Договора за създаване на 

Европейска общност за атомна енергия.  


