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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ

Günther OETTINGER

(Ενέργεια)

Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα, προσωπική ανεξαρτησία

1. Ποιες πλευρές των προσωπικών σας προσόντων και της εμπειρίας σας έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για την ανάδειξή σας σε Επίτροπο και την προώθηση του 
ευρωπαϊκού γενικού συμφέροντος, ιδίως στον τομέα για τον οποίο θα είστε 
υπεύθυνη; Τι σας παρακινεί; Ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας μπορείτε να δώσετε 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς θα εξασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε 
παρελθούσες, τρέχουσες ή μελλοντικές σας δραστηριότητες δεν θέτουν εν 
αμφιβόλω την εκτέλεση των καθηκόντων σας εντός της Επιτροπής;

Το επαγγελματικό μου υπόβαθρο του νομικού για εμπορικές υποθέσεις, η 25ετής πείρα μου 
ως βουλευτής και πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς και η θητεία μου ως 
πρωθυπουργός του ομόσπονδου κράτους της Βάδης-Βυρτεμβέργης συνιστούν σημαντικά και 
κατάλληλα προσόντα για τη μελλοντική δραστηριότητά μου ως μέλος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

Ιδιαίτερη πατρίδα μου είναι η Βάδη-Βυρτεμβέργη, με πληθυσμό 10 εκατομμύρια, μία από τις 
οικονομικά ισχυρότερες και πιο καινοτόμες περιφέρειες της Ευρώπης. Η νεότητά μου 
σφραγίστηκε από την γαλλογερμανική συμφιλίωση και την οικοδόμηση της ενωμένης 
Ευρώπης, τη διασυνοριακή συνεργασία και την ειρηνική συμβίωση πολιτών εκατέρωθεν των 
συνόρων. Για τον λόγο αυτό, από πολλών ετών είμαι μέλος της υπερκομματικής οργάνωσης 
Europa-Union Deutschland. Τη βαθύτερη φιλοευρωπαϊκή μου πεποίθηση έχω εξάλλου 
εκφράσει με τη δραστηριοποίησή μου υπέρ της διασυνοριακής συνεργασίας κατά μήκος του 
Άνω Ρήνου και υπέρ της πρωτοβουλίας «Vier-Motoren-Initiative», με την οποία οι 
περιφέρειες της Καταλονίας, Rhone-Alpes, της Λομβαρδίας και της Βάδης-Βυρτεμβέργης 
συστρατεύθηκαν για τη συνεργασία των περιφερειών της Ευρώπης.

Η ενεργός συμμετοχή στην ευρωπαϊκή πολιτική αποτελεί από μακρού κεντρικό στοιχείο της 
πολιτικής μου δραστηριότητας. Το ομόσπονδο κράτος της Βάδης-Βυρτεμβέργης, η ιδιαίτερη 
πατρίδα μου, εκπροσώπησε τα συμφέροντα όλων των ομόσπονδων κρατών της Γερμανίας 
στην Συντακτική Συνέλευση της ΕΕ και, στο πλαίσιο αυτό, συνέβαλε με την πείρα του σε 
θέματα περιφερειακά και τοπικής αυτοδιοίκησης. Άλλο παράδειγμα αποτελεί η πρωτοβουλία 
μου για τη χάραξη ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον ποταμό Δούναβη, ούτως ώστε να 
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αναδειχθεί το μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό των παρόχθιων κρατών του Δούναβη, προς 
όφελος του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, σημαντικότατος ήταν ο ρόλος της 
Βάδης-Βυρτεμβέργης για την κύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας στη Γερμανία.

Με βάση αυτή την πείρα προσβλέπω, ως πεπεισμένος ευρωπαϊστής, να υπηρετήσω 
μελλοντικά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Ήδη ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας και εν 
συνεχεία ως πρωθυπουργός ομόσπονδου κράτους υποστήριξα, σε διάφορες πολιτικές 
συγκυρίες, τη συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επεδίωξα υπερκομματικά τον 
εποικοδομητικό διάλογο με γνώμονα την επίτευξη αποτελεσμάτων. Συνεχίζω να δεσμεύομαι 
από αυτήν την αντίληψη που βασίζεται στην εξισορρόπηση και την τελεσφόρα συνεργασία.

Η αειφόρος οικονομική ανάπτυξη και ιδίως οι προκλήσεις της παραγωγής ενέργειας και της 
ενεργειακής απόδοσης αποτελούν από μακρού κομβικά θέματα της κοινοβουλευτικής και 
κυβερνητικής δραστηριότητάς μου. Η Βάδη-Βυρτεμβέργη πρωτοπορεί και στους δύο αυτούς 
τομείς, επειδή διαθέτει καινοτομικό δυναμικό και κατάλληλο πλαίσιο πολιτικής δράσης. 
Κατά συνέπεια, είμαι άριστα προετοιμασμένος για να ανταποκριθώ στις προκλήσεις του 
μελλοντικού μου αξιώματος, προς το συμφέρον όλης της Ευρώπης.

Σας διαβεβαιώνω ότι θα αφιερώσω τις προσπάθειές μου αποκλειστικά και μόνο στην άσκηση 
του αξιώματός μου και θα ανταποκριθώ διεξοδικά και πλήρως στα καθήκοντά μου στο 
πλαίσιο της Επιτροπής. Η προσωπική ανεξαρτησία καθώς και η ανεξαρτησία έναντι 
ιδιωτικών συμφερόντων αποτελούν απαράβατες προϋποθέσεις ώστε να μπορεί η Επιτροπή να 
ασκεί αξιόπιστα την εντολή της. Για μένα, πρόκειται για καίρια στοιχεία της δραστηριότητάς 
μου στην Επιτροπή. Θα τηρήσω επακριβώς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 17 
παράγραφος 3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το άρθρο 245 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου προβλέπεται ότι τα μέλη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία και ότι πρέπει να 
απέχουν από κάθε πράξη ασυμβίβαστη προς τον χαρακτήρα των καθηκόντων τους. Κατά τη 
διάρκεια της θητείας μου, δεσμεύομαι επίσης να μην ασκήσω καμία άλλη επαγγελματική 
δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη, και, επιπλέον, να αποφεύγω αυστηρά κάθε ενδεχόμενη 
σύγκρουση συμφερόντων. Επιπλέον, δεσμεύομαι να τηρώ τους κανόνες του κώδικα 
δεοντολογίας των Επιτρόπων.

Όπως προκύπτει από τη «Δήλωση οικονομικών συμφερόντων» την οποία, όπως προβλέπεται 
στον κώδικα δεοντολογίας, υπέβαλα στον πρόεδρο της Επιτροπής, δεν έχω κανένα αξίωμα 
ούτε οικονομικό συμφέρον που να βρίσκεται σε σύγκρουση συμφερόντων με τα καθήκοντα 
του Επιτρόπου.

Διαχείριση του χαρτοφυλακίου και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις 
επιτροπές του

2. Πώς θα εκτιμούσατε το ρόλο σας ως μέλους του Σώματος των Επιτρόπων; Από 
ποια άποψη θα θεωρούσατε ότι είστε υπεύθυνος και υπόλογος απέναντι στο 
Κοινοβούλιο για τις ενέργειές σας και τις ενέργειες των υπηρεσιών σας;

Κατά τη συμφωνία πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Επιτροπής, κάθε μέλος της Επιτροπής αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για τον τομέα 
αρμοδιότητάς του. Τούτο ισχύει χωρίς να θίγεται η αρχή της συλλογικότητας της Επιτροπής. 
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Εξυπακούεται ότι θα φέρω την πολιτική ευθύνη για τις δραστηριότητες των υπηρεσιών των 
τομέων καθηκόντων που μου ανατίθενται, ευθύνη που θα αναλάβω σε στενή συνεργασία με 
τα λοιπά μέλη του Σώματος των Επιτρόπων.

Ως πρωθυπουργός επεδίωξα πάντοτε τον εποικοδομητικό διάλογο με τους βουλευτές όλων 
των κοινοβουλευτικών ομάδων. Κατά συνέπεια, ύψιστης σημασίας μέλημά μου θα είναι να 
καλλιεργήσω μελλοντικά τον στενό, καλόπιστο διάλογο με τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ανεξαρτήτως της κομματικής τους τοποθέτησης. Η δέσμευσή μου αυτή 
καλύπτει σαφώς και τις υπηρεσίες των οποίων θα προΐσταμαι.

Με βάση τον κώδικα δεοντολογίας της Επιτροπής, θα διασφαλίζω τη συνεργασία με τον 
Γενικό Διευθυντή, την ιεραρχία και τους υπαλλήλους της μελλοντικής Γενικής Διεύθυνσης
Ενέργειας. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική λειτουργία των 
εσωτερικών ελέγχων. Όσον αφορά τη συνεργασία με τις υπηρεσίες των οποίων θα 
προΐσταμαι, αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στην τήρηση των αρχών της εντιμότητας, της 
εμπιστοσύνης και της διαφάνειας, καθώς και στην αμοιβαία ενημέρωση και υποστήριξη.

3. Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις είστε διατεθειμένος να αναλάβετε σε σχέση με τη 
διευρυμένη διαφάνεια, την αυξημένη συνεργασία και την αποτελεσματική 
μεταπαρακολούθηση των θέσεων του Κοινοβουλίου και των αιτημάτων για 
νομοθετικές πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων ενόψει της έναρξης ισχύος της Συνθήκης 
της Λισαβόνας; Σε σχέση με σχεδιασμένες πρωτοβουλίες και συνεχιζόμενες 
διαδικασίες, είστε διατεθειμένος να παρέχετε στο Κοινοβούλιο πληροφορίες και 
έγγραφα σε ίση βάση με το Συμβούλιο;

Θεωρώ ότι ως μέλος της Επιτροπής είμαι υποχρεωμένος να διασφαλίζω την πλήρη διαφάνεια 
και τη συνεχή ενημέρωση του Κοινοβουλίου. Η υποχρέωση αυτή κρίνω ότι συνιστά 
αποφασιστικής σημασίας προϋπόθεση για την λειτουργία της δημοκρατίας μας. Την αρχή 
αυτή, την οποία τήρησα πιστά κατά την μακρόχρονη κοινοβουλευτική μου δραστηριότητα, 
ιδιαίτερα δε όταν είχα προσωπική ευθύνη ως πρωθυπουργός, προτίθεμαι να τηρήσω και 
μελλοντικά, από πάσης απόψεως.

Μια από τις σημαντικότερες κατακτήσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι η περαιτέρω 
ενίσχυση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι διοικητικές υπηρεσίες των 
οποίων προΐσταμαι, και εγώ προσωπικά, θα ανταποκριθούμε πλήρως σε αυτές τις 
διευρυμένες εξουσίες και αξιώσεις του Κοινοβουλίου. Είναι αυτονόητο ότι θα καλλιεργήσω 
τον καλόπιστο διάλογο με τους βουλευτές όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων και θα 
ενσωματώσω στο έργο μου τις υποδείξεις που θα προέλθουν από τον κοινοβουλευτικό χώρο. 
Ως εκ τούτου, ο ανοιχτός διάλογος μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου αποτελεί για μένα 
όχι μόνον υποχρέωση, αλλά και προσωπική αναγκαιότητα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι ισότιμοι συντελεστές της νομοθετικής 
διαδικασίας και, ως εκ τούτου, εξυπακούεται ότι θα θέτω στη διάθεση του Κοινοβουλίου 
πληροφορίες και έγγραφα όπως αναμένεται να πράξω για το Συμβούλιο. Εξάλλου, 
δεσμεύομαι να τηρώ όλες τις διατάξεις των συμφωνιών πλαισίων μεταξύ των δύο θεσμικών 
οργάνων, επειδή, μεταξύ άλλων, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός για τον έλεγχο της Επιτροπής.
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Έχω πλήρη επίγνωση ότι χωρίς τη σφαιρική συνεργασία με το Κοινοβούλιο και τις 
εποικοδομητικές προτάσεις, εισηγήσεις και υποδείξεις του δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί η 
μακροπρόθεσμη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, ιδίως δε οι στόχοι που επιτάσσουν η προστασία του 
κλίματος και η διαφύλαξη των φυσικών πόρων. Κατά συνέπεια, θα μελετώ λεπτομερώς και, 
όπου είναι δυνατόν, θα υιοθετώ τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θέματα σχετικά με το χαρτοφυλάκιό σας

4. Ποιες είναι οι τρεις βασικές προτεραιότητες που έχετε πρόθεση να επιδιώξετε στο 
πλαίσιο του χαρτοφυλακίου που σας προτείνεται, λαμβάνοντας υπόψη, όπου 
αρμόζει, την χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση και τις 
ανησυχίες που συνδέονται με την αειφόρο ανάπτυξη;

Η αειφορία, η ανταγωνιστικότητα και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού απετέλεσαν 
το επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής της Ευρώπης την τελευταία πενταετία. Οι τρεις αυτοί 
στόχοι πρέπει να προωθηθούν περαιτέρω και να ενταχθούν σε μακροπρόθεσμη πολιτική 
στρατηγική έως το 2050, με σκοπό την εξάλειψη των ανθρακούχων εκπομπών από το 
ενεργειακό μείγμα της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό έχω τις ακόλουθες πέντε προτεραιότητες:

Πρώτον, επιθυμώ να είναι αποφασιστική η συμβολή της ενεργειακής πολιτικής στη 
δημιουργία της οικονομίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Πρέπει να αξιοποιήσουμε 
πλήρως το δυναμικό της ενεργειακής απόδοσης στην αειφόρο ανάπτυξη. Στόχος μου είναι 
μειωθεί το κόστος των ενεργειακά αποδοτικών επενδύσεων ώστε να αυξηθεί η ενεργειακή 
απόδοση. Επιπλέον, οφείλουμε να απαιτήσουμε μεγαλύτερη προθυμία επένδυσης σε μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης.

Ο ηλεκτρισμός είναι ο καθοριστικός φορέας ενέργειας σε ένα πλαίσιο ενεργειακού μείγματος 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Απαιτείται μαζική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Η Ευρώπη οφείλει επίσης να υποστηρίξει την ασφαλή χρήση της πυρηνικής 
ενέργειας, π.χ. με κοινούς κανόνες για τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων. Εν 
προκειμένω, δεν πρόκειται να θιγεί η διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους μέλους να επιλέγει το 
ενεργειακό του μείγμα.

Δεύτερον, θα μεριμνήσω ώστε στο επίκεντρο της δράσης για την εξάλειψη των ανθρακούχων 
εκπομπών να τεθούν οι τεχνολογίες με μηδενικές ή ελάχιστες εκπομπές CO2, όπως, λόγου 
χάρη, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα οχήματα χαμηλών εκπομπών ή ο διαχωρισμός και 
η αποθήκευση CO2. Επιθυμώ να συμβάλω στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας στον ενεργειακό τομέα, η οποία θα βασίζεται σε πολιτική 
εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης εντονότερα προσανατολισμένης στη βιομηχανία, ώστε 
να διατεθούν στην αγορά νέα προϊόντα κορυφαίας τεχνολογίας και φιλικές προς το 
περιβάλλον μελλοντοστρεφείς ενεργειακές τεχνολογίες.

Τρίτον, επιθυμώ την βελτίωση της υποδομής με σκοπό να διασφαλιστεί ο ενεργειακός 
εφοδιασμός. Οι δαπάνες της ΕΕ πρέπει να επικεντρωθούν σε μέτρα που θα αποφέρουν 
αμιγώς ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ως προς τα διασυνοριακά αποτελέσματα, τις 
οικονομίες κλίμακας και την αντιμετώπιση αποτυχιών της αγοράς. Η Επιτροπή πρέπει να 
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συνεχίσει να συντονίζει σχέδια έργων στρατηγικής σημασίας, όπως π.χ. το σχέδιο 
διασύνδεσης των ενεργειακών δικτύων της Βαλτικής και του αγωγού φυσικού αερίου 
Nabucco. Πρέπει επίσης να αναπτύξει περαιτέρω τα σχέδια για έργα διευρωπαϊκών δικτύων 
ενέργειας, τα οποία να συμπεριλαμβάνουν την περιοχή της Μεσογείου και της Βόρειας 
Θάλασσας. Συγκαταλέγεται εν προκειμένω η ανάπτυξη ευφυών ευρωπαϊκών δικτύων, των 
αντίστοιχων υπερδικτύων («Supergrid) και περιφερειακών σημείων σύνδεσης.

Τέταρτον, θα υποστηρίξω την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς προς όφελος των 
καταναλωτών. Η πλήρης και έγκαιρη υλοποίηση της τρίτης δέσμης μέτρων για την 
εσωτερική αγορά θα έχει αποφασιστική σημασία για να ξεπεραστούν οι ακόμη υφιστάμενοι 
φραγμοί δομών και υποδομών, νομικά εμπόδια ή περιπτώσεις αποτυχίας της αγοράς. Θα 
προωθήσω περαιτέρω την υιοθέτηση ευφυών ενεργειακών τεχνολογιών, όπως π.χ. «ευφυών 
μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος», ιδίως ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να 
ευαισθητοποιηθούν για την αναγκαιότητα εξοικονόμησης ενέργειας, να μπορούν να ελέγχουν 
ευκολότερα την ενεργειακή κατανάλωσή τους και προκειμένου να προλειανθεί το έδαφος για 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και περιστολή των ενεργειακών δαπανών.

Τέλος, θα ενισχύσω και θα διευρύνω την εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής. 
Παρά τις προσπάθειες διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας, θα εξακολουθήσουμε για πολλά 
χρόνια να εξαρτώμεθα από τις εισαγωγές σημαντικών ποσοτήτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. Με βάση την εμπειρία της κρίσης του 2009 στον τομέα του φυσικού αερίου, επιθυμώ 
να ενισχυθεί περαιτέρω η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και η ικανότητα της ΕΕ να 
εκφράζεται «με μια φωνή» σε διεθνή ενεργειακά θέματα και να διασφαλιστεί ο ενεργειακός 
εφοδιασμός όλων των κρατών μελών.

5. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που 
έχετε πρόθεση να παρουσιάσετε, και σύμφωνα με ποιο χρονοδιάγραμμα; Ποιες 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις μπορείτε να αναλάβετε, ιδίως σε σχέση με τις 
συνημμένες στο παρόν προτεραιότητες και τα αιτήματα των επιτροπών που 
πρόκειται να ανήκουν στο χαρτοφυλάκιό σας; Πώς θα εξασφαλίσετε προσωπικά 
την καλή ποιότητα των νομοθετικών προτάσεων;

Στόχος μου είναι να διασυνδεθεί στενά το σχέδιο δράσης για την ενέργεια 2010-2014 με την 
υπερκείμενη στρατηγική της ΕΕ για το 2020, καθώς και με τις προαναφερόμενες 
προτεραιότητες, ιδίως δε με την εξάλειψη των ανθρακούχων εκπομπών από το ενεργειακό 
μείγμα της ΕΕ και με τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού. Εάν, σύμφωνα με τις 
προαναφερόμενες κατευθυντήριες γραμμές, λάβω την ψήφο εμπιστοσύνης του 
Κοινοβουλίου, θα ζητήσω την υποστήριξη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για να 
ωθήσω περισσότερο την ενεργειακή πολιτική μας.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι προτεραιότητές μου συμπίπτουν απόλυτα με τις πέντε 
προτεραιότητες που έχετε καθορίσει για τα επόμενα χρόνια. Από την στιγμή που λάβω την 
εντολή επιθυμώ να αρχίσω αμέσως με την υλοποίηση των ακόλουθων σχεδίων:

 Χάρτης πορείας για ενεργειακό σύστημα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών έως το 
2050. Θα πρόκειται για έγγραφο προγραμματικού χαρακτήρα, το οποίο θα ενισχύσει 
τον κοινωνικό διάλογο για περισσότερο αειφόρο χρήση και παραγωγή ενέργειας, με 
απώτερο σκοπό κοινό ευρωπαϊκό θεματολόγιο.
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 Νέο σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση. Στο πλαίσιο των συζητήσεων 
σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας, η απερχόμενη 
Επιτροπή ανέλαβε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη δέσμευση να 
υιοθετήσει φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση. Για να 
εξασφαλιστεί η ποιότητα αυτού του σχεδίου δράσης, κρίνω σκόπιμη την προσέγγιση 
σε δύο στάδια: πρώτον, αξιολόγηση των μέχρι τώρα υλοποιημένων μέτρων και 
συμπεράσματα που συνάγονται από αυτά. Δεύτερον, με βάση τα συμπεράσματα, 
κατάστρωση πλήρους σχεδίου δράσης για να επιτύχουμε τον στόχο του 20% που 
έχουμε θέσει, με συγκεκριμένα βραχυπρόθεσμα μέτρα.

 Δέσμη μέτρων για την ενεργειακή υποδομή. Η δέσμη μέτρων θα περιλαμβάνει 
προτεραιότητες για την ενίσχυση της ενεργειακής υποδομής έως το 2030, καθώς και 
νομοθετικές προτάσεις σχετικά με νέο ευρωπαϊκό μέσο για την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού και την ενεργειακή υποδομή, συμπεριλαμβανομένων 
κατευθυντήριων γραμμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (ΔΕΔ-Ε). Η δέσμη 
αυτή πρέπει να είναι έτοιμη εγκαίρως ώστε να ληφθεί υπόψη κατά τις συζητήσεις 
σχετικά με τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ.

 Πέραν αυτών των πρωτοβουλιών, το πρώτο εξάμηνο του 2010 προτίθεμαι να 
υποβάλω έκθεση σχετικά με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την εφαρμογή 
στον ενεργειακό τομέα του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας. Σε 
περαιτέρω εκθέσεις θα αξιολογηθούν η πρόοδος στα κράτη μέλη όσον αφορά την 
εφαρμογή της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τους κανόνες της 
ενεργειακής απόδοσης.

Απαρέγκλιτη πρόθεσή μου είναι να εργαστώ για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της 
ΕΕ από τα κράτη μέλη, ιδίως στους τομείς της εσωτερικής αγοράς, των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης. Συμπεριλαμβάνεται εν προκειμένω η 
δυνατότητα να κινήσω τη διαδικασία επί παραβάσει, αλλά και η ανταλλαγή πληροφοριών 
και βέλτιστων πρακτικών με τις εθνικές αρχές και τα εθνικά κοινοβούλια. Είμαι βέβαιος 
ότι μπορώ να υπολογίζω στη σταθερή υποστήριξη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Τέλος, προτίθεμαι να υποβάλω νομοθετικές προτάσεις μόνον εφόσον έχουν 
προηγουμένως ολοκληρωθεί με επιτυχία οι σχετικές διαδικασίες διαβούλευσης και οι 
εκτιμήσεις των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρέπει να 
συνεργαστούμε για να απλουστεύσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να την 
καταστήσουμε περισσότερο κατανοητή.


