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ODGOVORI EUROPSKOM PARLAMENTU NA 

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA POVJERENIKA 

Kadri SIMSON 

Kandidatkinja za povjerenicu za energiju 

 

1. Opće kompetencije, predanost europskim ciljevima i osobna neovisnost 

Koji su aspekti Vaših osobnih kvalifikacija i iskustva posebno relevantni za preuzimanje 

dužnosti povjerenika i promicanje općeg europskog interesa, osobito u području za koje 

biste bili odgovorni? Što vas motivira? Kako ćete doprinijeti promicanju strateškog 

programa Komisije? Kako ćete provoditi rodno osviještenu politiku i integrirati rodnu 

perspektivu u sve javne politike koje spadaju u Vaš portfelj? Koja jamstva možete 

pružiti Europskom parlamentu u pogledu Vaše neovisnosti i kako ćete se pobrinuti za to 

da Vaše prošle, sadašnje ili buduće aktivnosti ne dovedu u pitanje obnašanje Vaših 

dužnosti u Komisiji? 

Tijekom prethodnog rada u Estoniji, dok sam na čelu Ministarstva za gospodarstvo i 

infrastrukturu bila odgovorna i za energetsku politiku, imala sam brojne prilike da pokažem 

svoju predanost promicanju europskih interesa i daljnjem jačanju EU-a. Ponosna sam što sam 

2017. doprinijela uspjehu prvog estonskog predsjedanja Vijećem pomažući u osmišljavanju 

prioriteta predsjedništva, predsjedajući sastancima Vijeća i intenzivno komunicirajući s 

Europskim parlamentom u okviru zakonodavnih pregovora. Smatram da sam imala ključnu 

ulogu u postizanju dogovora o vrlo važnim predmetima za naše građane i Europsku uniju u 

cjelini, pogotovo o paketu „Čista energija za sve Europljane”. Stoga vjerujem da imam 

odgovarajuće kvalifikacije i profesionalno iskustvo za mjesto povjerenice Europske komisije 

na kojem ću dati pozitivan doprinos radu Komisije u sljedećih pet godina.  

Ono što me motivira jest posao koji sam u svojoj matičnoj zemlji obavljala tijekom 16 godina 

kao parlamentarna zastupnica i ministrica te moje osobno iskustvo odrastanja kao Europljanke 

čija je zemlja uložila znatan trud kako bi mogla pristupiti Europskoj uniji i koja je u velikoj 

mjeri imala koristi od članstva.  

Budem li potvrđena kao povjerenica, pridonosit ću stabilnosti i napretku Europe provedbom 

politika i projekata Unije, u skladu s dogovorom s Europskim parlamentom i Vijećem. U 

svojem ću se radu kao članica Kolegija odgovorna za energetiku voditi prioritetima političkih 

smjernica koje je novoizabrana predsjednica von der Leyen u srpnju 2019. predstavila u 

Europskom parlamentu.  

Osobno čvrsto vjerujem da je vodstvo u prelasku na klimatski neutralno gospodarstvo i 

društvo, što će biti okosnica mandata nove Komisije, izvanredna prilika za Europu. Energija 

ima ključnu ulogu u tom procesu. Zajedno s izvršnim potpredsjednikom Timmermansom i 

drugim kolegama osmislit ću i predložiti Europskom parlamentu i Vijeću politike koje će nam 

omogućiti da Europu učinimo klimatski neutralnom do 2050.  
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Predano ću raditi na provedbi političkih smjernica te ću surađivati s Europskim parlamentom i 

Vijećem kako bi se ti prioriteti pretočili u konkretne mjere na dobrobit svih europskih 

građana. U svojem svakodnevnom radu nastojat ću graditi Europu koja ujedinjuje, integrira i 

uključuje. Tražit ćemo ambiciozne i hrabre odgovore na klimatska i energetska pitanja koji će 

podjednako voditi računa o potrebama stanovnika u gradskim i seoskim područjima, neovisno 

o tome jesu li na istoku ili sjeveru, na jugu ili zapadu. 

Kao članica prve Europske komisije pod vodstvom žene posebno ću paziti na promicanje 

rodno osviještene politike. To je načelo ugrađeno u članak 8. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije (UFEU) u kojem se navodi da „u svim svojim aktivnostima, Unija teži 

uklanjanju nejednakosti i promicanju ravnopravnosti između muškaraca i žena.” 

Novoizabrana predsjednica von der Leyen u svojem je programu visok prioritet dala pitanju 

ravnopravnosti spolova i obvezala se da će predvoditi svojim primjerom tako što će 

uspostaviti rodno uravnotežen sastav Kolegija. Isto načelo namjeravam primijeniti i na svoj 

tim, stoga ću se pobrinuti da muškarci i žene budu jednako zastupljeni u mojem kabinetu. U 

radu se namjeravam oslanjati na inicijativu „Javna rasprava nije rasprava bez žena” koja je 

pokrenuta u veljači 2019. Rodno osviještena politika znači i da za svaku novu inicijativu treba 

obratiti pozornost na učinak koji bi ona mogla imati na ulogu žena u gospodarstvu i društvu u 

cjelini. U području energetske politike još uvijek je potrebno puno učiniti u tom smislu. 

Primjerice, Europski parlament nedavno je objavio istraživanje prema kojem energetsko 

siromaštvo više pogađa žene nego muškarce. Osim toga, prema novijim istraživanjima udio 

žena u energetskom sektoru u prosjeku je 22 % u globalnoj industriji nafte i plina, a 32 % u 

sektoru obnovljive energije. Spremna sam zajedno s Parlamentom, dionicima i 

organizacijama civilnog društva ispitati kako bi se ta situacija mogla promijeniti u budućnosti. 

Dužnost povjerenice namjeravam obavljati u istom duhu kao i javne dužnosti u okviru svojih 

prethodnih političkih iskustava. Stoga vam se već danas mogu obvezati da ću u svojem radu 

od samog imenovanja poštovati obveze Ugovora o neovisnosti, transparentnosti, objektivnosti 

i dostupnosti kako su definirane u članku 17. stavku 3. UEU-a i članku 245. UFEU-a te 

obvezu čuvanja poslovne tajne iz članka 339. UFEU-a. Poštovat ću pravila etičkog ponašanja 

navedena u tim člancima i u Kodeksu ponašanja povjerenika. 

Kao ministrici moji su osobni organizacijski aranžmani i financijsko stanje podrobno 

preispitani, a moja potpuna izjava o sukobu interesa na raspolaganju je Europskom 

parlamentu. U slučaju promjena odmah ću je ažurirati. Budem li potvrđena kao povjerenica, u 

potpunosti ću poštovati slovo i duh Ugovora, posebice obvezu djelovanja u europskom 

interesu bez ičijeg utjecaja. Poštovat ću slovo i duh Kodeksa ponašanja članova Europske 

komisije i svoju ću dužnost povjerenice obnašati u skladu s najvišim standardima 

transparentnosti i etičnosti. 
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2. Upravljanje portfeljem i suradnja s Europskim parlamentom 

Kako vidite svoju ulogu članice Kolegija povjerenika? U kojem pogledu smatrate da 

biste bili odgovorni Parlamentu za svoje postupke i djelovanje svojih odjela? Na što ste 

se konkretno spremni obvezati u pogledu veće transparentnosti, bolje suradnje i 

konkretnog daljnjeg postupanja u vezi sa stajalištima Parlamenta i njegovim zahtjevima 

za zakonodavne inicijative? Jeste li spremni informacije i dokumente o planiranim 

inicijativama ili tekućim postupcima pružati Parlamentu u jednakoj mjeri kao i Vijeću? 

Budem li potvrđena kao povjerenica, preuzet ću punu političku odgovornost za aktivnosti u 

svojem području nadležnosti, kako je navedeno u mandatnom pismu koje mi je novoizabrana 

predsjednica von der Leyen poslala 10. rujna. Načelo kolegijalnosti vrlo mi je važno i stoga 

ću blisko surađivati s drugim članovima Kolegija. U svakodnevnom radu pridržavat ću se 

radnih metoda nove Komisije koje se temelje na načelima uključenosti i lojalne suradnje 

među članovima Kolegija.  

S obzirom na središnju ulogu energetike u ostvarivanju europskog zelenog plana i činjenicu 

da su mnogi elementi unutar tog okvira usko povezani, osobito ću se usredotočiti na 

koordinaciju i suradnju kako bismo oblikovali dosljedne i dobro osmišljene politike. 

Konkretno, blisko ću surađivati s kandidatom za izvršnog potpredsjednika Fransom 

Timmermansom zaduženog za europski zeleni plan. Aktivno ću sudjelovati u radu skupine 

povjerenika pod njegovim predsjedanjem koja će usmjeravati i koordinirati rad u tom 

području. Sudjelovat ću i u radu projektnih timova povjerenika zaduženih za izradu 

konkretnih novih inicijativa. Zalagat ću se da se dimenzija energetske politike uzima u obzir u 

raspravama na Kolegiju, uključujući i one o vanjskim odnosima u skladu s duhom 

geopolitičke Komisije. Posebnu ću pozornost posvetiti održavanju i maksimalnom 

iskorištavaju sinergije među različitim službama Komisije koje rade na predmetima 

povezanima s energetikom jer smatram da je zajednički pristup najbolje jamstvo za uspjeh. 

Namjeravam aktivno surađivati s vanjskim dionicima i slušati njihova mišljenja, uključujući 

civilno društvo i nevladine organizacije, te zadržati i, ako je moguće, jačati postojeće 

mehanizme i forume za savjetovanje u području energetike. Surađivat ću i s građanima te ću 

ih bolje informirati o Europskoj uniji i njezinim politikama, posebno u svojoj domovini. 

Najkasnije u prvoj polovini svojeg mandata posjetit ću svaku državu članicu. 

U potpunosti sam svjesna važnosti jednakog tretmana Parlamenta i Vijeća te posebnog 

partnerstva Parlamenta i Komisije. Posebno ću se zalagati za to da se u mojem području 

nadležnosti u potpunosti poštuju relevantne odredbe Okvirnog sporazuma između dviju 

institucija iz 2010.  

Kao bivša zastupnica u parlamentu demokratski dijalog s Europskim parlamentom smatram 

vrlo važnim. Proaktivno ću surađivati s Europskim parlamentom u svim fazama donošenja 

politika i zakonodavnog postupka, uključujući sudjelovanje na sastancima u okviru trijaloga, 

te ću biti spremna odgovarati u Europskom parlamentu na sva pitanja zastupnika. Redovito ću 

informirati Europski parlament, osobito o glavnim temama iz mojeg portfelja. Blisko ću 

surađivati s relevantnim odborima te biti aktivna i nazočna tijekom priprema rezolucija 

kojima se zahtijeva da Komisija donosi zakonodavstvo.  

Novoizabrana predsjednica Ursula von der Leyen podupire pravo inicijative Europskog 

parlamenta. Obvezala se da će se njezini povjerenici odgovarati na rezolucije donesene 
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većinom glasova u Parlamentu predlaganjem zakonodavnog akta, uz potpuno poštovanje 

načela proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade zakonodavstva. U potpunosti 

podržavam taj cilj i surađivat ću s Parlamentom u svakoj fazi donošenja rezolucija iz članka 

225. UFEU-a. 

Transparentnost je prioritet ove Komisije. Stoga ću javno objavljivati na odgovarajućim 

internetskim stranicama sve podatke o kontaktima koje ću ostvariti i sastancima koje ću 

održati sa strukovnim organizacijama ili samozaposlenim osobama o svim pitanjima 

povezanima s oblikovanjem politika EU-a i njihovom provedbom, u skladu s primjenjivim 

pravilima Komisije. Transparentno ću surađivati s Parlamentom, u duhu lojalnosti, uzajamnog 

povjerenja i suradnje. 

 

3.a) Koji su glavni prioriteti na kojima namjeravate raditi kako biste u potpunosti 

ispunili svih pet dimenzija energetske unije (energetska sigurnost, unutarnje energetsko 

tržište, energetska učinkovitost, dekarbonizacija te istraživanje, inovacije i 

konkurentnost)? 

Energetska unija čvrst je temelj na kojem ću provoditi energetsku politiku tijekom svojeg 

mandata u skladu s političkim smjernicama novoizabrane predsjednice Ursule von der Leyen. 

U njoj postoji dobra ravnoteža između održivosti, sigurnosti opskrbe i cjenovne 

pristupačnosti, što osigurava njezino prihvaćanje i osnaživanje građana u cijeloj Uniji. 

Nastojat ću održati tu ravnotežu i nastaviti raditi na svih pet dimenzija energetske unije u 

okviru europskog zelenog plana. Moj će cilj biti da svi građani i sve regije imaju koristi od 

dekarbonizacije energetskog sustava. Europljani moraju imati pristup cjenovno pristupačnoj, 

sigurnoj, pouzdanoj i čistoj energiji. 

Prioritet će mi biti dovršetak energetske unije u svih pet dimenzija u bliskoj suradnji s 

Europskim parlamentom i državama članicama.  

Tijekom posljednjih godina zabilježen je jasan napredak u tom području, što ne bi bilo 

moguće bez potpore Europskog parlamenta i država članica. Doneseno je novo 

zakonodavstvo, uključujući poticajni okvir za rješavanje gospodarskih, socijalnih, ekoloških i 

industrijskih pitanja. U tom je kontekstu upravljanje energetskom unijom ključan instrument 

koji će nam omogućiti da ostvarimo svih pet dimenzija energetske unije putem nacionalnih 

energetskih i klimatskih planova i, što je još važnije, ispunimo glavne ciljeve u pogledu 

energije iz obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti. Europski parlament i Vijeće oslanjat 

će se na nacionalne planove, izvješća o napretku i godišnja izvješća o stanju energetske unije 

za provedbu političkog nadzora. Oni će biti i osnova za razmjenu najboljih praksi unutar 

Unije i među državama članicama te okvir za dijalog s građanima i dionicima. Moramo 

osigurati i regionalnu suradnju među državama članicama uz veliku uključenost dionika i 

građana.  

Ostvarenje svih pet dimenzija energetske unije oslanja se na potpunu provedbu pravne 

stečevine u području energetike, a posebice paketa „Čista energija za sve Europljane”. U 

području unutarnjeg energetskog tržišta nova pravila za veleprodajna i maloprodajna tržišta 

električne energije imaju za cilj osigurati ekonomično postizanje naših ciljeva i osnaživanje 

potrošača te će zahtijevati djelovanje na nacionalnoj i višenacionalnoj razini. Kada je riječ o 

jednom od važnih primjera – poboljšanju prekogranične trgovine električnom energijom u 

korist potrošača i veće sigurnosti opskrbe – bit će potrebno strogo praćenje kako bi se 
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osiguralo da države članice ispunjavaju odredbe, ugrađene u novu Uredbu o električnoj 

energiji, radi povećanja kapaciteta interkonekcijskih vodova dostupnih na tržištu.  

Otvorena i konkurentna tržišta u Europi najučinkovitiji su način za osiguravanje niskougljične 

energije po pristupačnim cijenama. Funkcionalna tržišta električne energije i plina, koja se 

temelje na poštenom tržišnom natjecanju između dobavljača energije preko granica, osnažuju 

potrošače i omogućuju integraciju energije iz obnovljivih izvora, pomoći će nam da izgradimo 

dekarboniziran, konkurentan i inovativan energetski sektor. Kako bismo ostvarili veće koristi 

za potrošače, moramo ispraviti postojeće nedostatke u energetskom sustavu te pratiti nove 

trendove na našim tržištima. 

Ukidanje nepotrebnih subvencija za elektrane na fosilna goriva s najvećim emisijama ugljika 

u skladu s mehanizmima za razvoj kapaciteta još je jedna ključna odredba Uredbe o 

električnoj energiji kojom se pogoduje tranziciji i koja zahtijeva strogo praćenje. U kontekstu 

zakonodavstva o sigurnosti opskrbe pratit ću potpunu provedbu odredbi o prekograničnoj 

solidarnosti.  

Namjeravam intenzivirati naše djelovanje na dekarbonizaciji energetskog sektora. Paket za 

čistu energiju već je snažna osnova za to, a Komisijino praćenje napretka s godišnjim 

izvješćima o stanju energetske unije omogućit će da nam da se usmjerimo na područja u 

kojima je potrebno dodatno djelovanje na razini EU-a ili u državama članicama. Na temelju 

tog praćenja i s obzirom na sveobuhvatan plan da se do 2021. na odgovoran način poveća cilj 

EU-a za 2030. na 55 %, procijenit ću je li potrebno preispitati zakonodavstvo u području 

energetike.   

Pritom će najvažnije biti da se načelo „energetska učinkovitost na prvome mjestu” zaista 

provodi u svim područjima.  Ispitat ću kako poboljšati energetsku učinkovitost zgrada i 

povećati stope obnove. Predlagat ću i inicijative na temelju novih nacionalnih energetskih i 

klimatskih planova koji se temelje na čvrstim dokazima te povezanih izvješća o napretku. S 

tim u vezi namjeravam raditi i na pametnoj integraciji sektora električne energije, 

građevinarstva, grijanja i hlađenja, prometa i industrije.  

Procijenit ću ulogu plina, uključujući i dekarbonizirane plinove kao što je vodik, u prelasku na 

klimatski neutralno gospodarstvo.  

Energetska unija ne bi bila potpuna bez daljnjeg napretka u istraživanju, inovacijama i 

konkurentnosti. U tom području bit će važno bolje koordinirati naše politike s državama 

članicama kako bi se osigurao daljnji razvoj čistih tehnologija, kao što su skladištenje, vodik i 

baterije, te ojačala konkurentnost Europe zadržavanjem velikih dijelova lanca vrijednosti u 

Uniji. S drugim članovima Kolegija razmotrit ću kako možemo osigurati da Unija zadrži 

vodeću ulogu u istraživanjima i inovacijama u svrhu prelaska na čistu energiju. Nastavit ću 

ispitivati potencijal europskog strateškog plana za energetsku tehnologiju.  

Uz spomenute prioritete, trebamo iskoristiti prednosti energetske unije na međunarodnoj 

razini, provodeći prelazak na čistu energiju u skladu s Pariškim sporazumom i istodobno 

potičući druge velike onečišćivače na ambicioznije ciljeve te otvarati mogućnosti za europska 

ulaganja u energiju u trećim zemljama. Za punu energetsku sigurnost Unije bit će potrebno 

daljnje jačanje vanjske dimenzije energetske unije. U tom ću kontekstu analizirati i 

mogućnosti za diversifikaciju dobavnih pravaca prirodnog plina po konkurentnim cijenama, 

posebice iskorištavanjem potencijala ukapljenog prirodnog plina. 
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3.b). Koje konkretne zakonodavne i nezakonodavne inicijative, uključujući financijske 

instrumente, planirate predložiti u okviru svojeg mandata, a posebno u okviru 

„europskog zelenog plana”, koji bi nova Komisija trebala predstaviti u svojih prvih 100 

dana? Što bi bio glavni sadržaj tih inicijativa i njihovi rokovi?  

U suradnji s relevantnim kolegama pridonosit ću radu skupine povjerenika za europski zeleni 

plan pod vodstvom izvršnog potpredsjednika za europski zeleni plan.  

S obzirom na to da energija čini oko 75 % emisija stakleničkih plinova iz EU-a, energetska 

politika bit će ključna za ostvarenje klimatskih ciljeva, što je najvažniji dio europskog zelenog 

plana.  Plan pruža sveobuhvatni okvir za provedbu klimatskih i energetskih politika u idućim 

godinama. Moj je zadatak osigurati da se u tranzicijskom procesu dekarbonizacije 

energetskog sektora postigne cilj klimatske neutralnosti i pritom očuvaju sigurnost opskrbe i 

pristupačne cijene. Energetske i klimatske politike mogu poboljšati i učinak na okoliš 

energetske ponude i potražnje, primjerice utjecajem na poboljšanje kvalitete zraka.   

Kao prvo, Komisija će u prvih 100 dana morati izložiti plan za postizanje klimatske 

neutralnosti do 2050. Najvažniji element plana bit će europski propis o klimi kojim će se u 

pravo EU-a ugraditi cilj klimatske neutralnosti za 2050. Potpora njegovoj provedbi bit će 

zakonodavni prijedlog o fondu za pravednu tranziciju. Aktivno ću sudjelovati u osmišljavanju 

tih prijedloga pod vodstvom i koordinacijom kandidata za izvršnog potpredsjednika Fransa 

Timmermansa. 

Smatram da je jako važno da prelazak na klimatsku neutralnost bude pravedan za sve građane. 

Države članice i regije imaju različite početne pozicije te neće biti jednako pogođene. 

Prelazak će biti teži i skuplji za one koji se u velikoj mjeri oslanjaju na ugljen ili na industrije 

s visokim razinama emisija, kao i za otoke koji moraju napustiti upotrebu fosilnih goriva za 

opskrbu električnom energijom.  

Nitko ne smije biti zapostavljen u tom procesu. Uvjet je to i za širi konsenzus o cilju 

klimatske neutralnosti. Fond za pravednu tranziciju stoga će nastojati podupirati 

najpogođenije regije u razvoju strategija restrukturiranja putem financiranja ciljanih projekata 

kojima se olakšava prelazak na niskougljične tehnologije te ublažavaju njegovi društveni i 

gospodarski učinci. 

Osim toga, novoizabrana predsjednica namjerava provesti sveobuhvatni plan za povećanje 

cilja Europske unije u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. na 50 %, a 

možda i 55 % na odgovoran način. To je izravno povezano s energetskim sektorom i s našim 

politikama.  

Povećanje razine ambicioznosti vjerojatno će zahtijevati veća ulaganja uz veći udio energije 

iz obnovljivih izvora i više rada na pitanju energetske učinkovitosti. Stoga ćemo na temelju 

detaljne procjene učinka odlučiti treba li preispitati zakonodavstvo s obzirom na ambicioznije 

ciljeve europskog zelenog plana. U tu ću svrhu od svojih službi zatražiti da započnu postupak 

temeljite procjene učinka, uključujući procjenu konačnih nacionalnih energetskih i klimatskih 

planova i njihove razine ambicije, osobito kad je riječ o trenutačnim ciljevima u pogledu 

energije iz obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti do 2030.  

Istodobno ću se posvetiti punoj provedbe paketa za energiju. Obilazeći glavne gradove širom 

EU-a u prvoj polovini mandata ove Komisije vodit ću dijaloge o provedbi s državama 

članicama kako bi se utvrdila i razmijenila najbolja praksa koja se, među ostalim, temelji na 
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glavnim temama energetske tranzicije iz konačnih nacionalnih energetskih i klimatskih 

planova. 

Nakon što postavimo temelje, tijekom ostatka mandata posvetit ću se osmišljavanju dodatnih 

inicijativa za doprinos europskom zelenom planu. Konkretno, smatram da će funkcionalna i 

integrirana tržišta te energetska učinkovitost biti ključni za promicanje klimatske neutralnosti, 

kao što sam navela u odgovoru na pitanje 3.a. 

U suradnji s kolegama pobrinut ću se i da se u okviru Plana ulaganja za održivu Europu i 

strategije za zeleno financiranje promiče tranzicija u skladu s potrebama energetskog sektora. 

Na temelju iskustva iz provedbe inicijative „Pametno financiranje za pametne zgrade” i 

drugih instrumenata za energetsku učinkovitost (Europski fond za energetsku učinkovitost, 

Instrument za privatno financiranje energetske učinkovitosti), pridonosit ću primjeni novih 

financijskih instrumenata u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira, osobito putem 

fonda InvestEU. Novi financijski instrumenti trebali bi biti usmjereni i na MSP-ove te na 

pojednostavnjenje tržišta na kojem posluju poduzeća za energetske usluge. 

Olakšavanje pametne integracije sektora električne energije, građevinarstva, grijanja i 

hlađenja, prometa i industrije moglo bi ubrzati uvođenje čiste energije u cijelom 

gospodarstvu. Kako bi se taj potencijal iskoristio, zalagat ću se za pametnu integraciju sektora 

električne energije, građevinarstva, grijanja, prometa i industrije.  

Blisko ću surađivati s državama članicama na uspostavi odgovarajuće razine kapaciteta 

proizvodnje, među ostalim u kontekstu skupina na visokoj razini koje će ojačati regionalnu 

suradnju na temelju nacionalnih energetskih i klimatskih planova. Namjeravam aktivno 

promicati sinergije između različitih skupina za regionalnu suradnju radi postizanja općih 

ciljeva europskog zelenog plana.  

Ambiciozniji ciljevi smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. rezultirat će bržim 

dovršetkom i modernizacijom energetskih mreža.  

Surađivat ću s drugim članovima Kolegija na Akcijskom planu za kružno gospodarstvo, 

osobito na pitanjima koja se odnose na sektor građevinarstva i strateške tehnologije čiste 

energije, uključujući ekološki dizajn i označivanje energetske učinkovitosti. 

Kako sam prethodno navela, analizirat ću važnost plina za prelazak na ugljično neutralno 

gospodarstvo i za sigurnost opskrbe te kako osigurati funkcionalno tržište plina u korist svih, 

a osobito potrošača.  

Prioritet će mi tijekom cijelog mandata biti zaštita ranjivih skupina potrošača i borba protiv 

energetskog siromaštva: ti su ciljevi usko povezani s izgradnjom gospodarstva u interesu 

građana, obvezom borbe protiv siromaštva i potpune provedbe europskog stupa socijalnih 

prava.  

Konkurentnost sektora niskougljičnih tehnologija mora biti prioritet, osobito u kontekstu 

dugoročne strategije za industrijsku budućnost Europe. Razvijat ću međunarodnu dimenziju 

europskog zelenog plana s pomoću snažne energetske i klimatske diplomacije, osobito u 

bilateralnim dijalozima s najvećim onečišćivačima i promicanjem uvođenja tehnologija čiste 

energije iz EU-a u trećim zemljama. 
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3.c) Kako ćete konkretno primjenjivati načelo „One In, One Out” (jedan za jedan) u 

odnosu na zakonodavne prijedloge povezane s energetskom unijom?   

Komisija će razviti novi instrument za provedbu načela „jedan za jedan”. Svaki novi 

zakonodavni prijedlog kojim se stvaraju dodatna opterećenja trebao bi osloboditi građane 

i poduzeća od jednakog postojećeg opterećenja na razini EU-a u istom području politike. To 

načelo će se primjenjivati na razini cjelokupnog područja politike i stoga biti sveobuhvatnije 

od pojedinačnog zakonodavnog akta kojim se uvode nova opterećenja. Na taj će se način 

zajamčiti učinkovito postizanje glavnih ciljeva politike uz minimalno opterećenje te će se 

Komisiji ostaviti dovoljno prostora za djelovanje tamo gdje je to potrebno. Pobrinut ću se da 

to načelo postane ključna sastavnica energetskog plana. 

U tom su duhu već poduzeti neki koraci u vezi s Uredbom o upravljanju energetskom unijom 

i djelovanjem u području klime. Uvođenje nacionalnih energetskih i klimatskih planova 

pridonijelo je integraciji i racionalizaciji većine trenutačnih zahtjeva za države članice u vezi s 

planiranjem energetskih i klimatskih politika, kao i obveza Komisije u vezi s praćenjem, što je 

smanjilo nerazmjerno administrativno opterećenje. 

Obveze izvješćivanja u vezi energetske i klimatske politike konkretno su područje u kojem je 

moguće smanjiti opterećenje. Kao što pokazuje najnoviji primjer Uredbe o upravljanju 

energetskom unijom, želimo dodatno racionalizirati obveze izvješćivanja iz zakonodavstva 

EU-a u područjima politika povezanima s energetskom unijom, kao što su energetska 

i klimatska politika, kako bi se postiglo još veće pojednostavnjenje. Komisija će surađivati i s 

državama članicama kako bi osigurala da pri prenošenju zakonodavstva iz paketa „Čista 

energija za sve Europljane” ne povećavaju nepotrebna administrativna opterećenja.  

U skladu s navedenim primjerima razmotrit ću načelo „jedan za jedan” kao vodeće načelo za 

svaki novi zakonodavni prijedlog povezan s energetskom unijom kako bi se osigurala daljnja 

integracija energetskih politika i dosljednost pravne stečevine u području energetike. Naši 

prijedlozi moraju se temeljiti na dokazima, za njih treba provesti široko savjetovanje i 

procjenu učinka te ih mora preispitati neovisni Odbor za nadzor regulative. Bit će u skladu s 

načelima proporcionalnosti i supsidijarnosti te pokazati jasnu korist od europskog djelovanja. 

 

3.d) Nadalje, kako ćete osigurati potpunu i učinkovitu provedbu postojećeg 

zakonodavstva u području energetike, osobito paketa „Čista energija za sve 

Europljane”? Koja ćete konkretna sredstva i mjere primjenjivati da biste osigurali 

primjenu i provedbu pravne stečevine EU-a u državama članicama? 

Potpuna i pravilna provedba cjelokupne pravne stečevine u području energetike ključna je za 

uspjeh energetske unije i europskog zelenog plana. Komisija kao čuvarica Ugovora dužna je 

pratiti potpunu i pravilnu provedbu. Pružat ću stalnu potporu i smjernice državama članicama 

u provedbi cjelokupne pravne stečevine u području energetike te ću poduzimati potrebne 

mjere, uključujući pokretanja postupaka zbog povrede prava bude li potrebno, kako bih 

zajamčila punu provedbu zakonodavstva u području energetike u državama članicama i 

njihovu usklađenost s pravom EU-a.  

Paket „Čista energija za sve Europljane” i paket o energetskoj sigurnosti obuhvaćaju niz 

direktivi i uredbi koje su nedavno stupile na snagu. Provedba tih zakonodavnih paketa trebala 

bi omogućiti iskorištavanje potencijalnih sinergija u okviru energetskih i klimatskih politika u 

duhu suradnje s državama članicama; poticati troškovno učinkovito uvođenje energije iz 
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obnovljivih izvora  uz promicanje aktivne uloge potrošača; predvoditi nastojanja da se smanji 

potrošnja energije i uvoz plina te otvaraju nova radna mjesta. Nova pravila za veleprodajna i 

maloprodajna tržišta trebala bi osigurati ekonomično postizanje naših ciljeva i poticanje 

aktivnije uloge potrošača. Upravljanje energetskom unijom i djelovanjem u području klime na 

osnovi integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova pruža sveobuhvatan alat za 

usmjeravanje i praćenje tranzicije te za maksimalno iskorištavanje sinergija u okviru 

energetskih i klimatskih politika, u duhu suradnje s državama članicama. Druge zakonodavne 

inicijative, kao što su uredbe o sigurnosti opskrbe plinom i pripremljenosti za rizike, ojačale 

su energetsku sigurnost. 

Države članice izravno primjenjuju uredbe od datuma njihova stupanja na snagu, a direktive 

su dužne prenositi u svoje nacionalno zakonodavstvo do utvrđenog roka. S obzirom na 

važnost paketa za čistu energiju, Komisija od njegova stupanja na snagu pomaže državama 

članicama da osiguraju najbolju moguću provedbu prije isteka razdoblja prenošenja. Moje 

službe i ja nastavit ćemo sustavno razmjenjivati informacije s državama članicama radi 

promicanja dobre prakse u provedbi nacionalnih energetskih i klimatskih planova te pravilnog 

prenošenja zakonodavstva u području energetike i klime.  

Podupirat ću države članice usklađenim djelovanjem, redovitim sastancima, smjernicama za 

provedbu i kontinuiranim dijalozima, na političkoj i tehničkoj razini. Uredba o upravljanju 

ključan je dio paketa jer se njome želi osigurati postizanje ciljeva za 2030., stoga ću poticati 

svoje službe da nastave razgovore s državama članicama u okviru tehničke radne skupine. 

Praksu pomaganja državama članicama u pripremi planova nastavit ćemo kao dopunu 

njihovoj provedbi. Na taj način države članice mogu razmjenjivati najbolje prakse i dobiti 

detaljne smjernice Komisije o svim odredbama Uredbe.  

Posjete glavnim gradovima iskoristit ću kako bih osigurala potpunu i učinkovitu provedbu 

pravne stečevine u području energetike i promicala dobru praksu u provedbi nacionalnih 

energetskih i klimatskih planova s pomoću učinkovitih političkih instrumenata i integriranog 

pristupa u cijelom energetskom sustavu. 

U intenzivnim dijalozima s državama članicama oslanjat ću se na nacionalne energetske i 

klimatske planove te redovita izvješća o stanju energetske unije. Pažljivo ću pratiti napredak u 

pogledu ciljeva za 2030. te o tome redovito izvješćivati Europski parlament i Vijeće. 

 

3.e) Kako će se osigurati postizanje ciljeva do 2030. u pogledu energetske učinkovitosti, 

obnovljivih izvora energije i elektroenergetske međupovezanosti? 

Ciljeve Unije za 2030. postići ćemo ustrajući na ambicioznim ciljevima i njihovu ostvarenju 

te oslanjajući se na ispitivanje sinergija između različitih politika i blisku suradnju s državama 

članicama u provedbi naših politika. Uredbom o upravljanju energetskom unijom i 

djelovanjem u području klime utvrđuje se kako u praksi provesti navedena načela u okviru 

procesa planiranja, provedbe i praćenja preobrazbe energetskog sektora i gospodarstva 

općenito. Svrha je tog procesa odrediti odgovarajuće ciljeve, politike i mjere kojima se Uniji 

omogućuje da ostvari ambicije u pogledu svih pet dimenzija energetske unije, a osobito 

energetske i klimatske ciljeve za 2030. Parlament i Vijeće imaju jasnu ulogu u političkom 

praćenju tih ciljeva.  

Nacionalni energetski i klimatski planovi kao glavni element procesa upravljanja pružaju nam 

posve novu mogućnost da zajednički bolje istražimo sinergije među područjima politika te 
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zaista usvojimo pristup „sve uprave u cjelini”. Te su sinergije jasne u vezi s ciljevima 

energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i elektroenergetske međupovezanosti za 

2030.  Što manje energije trošimo, to će nam trebati manji kapacitet proizvodnje. Što su 

tržišta električne energije povezanija i konkurentnija, to ćemo uspješnije uvoditi energiju iz 

obnovljivih izvora u cijeloj Uniji na korist potrošača. Zbog toga sam spremna i dalje slijediti  

pristup „sve uprave u cjelini” u suradnji s državama članicama u pogledu ostvarenja ciljeva 

Unije za 2030.  

U nacrtima nacionalnih energetskih i klimatskih planova država članica utvrđuju se strategije 

za njihov doprinos ispunjenju ciljeva EU-a za 2030. te drugih dimenzija energetske unije. 

Međutim, u njima su vidljive i velike razlike u razini ambicija za 2030. u pogledu uvođenja 

energije iz obnovljivih izvora u Uniji. Osim toga, u nizu slučajeva države članice nisu na 

odgovarajući način opisale načine za ostvarenje cilja međupovezanosti za 2030. Na temelju te 

procjene Komisija je državama članicama preporučila da povećaju ambicije kako bi postigle 

ciljeve za 2030. u duhu solidarnosti. 

Učinit ću sve što je u mojoj moći do kraja godine kako bih pomogla predsjedništvu Vijeća i 

državama članicama da smanje razlike između nacionalnih doprinosa i minimalnih ciljeva 

Unije za 2030. Ujednačavanje ambicija u vezi s obnovljivim izvorima energije i energetske 

učinkovitosti također bi dodatno smanjilo emisije stakleničkih plinova i pridonijelo ostvarenju 

obvezujućih nacionalnih ciljeva smanjenja emisija za sektore izvan sustava EU-a za trgovanje 

emisijama. Ako se procjenom konačnih nacionalnih energetskih i klimatskih planova ponovo 

utvrde razlike u ambicijama te nedostatak politika i mjera za njihovo ostvarenje, razmotrit ću 

mjere za ispravljanje takvog stanja.  

S obzirom na prioritete europskog zelenog plana koji je predstavila novoizabrana 

predsjednica, države članice trebale bi preispitati i kako bi mogle bolje iskoristiti svoje 

neiskorištene nacionalne potencijale.  

Istodobno ću pratiti ostvarivanje energetskih ciljeva za 2020. kao ključnih preduvjeta za 

ispunjenje ambicija za 2030. Iako vjerojatno neće ostvariti svoj cilj poboljšanja energetske 

učinkovitosti za 20 % do 2020., Unija je na dobrom putu kada je riječ o postizanju cilja u 

pogledu obnovljivih izvora energije, a tu će razinu države članice morati zadržati kao 

minimalnu i u razdoblju nakon 2020. Kako bismo izvukli pouke iz naših politika za provedbu 

tih ciljeva, zamolit ću svoje službe da provedu ex post evaluaciju politika i mjera za 

ostvarenje ciljeva u pogledu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije za 2020. Ta 

će evaluacija biti osnova za dijalog s državama članicama o tome kako poboljšati provedbu 

ciljeva do 2030. te će dopunjavati mjere za uklanjanje mogućih razlika u njihovu ostvarenju, 

kao i osnova za Komisijinu procjenu napretka, izvješća o stanju energetske unije i dijaloge s 

ulagačima o financiranju ciljeva za 2030. Instrumenti koji su dostupni u sljedećem 

višegodišnjem financijskom okviru koristit će se za ostvarenje ciljeva za 2030. 

 

4.a) Koje konkretne inicijative planirate u području energetike, posebice s obzirom na 

ciljeve do 2030. u pogledu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, da bi se 

ostvario ambiciozan plan iz političkih smjernica za sljedeću Europsku komisiju o 

smanjenju emisija za najmanje 50 % do 2030. i povećanja cilja Unije za 2030. na 55 % 

na odgovoran način?  

Trenutačni je cilj za 2030. smanjiti emisije za najmanje 40 % i svi propisi za postizanje tog 

cilja već su na snazi. Puna provedba predmetnog zakonodavstva, kao što su Direktiva o 
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energetskoj učinkovitosti, Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada, Direktiva o 

obnovljivim izvorima energije, Uredba o raspodjeli tereta i Direktiva o sustavu trgovanja 

emisijama, trebala bi rezultirati smanjenjem emisija stakleničkih plinova iz EU-28 za oko 

45 % do 2030.  

Kako bi se ostvario cilj smanjenja emisija za najmanje 50 % do 2030., kako je navedeno u 

političkim smjernicama, od ključne je važnosti najprije osigurati potpunu primjenu postojećeg 

okvira paketa „Čista energija za sve Europljane”, uključujući i donošenjem potrebnih 

tercijarnih akata.  

Države članice dovršit će do kraja ove godine svoje nacionalne energetske i klimatske 

planove. Jamčim da će Europska komisija osigurati ostvarenje u njima zacrtanih ciljeva. 

Moramo udružiti snage kako bismo na najbolji način iskoristili sinergije, među ostalim i na 

regionalnoj razini. Osim toga, analizirat ću i razine ambicija u konačnim nacionalnim 

energetskim i klimatskim planovima.  

Već danas možemo potaknuti države članice da pojačaju svoje ambicije u pogledu energetske 

učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Nedavno dogovoreni ciljevi za 2030. u pogledu 

energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije minimalni su ciljevi (najmanje 32,5 %, 

odnosno  32 %). Komisija je u svojoj Komunikaciji „Ujedinjeni u ostvarivanju energetske 

unije i klimatske politike: postavljanje temelja za uspješan prelazak na čistu energiju” i 

povezanim preporukama državama članicama dala smjernice za dovršetak nacionalnih 

energetskih i klimatskih planova. Države članice pozvane su da povećaju svoje ambicije i 

jasno opišu politike za njihovo ostvarenje.  

Unatoč svim tim naporima, možda bi trebalo povećati ambicije kada je riječ o ciljevima EU-a 

za 2030. Želim da službe pod mojom nadležnošću procijene bi li povećanje ambicije EU-a u 

pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. na odgovoran način s najmanje 50 % 

na 55 % podrazumijevalo reviziju zakonodavstva u području energetike. U tom bismo slučaju 

proveli sveobuhvatnu procjenu gospodarskih i socijalnih učinaka te učinaka na okoliš, kao i 

široko savjetovanje s dionicima te osigurali puno sudjelovanje država članica.  

Svako povećanje ambicije zahtijevat će suradnju energetskog sektora i drugih sektora 

gospodarstva. Energetski sektor, a posebno rješenja za čistu energiju, mogu poduprijeti 

dekarbonizaciju u nekima od tih drugih sektora.  

Inicijative za olakšavanje pametne integracije sektora električne energije, građevinarstva, 

grijanja i hlađenja, prometa i industrije (poznato i kao integracija i povezivanje sektora) 

mogle bi ubrzati prelazak na čistu energiju i dekarbonizaciju europskog gospodarstva. 

Istodobno, pametnije, decentralizirane, digitalizirane i otvorenije energetske mreže omogućit 

će nam pružanje novih održivih energetskih usluga za osnažene potrošače. Općenitije, 

inicijative navedene u okviru drugih pitanja pridonijet će postizanju dugoročnog cilja 

klimatske neutralnosti. 

 

4.b) Kako ćete osigurati da Europa u potpunosti slijedi načelo „energetska učinkovitost 

na prvom mjestu”, kako je navedeno u Vašem mandatnom pismu? 

Načelo „energetska učinkovitost na prvome mjestu” ugrađeno je u pravnoj stečevini u 

području energetike. Sada se moramo posvetiti njegovoj provedbi. Novoizabrana predsjednica 

navela je u mandatnom pismu da bih se trebala pobrinuti za to da Europa u potpunosti slijedi 
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načelo „energetska učinkovitost na prvome mjestu”. Cjelokupni energetski sustav morat će 

pridonijeti da postanemo prvo klimatski neutralno gospodarstvo i pritom će načelo 

„energetska učinkovitost na prvome mjestu” biti od najveće važnosti.  

U tom kontekstu želim razmotriti kako Europa može znatno poboljšati energetsku 

učinkovitost zgrada i povećati stope obnove. Mnogo više stope obnove ključne su za 

smanjenje potražnje za energijom i emisija u tom sektoru.  

Službe pod mojom nadležnošću istražit će i kako najbolje primijeniti načelo „energetska 

učinkovitost na prvome mjestu” za buduće odluke o ulaganju u energetsku infrastrukturu te 

kako bi ono moglo pridonijeti unutarnjem energetskom tržištu ili pitanju sigurnosti opskrbe.  

Jednako je važno na odgovarajući način razmotriti pitanje potražnje za energijom jer bi 

energetska učinkovitost mogla biti jednostavnije i ekonomičnije rješenje, uz dodatne koristi u 

pogledu zdravlja i dobrobiti europskih građana. Stoga bi trebalo analizirati energetski sustav i 

mjere za smanjenje potražnje ako su najekonomičnije rješenje. 

Kako bi razmatranje energetske učinkovitosti bilo tehnički moguće, potrebni su čvrsta 

analitička osnova i odgovarajuća procjena potencijala uštede energije. Potrebno nam je više 

podataka, osobito o fondu zgrada u EU-u, te mjerila za energetski učinkovite tehnologije, 

proizvode i usluge, stoga ću podupirati službe u tekućem radu na prikupljanju i razmjeni tih 

informacija. Naposljetku, nastavit ću isticati šire koristi energetske učinkovitosti u smislu 

otvaranja radnih mjesta, zdravlja ili povećane razine udobnosti. Postupanje u skladu s 

načelima energetske učinkovitosti mora pridonijeti razvoju svijesti potrošača i poduzeća o 

njihovu utjecaju na okoliš i klimu. 

 

4.c) Kako će se raditi na tome da se do 2050. ostvari cilj klimatske neutralnosti, koji se 

navodi u političkim smjernicama, ne dovodeći u pitanje pravo svake države članice da 

sama odredi svoju kombinaciju izvora energije? 

Definiranje kombinacije izvora energije suvereno je pravo država članica i na području EU-a 

postoje različite kombinacije. Ta fleksibilnost i raznovrsnost izbora rezultirale su različitim 

nacionalnim akcijskim planovima država članica za obnovljivu energiju i energetsku 

učinkovitost do 2020. te različitim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima do 2030.  

U dugoročnoj strategiji analizirane su mogućnosti za prelazak na energetski sustav s nultom 

neto stopom emisija stakleničkih plinova. Analiza pokazuje da je moguće da države članice 

odrede vlastitu kombinaciju izvora energije u svrhu dekarbonizacije i energetske tranzicije. 

Razlog za to je širok izbor načina, tehnologija i vrsta goriva koji su na raspolaganju državama 

članicama.  

Rano planiranje klimatske neutralnosti do 2050. omogućit će državama članicama, 

poduzećima i građanima da donose odluke i prilagode se u odnosu na nacionalne okolnosti, 

industrijsku strukturu, bogatstvo prirodnim resursima ili preferencije potrošača. Čak i u 

područjima u kojima je potpuna dekarbonizacija previše složena ili skupa preostale emisije 

mogu se uravnotežiti ponorima ugljika te njegovim hvatanjem i skladištenjem. 

Vodit ću računa o nacionalnim posebnostima kad budem surađivala s državama članicama na 

razvoju europskog zelenog plana, provedbi paketa „Čista energija za sve Europljane”, 

nacionalnim energetskim i klimatskim planovima te na dugoročnim strategijama. Države 
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članice moći će razvijati vlastite načine za ekonomično postizanje nulte neto stope emisija u 

EU-u.  

4.d) Kojim mjerama planirate podržati one koji su najviše pogođeni i najviše izloženi u 

prelasku na čišći i učinkovitiji energetski sustav? Koje ćete konkretne mjere poduzeti 

kako biste podržali tranziciju europskih regija s velikom potrošnjom ugljena i visokim 

razinama emisija ugljika? Kako namjeravate u tom kontekstu uskladiti svoje aktivnosti 

s drugim portfeljima? Što ćete činiti kako biste zajamčili da energetski intenzivne 

industrije, kao što je industrija čelika, u budućnosti prestanu koristiti fosilna goriva?  

Dio mojeg doprinosa europskom zelenom planu bit će da zajamčim ciljanu potporu za 

zajednice koje su najviše pogođene prelaskom na niskougljično gospodarstvo u industrijskim 

regijama i regijama s velikom potrošnjom ugljena i visokim razinama emisija ugljika te za 

energetske otoke. Pod vodstvom kandidata za izvršnog potpredsjednika Timmermansa 

sudjelovat ću u osmišljavanju i provedbi fonda za pravednu tranziciju za koji je zadužena 

kandidatkinja za povjerenicu Elisa Ferreira, kako bi se riješila pitanja distribucijskih i 

zemljopisnih učinaka prelaska na klimatsku neutralnost.   

Pravedna tranzicija u regijama s velikom potrošnjom ugljena i visokim razinama emisija 

ugljika te energetskim otocima moguća je samo ako se koristimo svim dostupnim sredstvima i 

alatima na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Zbog toga ću blisko surađivati s drugim 

povjerenicima, posebice s kandidatkinjom za povjerenicu za kohezijsku politiku i reforme, 

pod vodstvom kandidata za izvršnog potpredsjednika za europski zeleni plan. 

Želim istaknuti i važnost rješavanja problema energetskog siromaštva kojim je danas 

pogođeno čak 50 milijuna Europljana. Propisi o čistoj energiji za sve Europljane, osobito 

Uredba o upravljanju i Direktiva o električnoj energiji, moraju se brzo provesti. Poticat ću 

države članice da poduzimaju učinkovite mjere i problemu energetskog siromaštva daju 

prioritet u razvoju i primjeni svojih nacionalnih energetskih i klimatskih planova. Dobar su 

primjer sustavi obveze energetske učinkovitosti u četiri zemlje koji već uključuju jasne ciljeve 

za rješavanje tog problema. Slično tome, osigurat ću da nacionalne dugoročne strategije 

obnove, koje su propisane Direktivom o energetskoj učinkovitosti zgrada, pridonose 

smanjenju energetskog siromaštva jer energetski učinkovitije zgrade omogućuju više razine 

udobnosti zimi uz manje račune za potrošnju energije. 

Olakšat ću i razmjenu najboljih praksi među državama članicama te pružati potporu lokalnim 

vlastima oslanjajući se na Opservatorij za energetsko siromaštvo i Sporazum gradonačelnika. 

Naposljetku, vodit ću računa o utjecaju koji klimatska tranzicija ima na  energetski intenzivne 

industrije te ću pratiti razvoj tog sektora i razine njegove energetske učinkovitosti. Sudjelovat 

ću u radu na reviziji Direktive o oporezivanju energije te na uvođenju graničnog poreza na 

ugljik pod vodstvom kandidata za povjerenika Paola Gentilonija.  

 

5. Koje konkretne inicijative, uključujući financijske instrumente, planirate u cilju 

povećanja međupovezanosti energetskih mreža kako bi se u potpunosti ostvarilo 

unutarnje energetsko tržište i poboljšala energetska sigurnost Unije? 

Napredna, moderna, sigurna i pametna infrastruktura za energetske mreže preduvjet je za 

razvoj integriranog i konkurentnog unutarnjeg energetskog tržišta, sigurnost opskrbe i  široku 

primjenu energije iz obnovljivih izvora. To je nužno za uspjeh europskog zelenog plana.  
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Do 2030. u EU-u će biti potrebno osigurati ulaganja u projekte prijenosa električne energije, 

skladištenja i pametnih električnih mreža u vrijednosti višoj od 200 milijardi EUR. To je 30 % 

više od potrebnih ulaganja u prethodnom desetljeću. Veliko povećanje potreba za ulaganjima 

potaknuto je brzim porastom korištenja električne energije u sektorima u kojima su se dosad 

pretežno koristila fosilna goriva, kao što su sektor prometa te grijanja i hlađenja.  

Politika EU-a o transeuropskim energetskim mrežama ključna je za provedbu potrebnih 

projekata i ulaganja – okosnice funkcionalnih tržišta i energetske sigurnosti. Uredba o 

transeuropskoj energetskoj infrastrukturi (TEN-E), koja obuhvaća elektroenergetske, plinske i 

naftovodne mreže te mreže ugljikova dioksida, omogućuje fokusirani pristup utvrđivanju i 

provedbi  projekata od zajedničkog interesa uz jaku regionalnu suradnju. Projekti od 

zajedničkog interesa mogu se financirati iz programa  Instrumenta za povezivanje Europe iz 

kojeg je već osigurano sufinanciranje mnogih istaknutih infrastrukturnih projekata. 

Zahvaljujući tom financiranju u nadolazećim godinama dovršit će se projekti plinske 

infrastrukture koji su od najveće važnosti za energetsku sigurnost. 

Fokus politike u pogledu transeuropske energetske infrastrukture odražava sve veću važnost 

električne energije u energetskom sustavu, pri čemu će se do 2030. polovina električne 

energije proizvoditi iz obnovljivih izvora, što će poticati dekarbonizaciju sektora kojima su 

dosad dominirala fosilna goriva.  

Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. predviđa niz alata za potporu 

ulaganjima u energetske mreže. Europski parlament u proljeće je postigao djelomičan 

politički dogovor o dvama važnim programima kojima se osigurava financijska potpora EU-a 

za međusobno povezani europski energetski sustav: Instrumentu za povezivanje Europe i 

programu InvestEU. Najvažnije će biti osigurati dovoljno velik proračun za  Instrument za 

povezivanje Europe u sektoru energetike u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru za 

razdoblje 2021. – 2027. Komisija je predložila proračun od 8,65 milijardi EUR.  

U tom ću kontekstu sredstvima iz Instrumenta za povezivanje Europe provesti novi okvir za 

financiranje prekograničnih projekata u području obnovljive energije od 2021. Ispunit ću i 

ciljeve iz mehanizma za financiranje obnovljivih izvora energije kako je predviđeno u okviru 

upravljanja energetskom unijom. Istodobno ću i dalje osiguravati stabilno upravljanje 

programom Instrumenta za povezivanje Europe radi daljnjeg ubrzanja provedbe 

infrastrukturnih projekata od zajedničkog interesa.  

Olakšat ću i najbolje korištenje sredstvima programa InvestEU kako bi se nastavili uspjesi 

Europskog fonda za strateška ulaganja koji je mobilizirao gotovo 6 milijardi EUR za 

financiranje transeuropskih energetskih projekata.  

Uloga Grupe EIB-a i drugih budućih partnera u provedbi programa InvestEU bit će od ključne 

važnosti za postizanje klimatskih i energetskih ciljeva za 2030. te cilja međupovezanosti.  

Blisko ću surađivati s kolegama kako bismo doprinijeli najboljoj uporabi sredstava kohezijske 

politike u budućnosti za financiranje regionalnih i lokalnih infrastrukturnih projekata. Ona su 

u skladu s postojećim financijskim okvirom najveći izvor financiranja energetskog sektora po 

iznosu sredstava iz proračuna EU-a.  

Intenzivirat ću regionalnu suradnju koja je pokazala jasnu dodanu vrijednost u razvoju 

transeuropske infrastrukture. Sada trebamo pojačati regionalnu suradnju i u područjima 

obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti na kojima rade sve četiri skupine na visokoj 
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razini: Plan međusobnog povezivanja baltičkog energetskog tržišta (BEMIP), Sjevernomorska 

energetska suradnja, Međupovezanost za jugozapadnu Europu i Skupina na visokoj razini za 

energetsku povezanost središnje i jugoistočne Europe. U tom ću kontekstu također osigurati 

strateške smjernice i koordinirati provedbu i dovršetak prioritetnih projekata kao što je 

sinkronizacija u baltičkoj regiji.  

 

6.a) Kako ćete Vi i Vaše službe osigurati učinkovitu koordinaciju s drugim 

povjerenicima čija područja politika utječu na Vaš portfelj ili Vaš portfelj utječe na 

njih, posebice s izvršnim potpredsjednikom za europski zeleni plan, potpredsjednikom 

za međuinstitucijske odnose i predviđanja (u pogledu Europskog saveza za baterije i 

energetskih aspekata strateškog predviđanja), povjerenicom za unutarnje tržište (u 

pogledu digitalizacije u području energetike), povjerenicom za promet (u pogledu 

sinergija između energetike i prometa), povjerenicom za inovacije i mlade (u pogledu 

istraživanja i inovacija u području energetike), povjerenikom za gospodarstvo (u 

pogledu revizije Direktive o oporezivanju energije i osmišljavanju graničnog poreza na 

ugljik), povjerenicom za koheziju i reforme (u pogledu fonda za pravednu tranziciju i 

regionalne suradnje)?  

Načelo kolegijalnosti vrlo mi je važno i stoga ću blisko surađivati s drugim članovima 

Kolegija. U svakodnevnom radu pridržavat ću se radnih metoda nove Komisije koje se 

temelje na načelima uključenosti i lojalne suradnje među svim članovima Kolegija. Pobrinut 

ću se da moje službe rade u učinkovitoj koordinaciji s drugim službama koje su zadužene za 

područja politike povezane s energetikom  kako bismo oblikovali dosljedne i dobro 

osmišljene politike.  

Blisko ću surađivati s kandidatom za izvršnog potpredsjednika za europski zeleni plan i 

povjerenika za klimatsku politiku Fransom Timmermansom te, kada je riječ o europskom 

zelenom planu raditi pod njegovim vodstvom.  

Blisko ću surađivati s kandidatom za potpredsjednika za međuinstitucijske odnose i 

predviđanja Marošem Šefčovičom u pogledu rada na Europskom savezu za baterije, ali i s 

državama članicama i dionicima. Pritom ću se oslanjati na bogato iskustvo koje je u 

posljednjih pet godina stekao kao potpredsjednik za energetsku uniju.  

Usklađivat ću se s kandidatkinjom za povjerenicu za unutarnje tržište Sylvie Goulard u vezi s 

digitalizacijom energetskog sektora. Velika povezanost tehnoloških inovacija i energetskog 

sektora potvrdila se tijekom posljednjih godina (dovoljno je sjetiti se pametne integracije  

sektora električne energije, grijanja, prometa i industrije). Zbog toga ćemo zajedno raditi na 

jačanju tehnološkog suvereniteta Europe i privlačenju ulaganja u nove tehnologije, kao što su 

tehnologija lanca blokova (blockchain) i umjetna inteligencija. S obzirom na to, u radu na 

digitalizaciji energetskog sektora blisko ću surađivati s kandidatkinjom za izvršnu 

potpredsjednicu za Europu spremnu za digitalno doba i povjerenicu za tržišno natjecanje 

Margrethom Vestager.  

Suradnja s kandidatkinjom za povjerenicu za promet Rovanom Plumb bit će neophodna za 

razvoj koncepta pametne integracije. Održiva i pametna mobilnost bit će od najveće važnosti 

za prilagodbu sektora prometa čistom, digitalnom i modernom gospodarstvu. U okviru toga 

promicat ćemo veću upotrebu održivih i alternativnih goriva u cestovnom, pomorskom i 

zračnom prijevozu.  
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Moramo poticati istraživanja i inovacije u području energetike kako bismo ostvarili napredak 

prema čistom energetskom sustavu. S tim ću ciljem surađivati s kandidatkinjom za 

povjerenicu za inovacije i mlade Mariyom Gabriel. Na najbolji ću način iskoristiti mogućnosti 

programa Obzor Europa, osobito u vezi s klasterom za pitanja klime, energetike i mobilnosti. 

Za ostvarenje tog cilja vrlo će važna biti suradnja s državama članicama, istraživačkom 

zajednicom, civilnim društvom i drugim povjerenicima u okviru koje će istraživački, politički 

i gospodarski prioriteti biti usko povezani.  

Zajedno s kandidatom za povjerenika za gospodarstvo Paolom Gentilonijem pridonijet ću 

reviziji Direktive o oporezivanju energije kako bi se uskladila s obvezama u pogledu 

klimatske neutralnosti te ukinule subvencije za fosilna goriva. Pridonijet ću i osmišljavanju 

graničnog poreza na ugljik kao ključnog alata za izbjegavanje istjecanja ugljika koji bi trebao 

biti potpuno u skladu s pravilima WTO-a. Osim toga, nastojat ću povećati upotrebu eura na 

energetskim tržištima s obzirom na to da se unatoč činjenici da je EU najveći svjetski uvoznik 

energije trenutačno oko 85 % uvoza u EU plaća u dolarima.  

Ljudi i regije bit će glavni pokretači prelaska na čišći i učinkovitiji energetski sustav. S tim u 

vezi surađivat ću s kandidatkinjom za povjerenicu za koheziju i reforme Elisom Ferreirom na 

osmišljavanju i provedbi novog fonda za pravednu tranziciju. Taj bi fond trebao pružati 

ciljanu potporu industrijskim, rudarskim i energetski intenzivnim regijama te otocima u 

skladu s inicijativom „Čista energija za otoke EU-a”. Zajedno ćemo podupirati regionalnu 

suradnju u cilju bolje integracije tržišta ne zaboravljajući pritom na potrebe potrošača. Kako 

bih dokazala da su potrošači zaista najvažniji u našem radu, uz pomoć Opservatorija za 

energetsko siromaštvo pomagat ću državama članicama da utvrde područja kojima je potrebna 

najveća potpora.  

Vjerujem u timski rad, stoga ću surađivati sa svim članovima Kolegija u skladu s načelom 

kolegijalnosti.  

6.b) Kako ćete osobno osigurati dobru kvalitetu zakonodavnih prijedloga, potpunu 

transparentnost aktivnosti lobiranja (usmjerenih na Vas osobno i na Vaše službe) te 

dosljedno i uravnoteženo savjetovanje sa svim dionicima, uzimajući u obzir i potrebu za 

provedbom temeljitih procjena učinka, posebno u pogledu učinka svakog predloženog 

zakonodavnog akta na mala i srednja poduzeća? 

Oblikovanje i provedba energetske politike te pregovori o njoj bit će u potpunosti u skladu s 

političkim smjernicama novoizabrane predsjednice te načelima transparentnosti, 

odgovornosti, kolegijalnosti i osobne neovisnosti.  

Pobrinut ću se da zakonodavstvo EU-a u području energetike bude djelotvorno, 

proporcionalno i pravedno, pripremljeno u okviru otvorenog, uključivog i transparentnog 

zakonodavnog postupka koji se temelji na dokazima te uz puno poštovanje načela 

proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje regulative.  

U skladu s političkim smjernicama novoizabrane predsjednice blisko ću surađivati s 

kandidatom za izvršnog potpredsjednika Timmermansom i drugim kolegama kako bismo 

proveli europski zeleni plan. Pridonosit ću izradom i predlaganjem energetskih politika uz 

temeljitu procjenu njihovih društvenih, gospodarskih i ekoloških učinaka, koje će preispitati 

neovisni Odbor za nadzor regulative, te uz opsežno savjetovanje sa stručnjacima i građanima. 

Bit će u skladu s načelima proporcionalnosti i supsidijarnosti te pokazati jasnu korist od 

europskog djelovanja.  
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Kako sam navela u odgovoru na 3. pitanje, vodit ću se načelom „jedan za jedan” za svaki novi 

zakonodavni prijedlog povezan s energetskom unijom kako bi se osigurala daljnja integracija 

energetskih politika i dosljednost pravne stečevine u području energetike. 

Nastojat ću što više smanjiti regulatorna opterećenja za poduzeća, građane i javne uprave, a 

osobito za mala i srednja poduzeća. Prema potrebi, primjenjivat ćemo test za MSP-ove na 

naše procjene učinka, uz posebno savjetovanje s dionicima MSP-ova kako bi se utvrdila 

priroda i opseg učinaka koje bi neka inicijativa mogla imati na MSP-ove. Primjena načela 

„jedan za jedan” pridonosit će našem cilju smanjenja birokracije.  

U potpunosti se slažem s potrebom za dosljednim i uravnoteženim savjetovanjem sa svim 

dionicima, što je nužno za oblikovanje energetske politike koja u velikoj mjeri utječe na 

živote građana i poduzeća. U tu svrhu namjeravam aktivno surađivati s vanjskim dionicima i 

slušati njihova mišljenja, uključujući glavne dionike u području energetike, poduzeća, 

industriju, civilno društvo i nevladine organizacije. Osim toga, zadržat ću i, ako je moguće, 

jačati postojeće mehanizme i forume za savjetovanje u području energetike. To je nužno za 

ostvarenje pravedne tranzicije u kojoj nitko nije zanemaren, u skladu s duhom Europskog 

sporazuma o klimi, kako je predvidjela novoizabrana predsjednica.  

Svoje ću odnose s dionicima temeljiti na obvezama iz Ugovora o neovisnosti, 

transparentnosti, objektivnosti i dostupnosti. Kako sam navela u odgovoru na 2. pitanje, javno 

ću objavljivati na odgovarajućim internetskim stranicama sve podatke o kontaktima koje ću 

ostvariti i sastancima koje ću održati sa strukovnim organizacijama ili samozaposlenim 

osobama o svim pitanjima povezanima s oblikovanjem politika EU-a i njihovom provedbom. 

Osigurat ću da moj kabinet i službe u mojoj nadležnosti svoje odnose s dionicima temelje na 

istim načelima i obvezama te da postupaju u skladu s tim.  

 

7. Kako ćete Vi i Vaše službe osigurati pojačanu suradnju s odborom ITRE? Koje ćete 

konkretne korake poduzeti kako biste osigurali da se odboru ITRE pravovremeno i 

proaktivno šalju iste informacije kao i Vijeću i državama članicama u vezi s planiranim 

zakonodavnim ili drugim važnim inicijativama?  Kako ćete olakšati kontrolu 

zakonodavnih i nezakonodavnih postupaka koju provodi odbor ITRE, pružajući u ranoj 

fazi sve potrebne informacije o pripremi zakonodavnih akata te delegiranih i 

provedbenih akata, i olakšati praćenje njihove provedbe? Kako namjeravate zajamčiti 

primjerenu informiranost i uključenost odbora ITRE u vezi s međunarodnim 

sporazumima u Vašem resoru?  

Novoizabrana predsjednica von der Leyen u svojim je političkim smjernicama navela kako 

želi ojačati partnerstvo s Europskim parlamentom. Na svaki ću način pridonositi tom cilju. 

Komisija i Parlament u prošlosti su već pokazali da dijele političku viziju energetske politike 

kojom se svim Europljanima jamči  cjenovno pristupačna, sigurna, pouzdana i čista energija. 

U tom će kontekstu suradnja s Europskim parlamentom, a osobito odborom ITRE, u 

zakonodavnim i nezakonodavnim pitanjima i dalje biti od najveće važnosti.  

Nastojat ću blisko surađivati sa svim zastupnicima u Parlamentu te nastaviti strukturirani 

dijalog s odborom ITRE. Kako sam navela u prethodnim odgovorima, uvijek ću rado 

sudjelovati na sastancima odbora jer će mi to omogućiti da njegove članove redovito 

izvješćujem o zakonodavnim aktima te delegiranim i provedbenim aktima. Moja će vrata 

uvijek biti otvorena članovima odbora kada se ukaže potreba za razmjenom mišljenja i 
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raspravom. Sudjelovat ću i na sastancima u okviru trijaloga kako bih pridonijela postizanju 

kompromisa između zakonodavaca u pogledu zakonodavnih inicijativa.  

Kako je predviđeno Okvirnim sporazumom o odnosima između Parlamenta i Komisije, 

jamčim da ću primjenjivati načelo jednakog postupanja na Parlament i Vijeće kao 

suzakonodavce, osobito u vezi s pružanjem informacija.  

Zajedno sa službama u mojoj nadležnosti osigurat ću da se sve informacije o planiranim 

zakonodavnim inicijativama ili drugim važnim inicijativama koje treba pružiti Vijeću jednako 

i proaktivno te bez odgode dijele s odborom ITRE. S tim u vezi bit ću u kontaktu s 

predsjednikom odbora ITRE.  

Novoizabrana predsjednica Ursula von der Leyen podupire pravo inicijative Europskog 

parlamenta. Obvezala se da će njezini povjerenici odgovarati na rezolucije donesene većinom 

glasova u Parlamentu predlaganjem zakonodavnog akta, uz potpuno poštovanje načela 

proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade zakonodavstva. U potpunosti podržavam taj 

cilj i surađivat ću s Parlamentom u svakoj fazi donošenja rezolucija iz članka 225. UFEU-a. 

U pogledu delegiranih i provedbenih akata pobrinut ću se da se poštuju članci 290. i 291. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Osigurat ću pravilnu primjenu tih odredbi u skladu 

sa sudskom praksom Suda Europske unije i kriterijima koje su Parlament, Vijeće i Komisija  

nedavno dogovorili za razgraničenje između delegiranih i provedbenih akata. Poboljšat ću 

bliski dijalog s odborom ITRE koji je pokrenut tijekom prošlog mandata, osobito u pogledu 

delegiranih akata, što će uključivati jednaku razmjenu informacija s Parlamentom i Vijećem, 

uz puno poštovanje Međuinstitucijskog sporazuma, te razmjenu mišljenja u odboru ITRE, 

prema potrebi. Također ću se pobrinuti da moje službe pozivaju Parlament na sudjelovanje u 

stručnim skupinama na kojima se raspravlja o delegiranim aktima. Kako su tri institucije 

dogovorile u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva, stručnjaci Vijeća i 

Parlamenta sustavno imaju pristup svim skupinama stručnjaka koje pripremaju delegirane 

akte.  

Provedba zakonodavstva EU-a ključna je za vjerodostojnost Unije. Zbog toga ću u potpunosti 

poštivati obveze Komisije u pogledu preispitivanja i izvješćivanja Parlamenta kako bi se 

olakšala njegova uloga u praćenju provedbe zakonodavstva Unije.  

Kad je riječ o međunarodnim sporazumima u mojem području politike, nastojat ću osigurati 

sudjelovanje Parlamenta te ću, u mjeri u kojoj je to moguće, uzimati u obzir njegova stajališta. 

U tom pogledu moje službe i ja spremni smo redovito izvješćivati odbor ITRE o 

međunarodnoj dimenziji pitanja u mojoj nadležnosti. To uključuje naše dijaloge o energiji s 

trećim zemljama, Energetsku zajednicu, Ugovor o energetskoj povelji, Istočno partnerstvo i 

ostalo.  

U pregovorima o međunarodnim sporazumima u području energetike u potpunosti ću se 

pridržavati odgovarajućih odredbi Ugovora te Okvirnog sporazuma. To znači da ćemo, prema 

potrebi, od Vijeća EU-a tražiti pregovarački mandat te suglasnost Parlamenta. Parlament će 

biti potpuno i odmah obaviješten o postupcima.  

Naposljetku, u području nuklearne energije Zajednica Euratom potpisnica je svih važnih 

međunarodnih konvencija donesenih pod pokroviteljstvom Međunarodne agencije za atomsku 

energiju i sklopila je nekoliko sporazuma o suradnji u području nuklearne energije s trećim 

zemljama. U skladu s praksom dogovorenom s Europskim parlamentom nastavit ćemo 
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obavješćivati odgovarajuće parlamentarne odbore o svim međunarodnim sporazumima koji su 

dogovoreni na temelju Ugovora o Euratomu.  


