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ODPOVĚDI DESIGNOVANÉHO ČLENA KOMISE

 NA DOTAZNÍK EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU 

Günther OETTINGER

(Energetika)

Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost

1. Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení 
komisařem a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to 
zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak můžete 
Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby 
žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nemohla zpochybnit 
plnění Vašich povinností v rámci Komise?

Moje profesionální dráha komerčního právníka, moje již 25 leté zkušenosti ve funkcích 
poslance a předsedy frakce, jakož i funkční období předsedy vlády spolkové země Bádensko-
Württembersko jsou důležitou a vhodnou kvalifikací pro budoucí činnost člena Evropské 
komise.

Moje rodná spolková země Bádensko-Württembersko je s více než deseti miliony obyvatel 
jedním z hospodářsky nejsilnějších a nejinovativnějších regionů Evropy. Můj osobní život již 
od útlého mládí formovalo německo-francouzské smíření a budování sjednocené Evropy, 
přeshraniční spolupráce, jakož i spolužití lidí na obou stranách hranice. Proto jsem již mnoho 
let členem nadstranické organizace Europa-Union Deutschland. Vyjádřením mého hlubokého 
evropského přesvědčení je rovněž moje angažovanost ve věci přeshraniční spolupráce v 
oblasti horního Rýna a „iniciativa čtyř motorů“ za účasti Katalánska, regionu Rhône-Alpes a 
Lombardie, která z Bádenska-Württemberska učinila důležitého partnera spolupráce 
evropských regionů.

Aktivní účast na evropské politice je již dlouhou dobu ústředním prvkem mé politické 
činnosti. Moje spolková země Bádensko-Württembersko zastupovala na Evropském ústavním 
konventu zájem všech německých spolkových zemí a používala zkušenosti zejména z 
regionální a komunální oblasti. Dalším příkladem je moje iniciativa pro evropskou dunajskou 
strategii s cílem v zájmu celé Evropské unie využít obrovský rozvojový potenciál 
podunajských zemí. Spolková země Bádensko-Württembersko sehrála vedoucí úlohu rovněž 
v procesu ratifikace Lisabonské smlouvy v Německu.

Na základě těchto zkušeností se jako přesvědčený Evropan těším na to, že budu v budoucnosti 
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moci sloužit celoevropským zájmům. Již ve funkci předsedy frakce a poté jako předseda 
vlády spolkové země jsem se v různých politických konstelacích zasazoval o spolupráci v 
rámci Evropské unie a vedl nadstranický, konstruktivní a pragmatický dialog. Nadále se cítím 
zavázán svému přesvědčení založenému na rovnováze a společné věcné práci.

Klíčovými tématy mé práce v parlamentu a ve vládě jsou již dlouhou dobu udržitelný 
hospodářský růst a rovněž výzvy spojené s produkcí energie a energetickou účinností. V obou 
oblastech zaujímá spolková země Bádensko-Württembersko díky inovativnosti a rámcovým 
politickým podmínkám vedoucí postavení. Jsem proto připraven co nejlépe dostát výzvám 
spojeným s výkonem své budoucí funkce v celoevropském zájmu.

Ubezpečuji Vás, že svoje schopnosti budu bez omezení věnovat výkonu své funkce a že svoje 
povinnosti budu plnit zcela a plně v rámci Komise. Osobní nezávislost, jakož i nezávislost 
vůči individuálním zájmům považuji za nezbytné předpoklady pro to, aby Komise mohla 
důvěryhodně vykonávat svůj mandát. Pro mě osobně jsou to rozhodující prvky mé práce pro 
Komisi. Přesně budu dodržovat povinnosti vyplývající z čl. 17 odst. 3 Smlouvy o Evropské 
unii a článku 245 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle nichž členové Evropské komise 
svoji funkci vykonávají nezávisle, a činnosti, které jsou neslučitelné s povahou jejich funkce, 
jsou zakázané. Rovněž se zavazuji, že během svého funkčního období nebudu vykonávat 
žádnou výdělečnou nebo nevýdělečnou profesionální činnost a nadále budu přísně dbát na to, 
abych se při výkonu své funkce vyhnul jakémukoli střetu zájmů. Kromě toho se zavazuji 
dodržovat předpisy Kodexu chování komisařů.

Jak vyplývá z mého „Prohlášení o finančních zájmech“, které jsem v souladu s Kodexem 
chování komisařů odevzdal předsedovi Komise, nezastávám žádné funkce, ani nemám žádné 
finanční zájmy, které by byly v rozporu s úkoly člena Komise.

Správa úřadu a spolupráce s Evropským parlamentem a jeho výbory

2. Jak byste zhodnotil Vaši úlohu ve sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete 
odpovědnost za vykonávání Vašeho úřadu a za činnost Vašich oddělení a jak o své 
činnosti hodláte informovat EP?

V souladu s rámcovou dohodou o vztahu k Evropskému parlamentu a Komisi přebírá každý 
člen Komise politickou zodpovědnost za svoji oblast působnosti, a to bez ohledu na zásadu 
kolektivní povahy Komise. Za činnosti svých útvarů v rámci oblastí působnosti, které mně 
byly přiděleny, samozřejmě převezmu politickou zodpovědnost a ponesu ji rovněž v úzké 
spolupráci s dalšími členy kolegia.

Během své práce ve funkci předsedy vlády spolkové země jsem se vždy snažil najít základ 
pro konstruktivní dialog s členy všech parlamentních skupin. Proto mně osobně velmi záleží 
na tom, abychom v budoucnu s poslanci Evropského parlamentu vedli úzký dialog založený 
na důvěře, a nikoli na stranických či politických preferencích. Tento závazek se jasně týká 
rovněž útvarů v mé pravomoci. 

Na základě Kodexu chování komisařů budu s generálním ředitelem, managementem a 
úředníky budoucího generálního ředitelství pro energetikuvždy zajišťovat spolupráci 
založenou na důvěře. Učiním vše pro to, aby vnitřní kontroly fungovaly účinně. Velký důraz 
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kladu na to, aby spolupráce s útvary v mé pravomoci byla založena na zásadě loajality, 
důvěry, transparentnosti, jakož i na vzájemné výměně informací a podpoře.

3. Jak konkrétně zamýšlíte zvýšit transparentnost postupů, posílit spolupráci s 
Evropským parlamentem a zefektivnit opatření přijímaná v návaznosti na 
stanoviska EP a jeho výzvy k zahájení legislativního postupu, a to i vzhledem ke 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo 
probíhající postupy, jste připraven poskytovat EP stejné informace a dokumenty 
jako Radě?

Jako člen Komise považuji za svoji povinnost zajišťovat plnou transparentnost a nepřetržité 
informování Evropského parlamentu. Tuto povinnost považuji za rozhodující předpoklad 
funkčnosti naší demokracie. Během své dlouholeté parlamentní činnosti, a zejména v rámci 
své osobní zodpovědnosti ve funkci předsedy vlády spolkové země, jsem se této zásady pevně 
držel a budu tak v každém ohledu činit i nadále.

Jedním z podstatných přínosů Lisabonské smlouvy je další posílení práv Evropského 
parlamentu. Budu spolu s útvary ve své pravomoci tato rozšířená práva a nároky Evropského 
parlamentu plně respektovat. S poslanci všech frakcí samozřejmě povedu dialog založený na 
důvěře a doporučení Parlamentu zohledním ve své práci. V této souvislosti považuji otevřený 
dialog mezi Komisí a Evropským parlamentem nejen za povinnost, ale rovněž za osobní 
potřebu.

Evropský parlament a Rada mají v legislativním procesu rovnocenné postavení. Proto budu 
Evropskému parlamentu samozřejmě poskytovat informace a dokumenty stejně tak, jak to ode 
mě očekává Rada. Kromě toho se zavazuji, že budu dodržovat všechna ustanovení rámcové 
dohody mezi našimi institucemi, a to rovněž proto, že Evropský parlament zaujímá při 
kontrole Komise zvláštní postavení.

Jsem si plně vědom toho, že dlouhodobého zabezpečení zásobování Evropské unie 
elektrickou energií a lepší energetické účinnosti, zejména pak cílů vyplývajících z ochrany 
klimatu a přírodních zdrojů, nelze dosáhnout bez intenzivní spolupráce s Evropským 
parlamentem a jeho konstruktivních návrhů, podnětů a komentářů. Návrhy Evropského 
parlamentu si proto důkladně prostuduji a podle možností k nim přihlédnu. 

Otázky týkající se svěřené oblasti politik

4. Jaké tři priority jste si stanovil v rámci Vašeho navrženého postu a jak hodláte v 
případech, kde je to vhodné, zohlednit finanční, hospodářskou a sociální krizi a 
otázky spojené s udržitelným rozvojem?

Udržitelnost, konkurenceschopnost a bezpečnost zásobování energií jsou v posledních pěti 
letech ústředním bodem evropské energetické politiky. Je třeba i nadále pokroku v dosahování 
těchto cílů, jakož i jejich zahrnutí do dlouhodobé politické strategie do roku 2050, aby bylo
dosaženo bezuhlíkového energetického mixu v EU. Mám proto pět priorit:
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V první řadě bych rád, aby energetická politika významným způsobem přispěla k vybudování 
nízkouhlíkového hospodářství. V zájmu trvale udržitelného růstu musíme v plné míře využít 
potenciálu energetické účinnosti. Mým cílem je zlepšit energetickou účinnost snížením 
nákladů na energeticky účinné investice. Kromě toho musíme požadovat větší připravenost 
investovat do opatření na zvýšení energetické účinnosti.

Elektrický proud je rozhodujícím nosičem energie v rámci nízkouhlíkového energetického 
mixu. Je třeba širokého rozvoje obnovitelných energií. Evropa je povinna podporovat 
bezpečné využívání jaderné energie, například prostřednictvím společných pravidel v oblasti 
nakládání s odpady. Přitom ovšem není dotčena svoboda členských států při výběru vlastního 
energetického mixu.

Za druhé se chci postarat o to, aby se hlavním cílem snah o dekarbonizaci staly technologie s 
nízkými nebo žádnými emisemi CO2, jako jsou obnovitelné energie, automobily s nízkými 
emisemi nebo zachycování a ukládání CO2. Politikou výzkumu a vývoje se silnější orientací 
na průmysl bych rád napomohl podpoře konkurenceschopnosti evropského průmyslu v oblasti 
energetiky tak, aby se na trh dostaly nové špičkové produkty a ekologické energetické 
technologie zaměřené na budoucnost.

Za třetí bych chtěl lepší infrastrukturou zajistit bezpečnost našeho zásobování energiemi.
Výdaje z rozpočtu EU by se měly zaměřovat na opatření, jejichž výsledkem bude skutečná 
evropská přidaná hodnota, pokud jde o přeshraniční dosah, úspory z rozsahu a boj proti 
selhání trhu. Komise by nadále měla koordinovat projekty strategického významu, jako je 
například plán propojení pobaltských energetických sítí a plynovod Nabucco. Měla by rovněž 
dále rozvíjet projekty transevropských sítí v oblasti energetiky včetně oblasti Středozemí a 
Severního moře. To zahrnuje rovněž vybudování inteligentních evropských sítí, příslušných 
supersítí („supergrid“) a regionálních spojovacích bodů.

Za čtvrté se budu zasazovat o vybudování vnitřního trhu ve prospěch spotřebitelů. Plné a 
včasné provedení třetího balíčku pro vnitřní trh má rozhodující význam pro odstranění 
stávajících (infra-) strukturních a právních překážek nebo případů selhání trhu. Dále budu 
podporovat zavádění inteligentních energetických technologií, jako jsou například inteligentní 
elektroměry, a to rovněž proto, aby se v souvislosti se spotřebiči zvýšilo povědomí občanů a 
podniků o nutnosti šetrné spotřeby elektrické energie, aby měli jednodušší přehled nad vlastní 
spotřebou energie a aby se otevřel prostor pro zvýšení energetické účinnosti a snížení nákladů 
na energie.

V neposlední řadě posílím a rozšířím vnější rozměr energetické politiky. Přes všechno úsilí o 
diversifikaci energetických zdrojů budeme ještě dlouhá léta potřebovat významný objem 
dovozu ropy a plynu. Na základě zkušeností z plynové krize v roce 2009 bych rád dále posílil 
solidaritu mezi členskými státy, jakož i zvýšil schopnost společného postupu EU v 
mezinárodních otázkách v oblasti energetiky a zabezpečil zásobování všech členských států.

5. Jaké legislativní a nelegislativní iniciativy zamýšlíte předložit a v jakém časovém harmonogramu? 
Jaké konkrétní závazky můžete přijmout, zejména pokud jde o priority a žádosti, které v souvislosti 
s těmito iniciativami vznesou výbory EP a které budou spadat do oblasti Vaší působnosti? Jak máte 
v úmyslu osobně zajišťovat vysokou kvalitu legislativních návrhů?

Mým cílem je úzce propojit akční plán pro energetiku na léta 2010–2014 s nadřazenou 
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strategií EU do roku 2020, jakož i s uvedenými prioritami, zejména pokud jde o bezuhlíkový 
energetický mix a posílení naší energetické bezpečnosti. Pokud mně Parlament na základě 
těchto záměrů vysloví důvěru, požádám jeho a Radu o podporu s cílem dodat naší energetické 
politice nový elán.

Mohu Vás ubezpečit, že moje priority plně odpovídají pěti prioritám, které byly Vámi 
stanoveny na následující léta. Po převzetí svého mandátu bych rád ihned zahájil tyto projekty:

 Cestovní mapu pro nízkouhlíkový energetický systém do roku 2050. Jedná se o 
programový dokument, který bude podporovat společenskou diskusi o udržitelnějším 
využívání energie a její produkce s ohledem na společnou evropskou agendu.

 Nový akční plán pro energetickou účinnost. V rámci diskuze o Plánu evropské 
hospodářské obnovy se minulá Komise zavázala Evropskému parlamentu, že přijme 
ambiciózní akční plán pro energetickou účinnost. Rád bych zabezpečil kvalitu tohoto 
akčního plánu ve svou stupních: nejprve hodnocení doposud provedených opatření a z 
nich vyplývající závěry. Poté vypracování úplného akčního plánu pro dosažení cíle 
snížit 20 % cíle spolu s konkrétními krátkodobými opatřeními.

 Balíček pro energetickou infrastrukturu. Tento balíček obsahuje priority výstavby 
energetické infrastruktury do roku 2030, jakož i legislativní návrhy nového nástroje 
EU v oblasti bezpečnosti zásobování energií a energetické infrastruktury včetně 
pokynů k TEN-E. Tento infrastrukturní balíček by měl být připraven včas, aby ho bylo 
možné zahrnout do diskuzí o příští finanční perspektivě EU.

 Kromě těchto iniciativ podám v první polovině roku 2010 zprávu o fungování 
vnitřního trhu a o provádění Plánu evropské hospodářské obnovy, pokud jde o oblast 
energetiky. Další zprávy vyhodnotí pokrok členských států v provádění směrnice o 
obnovitelných energiích, jakož i ustanovení o energetické účinnosti.

Chci a budu pracovat na tom, aby byly v členských státech správně prováděny právní 
předpisy EU, zejména v oblasti vnitřního trhu, obnovitelných energií a energetické 
účinnosti. To zahrnuje zahájení řízení o nesplnění povinnosti, ale rovněž výměnu 
informací a osvědčených postupů s vnitrostátními orgány a parlamenty. Jsem si jist, že v 
tomto ohledu mohu počítat se silnou podporou Evropského parlamentu.

Legislativní návrhy budu předkládat jen tehdy, když budou úspěšně ukončeny příslušné 
konzultace, jakož i hodnocení jejich vlivu na hospodářství, sociální oblast a životní 
prostředí. Musíme spolupracovat s cílem zjednodušit a zpřehlednit evropské 
zákonodárství.


