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Брисел, 17 ноември 2015 
 
Драги дами и господа, 
 
Би сакал да ви се заблагодарам за писмото со потписите за петицијата Енергија со 
долг рок. Комесарот Кањете ме замоли да ви одговорам. 
 
Најпрво би сакал да ви се заблагодарам вам и на многу организации кои се 
споменати во писмото за овој ангажман. Би сакал да нагласам дека поддршката од 
граѓаните и од граѓанските организации за прашањата поврзани со реформите и 
модренизацијата на енергетскиот сектор е круцијална.  
 
Како што знаете, во 2015 година Енергетската заедница не само што ја слави 
својата десетгодишнина, туку за време на Министерскиот состанок во Тирана во 
октомври, презеде бројни реформи кои што ќе ја зацврснат оваа организација и кои 
што ги адресираат погоре покренатите прашања.   
 
Така на пример, Министерскиот совет на Енергетската заедница ја усвои 
Директивата за енергетска ефикасност 2012/27/ЕУ што значи дека Енергетската 
заедница ќе ги имплементира истите правила за енергетска ефикасност како и ЕУ. 
Ова вклучува и поставување амбициозни цели за енергетски заштеди. Понатаму, 
Министерскиот совет усвои и други правни акти, како на пример акти со кои се 
апдејтира легислативата на Енергетската заедница во областа на заштита на 
животната средина, а поврзано со емисиите од централите и Патоказот за 
усвојување на понтамошна легислатива од областа на животната средина во 2016 
година.  
 
Понатаму, со цел да се слуша повеќе гласот на граѓанското општество за време на 
работата на Енергетската заедница, Министерскиот совет ги усвои Процедуралните 
уредби за поставување на правила за учество на претставници на граѓанските 
организацции и на парламентите во работата на институциите на Енергетската 
заедница.  
 
Европската комисија целосно ја дели вашата цел дека земјите членки на 
Енергетската заедница треба да ги исполнат целите и објективите за клима на ЕУ. 
Ние работиме со овие земји со цел да нивните придонеси за претстојната 
Конференицја во Париз КОП 21 ги рефлектираат нивните амбиции како земји со 
цврста врска со ЕУ и во некои случаи јасен сигнал за приклучување кон ЕУ. Исто 
така се подразбира дека целосно ја подджуваме борбата против корупцијата 
(вклучувајќи ја и таа во енергетиката).  
 
Имајќи во предвид дека процесот на реформирање на енергетските системи е долг 



и тежок, би сакал да се заблагодарам уште еднаш за ангажманот на граѓанските 
организаци од регионот. Ние сметаме на вашата поддршка во нашите заеднички 
напори кон почисти, поправедни и поефикасни енергетски системи во Југоисточна 
Европа.  
 
 
 
Со почит, 
 
Мехтилд Ворсдорфер  
Директор	  


