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KÜSIMUSTIKULE 

Günther OETTINGER

(Energeetika)

Üldine pädevus, pühendumine Euroopale ja isiklik sõltumatus

1. Millised Teie isikuomadused ja kogemused on eriti vajalikud volinikuks saamisel 
ja Euroopa üldiste huvide edendamisel, lähtudes eelkõige Teie tulevasest 
vastutusvaldkonnast? Mis Teid motiveerib? Milliseid tagatisi saate anda Euroopa 
Parlamendile oma sõltumatuse kohta ning mil moel tagate selle, et Teie eelnev, 
praegune või tulevane tegevus ei sea kahtluse alla ülesannete täitmist komisjonis?

Minu ametialane taust majandusjuristina, minu kokku 25 aasta pikkune kogemus parlamendi 
liikme ja fraktsiooniesimehena ning minu ametiaeg Baden-Württembergi liidumaa 
peaministrina on olulised ja asjakohased kogemused, mis loovad eeldused minus tulevaseks 
tööks Euroopa Komisjoni liikmena.

Minu kodukant Baden-Württemberg on oma rohkem kui kümne miljoni suuruse 
elanikkonnaga üks majanduslikult tugevamaid ja innovatiivsemaid piirkondi Euroopas. Mind 
isiklikult on juba alates varasest noorusest mõjutanud Saksa-Prantsuse leppimisprotsess ja 
ühendatud Euroopa ülesehitamine, piiriülene koostöö ning siin- ja sealpool piiri elavate 
inimeste läbisaamine. Olen seepärast olnud palju aastaid parteideülese ühenduse Europa-
Union Deutschland liige. Minu sügava Euroopa-veendumuse väljenduseks on ka minu 
osalemine Ülem-Rheini äärses piiriüleses koostöös ja „nelja mootori initsiatiivis” koos 
Kataloonia, Rhône-Alpes’i ja Lombardiaga, mis tegi Baden-Württembergist olulise osaleja 
Euroopa piirkondadevahelises koostöös.

Aktiivne osavõtt Euroopa poliitikast on juba ammu minu poliitilise tegevuse keskne element. 
Minu koduliidumaa Baden-Württemberg esindas kõigi saksakeelsete riikide huvisid ELi 
põhiseaduse konvendil ning panustas sellesse eelkõige oma regionaal- ja 
munitsipaalvaldkonna kogemuse. Veel üks näide on minu algatus Euroopa Doonau-strateegia 
edendamiseks, et Doonau-äärsete riikide arengupotentsiaali kogu Euroopa Liidu huvides 
paremini rakendada. Ka Lissaboni lepingu ratifitseerimisel Saksamaal etendas Baden-
Württemberg tähtsat osa.

Nendele kogemustele toetudes on mul kui veendunud eurooplasel hea meel tulevikus kogu 
Euroopa huve teenida. Juba fraktsiooniesimehena ja hiljem liidumaa peaministrina andsin 
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erinevates poliitilistes oludes panuse Euroopa Liidu koostöösse ning pidasin parteideülest 
konstruktiivset ja tulemustele orienteeritud dialoogi. Tunnen, et minu kohustus on ka edaspidi 
esindada seda tasakaalustatusel ja ühistööl põhinevat veendumust.

Püsiv majanduskasv ning eelkõige energiatootmise ja -tõhususe alased väljakutsed on ammu 
minu töö võtmeteemadeks parlamendis ja valitsuses. Mõlemas valdkonnas on Baden-
Württembergi liidumaa oma innovatsioonipotentsiaali ja poliitiliste raamtingimuste põhjal 
esirinnas. Seepärast olen väga hästi ette valmistunud oma tulevase ameti väljakutsetega kogu 
Euroopa huvides toimetulemiseks.

Kinnitan, et rakendan oma tööjõu piiramatult oma ametiülesannete heaks ning täidan oma 
komisjonisiseseid kohustusi põhjalikult ja täpselt. Isiklik sõltumatus ja ka sõltumatus 
üksikisikute huvidest on hädavajalikud eeldused selleks, et komisjon oma ülesandeid 
usaldusväärselt täita saaks. Isiklikult minu jaoks on need komisjoni tegevuse olulisimad 
elemendid. Ma pean täpselt kinni Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõike 3 ning Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 245 kohustusest, mille kohaselt Euroopa Komisjoni volinikud on 
oma ametis täiesti sõltumatud ning nad hoiduvad igasugusest oma kohustustega 
kokkusobimatust tegevusest. Samuti kohustun ametiaja jooksul mitte töötama ühelgi teisel 
tasustataval või mittetasustataval kohal ning ka edaspidi oma ametiülesannete täitmisel 
rangelt igasuguseid huvide konflikte vältima. Lisaks kohustun järgima volinike 
käitumisjuhendi nõudeid.

Nagu nähtub minu majandushuvide deklaratsioonist, mille ma käitumisjuhendi kohaselt 
komisjoni presidendile esitasin, ei ole mul ametikohti ega majanduslikke huvisid, mis võiksid
olla vastuolus voliniku ülesannetega.

Valdkonna juhtimine ning koostöö Euroopa Parlamendi ja selle komisjonidega

2. Kuidas hindaksite oma rolli volinike kolleegiumi liikmena? Kuidas peate ennast 
parlamendi ees vastutavaks ja aruandekohustuslikuks seoses enda ja oma 
osakondade tegevusega?

Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelisi suhteid käsitleva raamkokkuleppe kohaselt võtab 
iga komisjoni liige endale poliitilise vastutuse oma pädevusala eest, rikkumata sellega 
komisjoni kollegiaalse olemuse põhimõtet. Loomulikult vastutan poliitiliselt oma valdkonna 
talituste tegevuse eest ja rakendan seda vastutust tihedas koostöös teiste kolleegiumi 
liikmetega.

Oma töös valitsusjuhina püüdsin alati leida konstruktiivset alust aruteludele kõigi 
parlamendifraktsioonide liikmetega. Seepärast on mulle isiklikult väga tähtis, et tulevane 
dialoog Euroopa Parlamendi liikmetega oleks tihe ja usalduslik ning et seda ei mõjutaks 
parteipoliitilised eelistused. Selle kohutuse panen ka minu alluvusalas olevatele talitustele. 

Komisjoni käitumisjuhendi põhjal tagan alati usaldusliku koostöö tulevase energeetika 
peadirektoraadi peadirektori, juhtkonna ja töötajatega. Teen kõik sisekontrollide tõhusaks 
toimimiseks. Panen suurt rõhku sellele, et koostöö minu alluvusalas olevate talitustega 
rajaneks lojaalsuse, usalduse, läbipaistvuse ning vastastikuse teavitamise ja toetamise 
põhimõttel.
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3. Milliseid konkreetseid kohustusi olete valmis võtma seoses läbipaistvuse 
suurendamise, koostöö tõhustamise ning parlamendi õigusloomega seotud 
algatuste ja taotluste tõhusate järelmeetmetega, võttes arvesse ka Lissaboni lepingu 
jõustumist? Kas olete seoses planeeritavate algatuste või käimasolevate 
menetlustega valmis edastama parlamendile samal tasemel teavet ja dokumente 
kui nõukogule?

Komisjoni liikmena pean oma kohustuseks tagada täielik läbipaistvus ning teavitada 
parlamenti pidevalt oma tegevusest. Seda kohustust pean meie demokraatia toimimise üheks 
otsustavaks eelduseks. Oma aastatepikkuses parlamentaarses tegevuses, aga eelkõige ka 
valitsusjuhina isiklikku vastutust kandes, olen rangelt seda põhimõtet järginud ja kavatsen 
seda ka edaspidi igati teha.

Lissaboni lepingu üks olulisemaid saavutusi on Euroopa Parlamendi õiguste edasine 
suurendamine. Mina ja minu talitused peame kõigiti kinni nendest õigustest ja nõuetest. 
Loomulikult pean usalduslikke arutelusid kõigi parlamendifraktsioonide liikmetega ning 
arvestan oma töös parlamendist saadud nõuannetega. Selle taustal ei ole komisjoni ja 
parlamendi vaheline avatud dialoog minu jaoks ainult kohustus, vaid ka isiklik vajadus.

Euroopa Parlament ja nõukogu on võrdväärsed osalised õigusloomeprotsessis ja seega esitan 
ma loomulikult ka parlamendile teavet ja dokumente, nii nagu ma neid nõukogule esitan. 
Lisaks kohustun kinni pidama kõigist meie institutsioonidevahelise raamkokkuleppe sätetest, 
muu hulgas ka sellepärast, et Euroopa Parlamendil on oluline osa komisjoni tegevuse 
kontrollimisel.

Olen täiesti teadlik, et Euroopa Liidu energiavarustuse kindluse pikaajalist tagamist, samuti 
suuremat energiatõhusust, eelkõige kliimakaitse ja loodusvarade säilitamise kohustusest 
tulenevaid eesmärke, ei ole võimalik ellu viia ilma parlamendiga laiaulatuslikku koostööd 
tegemata ja tema konstruktiivseid ettepanekuid, ideesid ja nõuandeid arvesse võtmata. 
Seepärast vaatan üksikasjalikult läbi Euroopa Parlamendi ettepanekud ja rakendan neid 
vastavalt võimalustele. 

Poliitikaga seotud küsimused

4. Millised on kolm peamist prioriteeti / peamised prioriteedid, mida kavatsete oma 
kavandatavas valdkonnas edendada, võttes vajaduse korral arvesse rahandus-, 
majandus- ja sotsiaalset kriisi ning säästva arenguga seotud probleeme? 

Jätkusuutlikkus, konkurentsivõimelisus ja varustuskindlus on olnud viimasel viiel aastal 
Euroopa energiapoliitika keskpunktis. Nende kolme eesmärgi poole liikumist tuleb jätkata 
ning need tuleb kaasata pikaajalisse, kuni 2050. aastani ulatuvasse poliitilisse strateegiasse, et 
saavutada energiaallikate kogumi süsinikusisalduse vähendamine ELis. Seepärast on mul viis 
järgmist prioriteeti.

Esiteks soovin, et energiapoliitika etendaks otsustavat rolli süsinikuvaese majanduse loomisel.
Me peame püsiva majanduskasvu huvides täielikult ära kasutama energiatõhususe 
potentsiaali. Minu eesmärk on tõsta energiatõhusust energiatõhusate investeeringute kulude 
vähendamise abil. Lisaks peame nõudma suuremat valmisolekut investeeringuteks 
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energiatõhususe meetmetesse.

Elekter on kõige tähtsam energiakandja süsinikuvaeses energiaallikate kogumis. On vaja 
massiliselt kasutusele võtta taastuvaid energiaallikaid. Euroopa on ka kohustatud toetama 
tuumaenergia ohutut kasutamist, nt jäätmekäitluse ühiste eeskirjade abil. Seejuures jäetakse 
üksikutele liikmesriikidele valikuvabadus oma energiaallikate kogumi osas.

Teiseks tahaksin hoolt kanda selle eest, et süsinikdioksiidi vähendamise tegevuskava 
keskpunktis oleksid sellised süsinikuvaesed või -vabad tehnoloogiad nagu taastuvad 
energiaallikad, vähe heiteid tekitavad sõidukid või süsinikdioksiidi eraldumine ja ladestamine.
Tahaksin rohkem tööstusele suunatud rakendusuuringute ja arenduspoliitika abil tugevdada 
Euroopa tööstuse konkurentsivõimet energeetikavaldkonnas, et tuua turule uusi tipptooteid ja 
tulevikku suunatud keskkonnasõbralikke energiatehnoloogiaid.

Kolmandaks sooviksin parema infrastruktuuri abil kindlustada meie energiavarustuse. ELi 
kulutused tuleks suunata meetmetele, mis tekitavad tõelise Euroopa lisaväärtuse piiriülese 
mõju, mastaabisäästu ja turuhäirete vastase võitluse osas. Komisjon peaks ka edaspidi 
koordineerima strateegilise tähendusega projekte, nagu nt Balti energiavõrkude ja Nabucco 
gaasijuhtme ühendamise kava. Ta peaks edasi arendama ka energiavaldkonna üleeuroopalise 
võrgu projekte, sh Vahemere piirkonnas ja Põhjamerel. See hõlmab ka arukate Euroopa 
võrkude ning vastavate supervõrkude („Supergrid”) ja piirkondlike ühenduskohtade 
arendamist.

Neljandaks annan oma panuse tarbijatele kasuliku siseturu laiendamisse. Veel olemasolevate 
(infra-)struktuuriliste ja õiguslike takistuste ning turutõrgete ületamisel saab otsustavaks 
siseturu kolmanda paketi täielik ja õigeaegne ülevõtmine. Samuti soodustan arukate 
energiatehnoloogiate (nt „arukad voolumõõtjad”) kasutuselevõttu, eelkõige selleks, et 
teadvustada nii era- kui ka äritarbijatele energiasäästmise suurendamise vajadust, hõlbustada 
nende kontrolli oma energiatarbimise üle ning pakkuda võimalusi energiatõhususe 
parandamiseks ja energiakulude vähendamiseks.

Lõpuks kavatsen tugevdada ja laiendada energiapoliitika välismõõdet. Hoolimata kõigist 
energiaallikate mitmekesistamiseks tehtavatest jõupingutustest on meil veel paljude aastate 
jooksul vaja importida suuri nafta- ja gaasikoguseid. Lähtudes 2009. aasta gaasikriisi 
kogemustest sooviksin veelgi tugevdada liikmesriikide vahelist solidaarsust ning ELi võimet 
rääkida „ühehäälselt” kaasa  rahvusvahelistes energiaküsimustes ning tagada kõigi 
liikmesriikide varustatus.

5. Milliseid konkreetseid õigusloomega seotud ja mitteseotud algatusi kavatsete 
esitada ning milline on nende ajakava? Milliseid konkreetseid kohustusi on Teil 
võimalik võtta eelkõige seoses parlamendikomisjonide prioriteetide ja taotlustega, 
mis on lisatud käosolevale dokumendile ning mis kuuluvad Teie 
vastutusvaldkonda? Kuidas Te isiklikult tagaksite õigusakti ettepanekute kõrge 
kvaliteedi?

Minu eesmärk on tihedalt ühendada 2010.–2014. aasta energia tegevuskava nii üldise EL 
2020 strateegiaga kui ka eespool nimetatud prioriteetidega, eelkõige energiaallikate kogumi 
süsinikusisalduse vähendamisega ja meie energiajulgeoleku suurendamisega. Kui parlament 
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nende kavatsuste põhjal minusse usub, palun parlamendilt ja nõukogult toetust meie 
energiapoliitikale uue hoo andmiseks.

Võin teile kinnitada, et minu prioriteedid kattuvad täielikult teie viie prioriteediga, mis te 
tulevasteks aastateks kindlaks määrasite. Pärast ametisse asumist tahaksin kohe alustada 
järgmiste projektidega:

 vähem süsinikdioksiidiheiteid tekitava energiasüsteemi tegevuskava kuni aastani 
2050. See on programmiline dokument, mis edendab seoses ühise Euroopa 
tegevuskavaga ühiskondlikku arutelu säästvama energiakasutuse ja -tootmise üle;

 uus energiatõhususe tegevuskava. Euroopa majanduse elavdamise kava käsitleva 
arutelu raames võttis eelmine komisjon endale parlamendi ees kohustuse võtta vastu 
ambitsioonikas energiatõhususe tegevuskava. Sooviksin astuda kaks sammu, et tagada 
selle tegevuskava kvaliteet: esiteks, siiani võetud meetmetele ja nendest tulenevatele 
järeldustele hinnangu andmine. Teiseks, eelneva põhjal täieliku, konkreetsetel 
lühiajalistel meetmetel põhineva tegevuskava väljatöötamine, et saavutada meie 20% 
eesmärk;

 energiainfrastruktuuripakett. See pakett sisaldab energiainfrastruktuuri 
väljaarendamise prioriteete aastani 2030 ning õigusaktide ettepanekuid uue ELi 
energiajulgeoleku ja infrastruktuuri rahastamisvahendi kohta (sh TEN E suunised). 
Kõnealune infrastruktuuripakett peaks valmima õigeks ajaks, et seda saaks arvesse 
võtta ELi uute finantsperspektiivide alastel aruteludel;

 lisaks nendele algatustele esitan 2010. aasta esimesel poolel aruande siseturu 
toimimise kohta ning Euroopa majanduse elavdamise kava rakendamise kohta 
energiavaldkonna projektides. Edasistes aruannetes antakse hinnang liikmesriikide 
edusammudele seoses taastuvaid energiaallikaid ja energiatõhususe eeskirju käsitleva 
direktiivi ülevõtmisega.

Ma tahaksin töötada ja ka töötan selle kallal, et ELi eeskirjad, eelkõige siseturu, taastuvate 
energiaallikate ja energiatõhususe alased eeskirjad, võetakse liikmesriikides 
nõuetekohaselt üle. See hõlmab rikkumismenetluse algatamist, aga ka teabevahetust ja 
parimate tavadega seotud kogemuste vahetamist riikide ametiasutuste ja parlamentidega. 
Olen kindel, et võin siin arvestada Euroopa Parlamendi kindla toetusega.

Viimaseks, esitan õigusaktide ettepanekud ainult siis, kui vastavad konsultatsioonid ning 
majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase mõju hinnangud on edukalt lõpule viidud. Me 
peame koos töötama, et teha Euroopa õigusloome lihtsamaks ja arusaadavamaks.


