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KOMISSAARIEHDOKKAAN VASTAUKSET

 EUROOPAN PARLAMENTIN KYSYMYKSIIN

Günther OETTINGER

(Energia)

Yleinen pätevyys, sitoutuneisuus Eurooppa-aatteeseen ja henkilökohtainen 
riippumattomuus

1. Mitä pätevyytenne ja työkokemuksenne osa-alueita pidätte erityisen merkittävinä 
tulevaa komission jäsenen tehtävää ja Euroopan unionin yleisen edun edistämistä 
ajatellen varsinkin vastuualueellanne? Mikä Teitä motivoi? Mitä takeita 
riippumattomuudestanne voitte antaa Euroopan parlamentille ja miten 
varmistatte, ettei mikään aiempi, nykyinen tai tuleva toimintanne voi asettaa 
kyseenalaiseksi tehtävienne hoitoa komissiossa?

Ammatillinen taustani liikejuristina, 25 vuoden kokemukseni parlamentaarikkona ja 
parlamenttiryhmän puheenjohtajana sekä virkakauteni Baden-Württembergin osavaltion 
pääministerinä muodostavat tärkeän työkokemuksen, joka on omiaan pätevöittämään minut 
tuleviin tehtäviini Euroopan komission jäsenenä.

Kotiseutuni Baden-Württemberg, jossa on yli 10 miljoonaa asukasta, on yksi Euroopan 
taloudellisesti vahvimmista ja innovatiivisimmista alueista. Henkilökohtaisesti minua on 
varhaisesta nuoruudestani lähtien leimannut Saksan ja Ranskan sovinnonteko ja yhdistyneen 
Euroopan rakentaminen sekä rajat ylittävä yhteistyö ja ihmisten välinen kanssakäyminen 
rajojen yli. Tämän vuoksi olen jo vuosia ollut jäsenenä puolueista riippumattomassa Europa-
Union Deutschland -järjestössä. Syvää eurooppalaista vakaumustani edustaa myös 
osallistumiseni rajat ylittävään yhteistyöhön Ylä-Reinin alueella sekä "neljän moottorin 
aloite" ("Vier Motoren für Europa"), jossa ovat mukana Katalonia, Rhône-Alpes, Lombardia 
ja Baden-Württemberg. Nämä hankkeet ovat tehneet Baden-Württembergistä tärkeän toimijan 
Euroopan alueiden välisessä yhteistyössä.

Aktiivinen osallistuminen Eurooppa-politiikkaan on jo pitkään ollut yksi poliittisen toimintani 
keskeisistä elementeistä. Osavaltioni eli Baden-Württemberg ajoi Euroopan unionin 
perustuslakivaliokunnassa Saksan kaikkien osavaltioiden etua ja toi valmistelukunnan 
toimintaan erityisesti alueellista ja kuntatason kokemusta. Toinen esimerkki on aloitteeni 
eurooppalaiseksi Tonava-strategiaksi, jolla Tonavan naapurivaltioiden suuri kehityspotentiaali 
voitaisiin toteuttaa tehostetusti koko Euroopan unionin eduksi. Baden-Württemberg oli myös 
eturintamassa ratifioitaessa Lissabonin sopimusta Saksassa.

Näiden kokemusten pohjalta iloitsen vakaumuksellisena eurooppalaisena siitä, että voin 
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vastaisuudessa palvella yhteiseurooppalaista etua. Jo parlamenttiryhmän puheenjohtajana ja 
sen jälkeen osavaltiopääministerinä toimin erilaisissa poliittisissa kokoonpanoissa Euroopan 
unionin yhteistyön puolesta ja vaalin kaikki puoluerajat ylittävää rakentavaa ja tuloshakuista 
vuoropuhelua. Koen olevani edelleen sitoutunut tähän vakaumukseen, joka perustuu 
sovitteluun ja asiapohjaiseen yhteistyöhön.

Kestävä taloudellinen kasvu ja nimenomaan myös energiantuotannon ja energiatehokkuuden 
haasteet ovat jo pitkään olleet keskeisiä teemoja työssäni parlamentissa ja hallituksessa. 
Baden-Württembergin osavaltio on innovatiivisen voimansa ja poliittisten olosuhteiden 
ansiosta näillä alueilla edelläkävijä. Olen näin muodoin mitä parhaiten valmistautunut 
vastaamaan tulevan toimeni haasteisiin yhteiseurooppalaisten edun nimissä.

Vakuutan, että tulen omistamaan koko työpanokseni virkani hoitoon ja täyttämään 
velvollisuuteni komissiossa täysimääräisesti ja perusteellisesti. Henkilökohtainen 
riippumattomuus ja riippumattomuus yksittäisistä intresseistä ovat ehdottomia edellytyksiä 
sille, että komissio voi harjoittaa mandaattiaan uskottavasti. Henkilökohtaisesti ne ovat 
minulle olennaisia tekijöitä työssäni komissiossa. Tulen pitämään täsmällisesti kiinni 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 3 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 245 artiklan mukaisesta velvollisuudesta, jonka mukaan komission jäsenet 
hoitavat tehtäväänsä täysin riippumattomana ja pidättyvät kaikesta, mikä on ristiriidassa 
heidän tehtäviensä kanssa. Sitoudun myös olemaan harjoittamatta mitään muuta 
vastikkeellista vai vastikkeetonta ammattia virkakauteni aikana ja välttämään jatkossakin 
kaikki mahdolliset eturistiriidat virkani harjoittamisen kanssa. Niin ikään sitoudun 
noudattamaan komission jäsenten toimintasääntöjä.

Kuten komission puheenjohtajalle toimintasääntöjen mukaisesti toimittamastani taloudellisia 
kytköksiä koskevasta ilmoituksesta käy ilmi, minulla ei ole sellaisia tehtäviä tai taloudellisia 
kytköksiä, jotka olisivat ristiriidassa komission jäsenen tehtävien kanssa.

Tehtävien hoitaminen ja yhteistyö Euroopan parlamentin ja sen valiokuntien kanssa

2. Miten arvioisitte asemaanne komission kollegion jäsenenä? Miten katsoisitte 
olevanne vastuussa ja vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille omasta ja 
osastojenne toiminnasta?

Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen mukaan 
jokainen komission jäsen kantaa poliittisen vastuun omasta toimialueestaan. Komission 
kollegiaalisen luonteen periaate ei vähennä tätä vastuuta. Tulen luonnollisesti kantamaan 
poliittisen vastuun oman ja organisaationi toiminnasta minulle osoitetuilla tehtäväalueilla ja 
huolehtimaan tästä vastuusta tiiviissä yhteistyössä kollegion muiden jäsenten kanssa.

Kun työskentelin osavaltiohallituksen päämiehenä, pyrin aina luomaan rakentavan 
keskustelupohjan parlamentin kaikkien poliittisten ryhmien kanssa. Siksi minulle on 
henkilökohtaisesti erittäin luontevaa vaalia tulevaisuudessa Euroopan parlamentin jäsenten 
kanssa tiivistä, luottamuksellista ja puoluepoliittiset näkökohdat ylittävää vuoropuhelua. 
Sitoutan nimenomaisesti kaikki alaisuuteeni tulevat yksiköt tähän velvoitteeseen.

Komission jäsenten toimintasääntöjen mukaisesti tulen aina tekemään luottamukseen 
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perustuvaa yhteistyötä energia-asioiden pääosaston pääjohtajan, johtoryhmän ja virkamiesten 
kanssa. Teen kaikkeni, jotta sisäiset tarkastukset toimisivat tehokkaasti. Panen paljon painoa 
sille, että yhteistyö alaisuuteeni osoitetun organisaation kanssa perustuu lojaalisuuden, 
luottamuksen ja avoimuuden periaatteisiin sekä vastavuoroiseen viestintään ja tukeen.

3. Millä tavoin olette valmis sitoutumaan avoimuuden lisäämiseen, yhteistyön 
tehostamiseen ja lainsäädäntöaloitteita koskevien parlamentin kantojen ja 
toiveiden tehokkaaseen seurantaan myös Lissabonin sopimuksen voimaantulo 
huomioon ottaen? Oletteko valmis antamaan suunnitteilla olevia aloitteita ja 
käynnissä olevia menettelyitä koskevia tietoja ja asiakirjoja parlamentille 
tasaveroisesti neuvoston kanssa?

Komission jäsenenä katson olevani velvollinen takaamaan täydellisen avoimuuden ja jatkuvan 
tiedonvaihdon parlamentin kanssa. Pidän tätä velvollisuutta ehdottomana edellytyksenä 
demokratiamme toimivuudelle. Olen monivuotisessa parlamentaarisessa toiminnassani ja 
erityisesti kantaessani henkilökohtaista vastuuta osavaltiohallituksen päämiehenä pitänyt 
tiukasti kiinni tästä periaatteesta ja tulen ottamaan sen vastaisuudessakin joka suhteessa 
huomioon.

Yksi Lissabonin sopimuksen olennaisista saavutuksista on Euroopan parlamentin oikeuksien 
lujittaminen. Minä ja organisaationi aiomme olla näiden parlamentin laajennettujen 
oikeuksien ja vaatimusten mittaisia. Luonnollisesti tulen vaalimaan luottamuksellista 
keskustelua parlamentin kaikkien poliittisten ryhmien kanssa ja sisällyttämään parlamentin 
puolelta saamani neuvot työhöni. Avoin vuoropuhelu komission ja parlamentin välillä on 
minulle tästä syystä paitsi velvollisuus myös henkilökohtainen tarve.

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat tasavertaisia toimijoita lainsäädännässä, ja tulen 
luonnollisesti toimittamaan parlamentille tietoa ja asiakirjoja samalla tavalla kuin neuvostokin 
sitä minulta odottaa. Sitoudun myös noudattamaan toimielintemme välisen puitesopimuksen 
kaikkia määräyksiä, jo senkin vuoksi, että Euroopan parlamentilla on erityisasema komission 
valvonnassa.

Olen täysin tietoinen siitä, että EU:n kauaskantoinen energiahuolto ja parempi 
energiatehokkuus, samoin kuin ilmastonsuojeluun ja luonnonvarojen suojeluvelvoitteeseen 
perustuvat tavoitteet, eivät voi toteutua ilman laajaa yhteistyötä parlamentin kanssa ja ilman 
sen rakentavia ehdotuksia, aloitteita ja ohjeita. Tulen siksi perehtymään tarkasti Euroopan 
parlamentin ehdotuksiin ja tarttumaan niihin mahdollisuuksien mukaan.

Poliittiset kysymykset

4. Mitkä ovat tärkeimmät kolme tavoitetta, joihin aiotte pyrkiä ehdotettujen 
tehtävienne yhteydessä, kun otetaan asianmukaisesti huomioon rahoitus- ja talouskriisi 
sekä sosiaalinen kriisi sekä kestävään kehitykseen liittyvä huoli?

Kestävyys, kilpailukyky ja huoltovarmuus ovat olleet eurooppalaisen energiapolitiikan 
ytimessä viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana. Näitä kolmea tavoitetta on ajettava 
edelleen ja ne on nivottava vuoteen 2050 yltävään pitkän aikavälin poliittiseen strategiaan, 
jotta EU:n energiavalikoimasta voitaisiin vähitellen poistaa hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat 
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energialähteet. Olen asettanut sen vuoksi seuraavat viisi painopistealuetta:

Haluaisin ensinnäkin, että energiapolitiikka antaa ratkaisevan panoksen vähähiilisen talouden 
rakentamiseen. Meidän on täysimääräisesti hyödynnettävä energiatehokkuuden potentiaali 
kestävän kasvun palvelukseen. Tavoitteeni on kohottaa energiatehokkuutta alentamalla 
energiatehokkuusinvestointien kustannuksia. Meidän on myös vaadittava suurempaa 
valmiutta tehdä investointeja energiatehokkuustoimenpiteisiin.

Sähkö on ratkaiseva energialähde vähähiilisessä energiavalikoimassa. Uusiutuvien 
energialähteiden osuutta on kasvatettava massiivisesti. Euroopalla on myös velvollisuus tukea 
ydinenergian turvallista käyttöä esimerkiksi yhteisten jätteenkäsittelysääntöjen avulla. 
Minkään jäsenvaltion vapauteen valita oma energialähteiden yhdistelmänsä ei kajota.

Toiseksi haluan huolehtia siitä, että hiilidioksidipäästöjen pienentämisstrategian 
keskipisteessä ovat teknologiat, joiden hiilidioksidipäästöt ovat vähäiset tai olemattomat, 
kuten uusiutuvat energialähteet, vähäpäästöiset ajoneuvot tai hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi. Haluaisin osaltani edistää eurooppalaisen energiateollisuuden kilpailukykyä 
teollisuusvetoisemman soveltavan tutkimus- ja kehityspolitiikan kautta, jotta markkinoille 
saataisiin uusia huipputuotteita ja tulevaisuuteen tähtääviä ympäristöystävällisiä 
energiateknologioita.

Kolmanneksi haluaisin turvata energiahuoltomme paremman infrastruktuurin avulla. EU:n 
toimissa olisi keskityttävä toimenpiteisiin, jotka tuovat todellista eurooppalaista lisäarvoa rajat 
ylittäville vaikutuksille, suuruuden ekonomialle sekä markkinahäiriöiden torjunnalle.
Komission olisi jatkossakin koordinoitava strategisesti merkittäviä hankkeita, kuten Baltian 
alueen energiaverkkojen yhdistämissuunnitelmaa ja Nabucco-kaasuputkea. Sen olisi myös 
jatkettava Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittelyä, myös Välimeren ja Pohjanmeren 
alueella. Tähän sisältyy myös älykkäiden eurooppalaisten verkkojen, vastaavien 
superverkkojen ("Supergrid") ja alueellisten yhteenliitäntäpisteiden kehittäminen.

Neljänneksi haluaisin ajaa kuluttajia hyödyttävien sisämarkkinoiden rakentamista. 
Kolmannen sisämarkkinapaketin täysimääräinen ja ripeä täytäntöönpano tulee olemaan 
keskeinen edellytys jäljellä olevien rakenteellisten ja oikeudellisten esteiden sekä 
markkinavääristymien ratkaisemiselle. Aion myös edistää älykkäiden energiateknologioiden, 
kuten ns. älykkäiden sähkömittareiden käyttöönottoa, erityisesti jotta lisättäisiin kuluttajia 
hyödyttävällä tavalla kansalaisten ja yritysten tietoisuutta säästeliään energiankulutuksen 
välttämättömyydestä, helpotettaisiin niiden mahdollisuuksia hallita omaa energiankulutustaan 
ja tarjottaisiin mahdollisuuksia energiatehokkuuden parantamiseen ja energiakustannusten 
alentamiseen.

Lopuksi aion vahvistaa ja rakentaa energiapolitiikan ulkoista ulottuvuutta. Kaikista 
ponnisteluista ja energialähteiden monipuolistumisesta huolimatta tulemme tarvitsemaan vielä 
vuosikausia suuria määriä tuontiöljyä ja -kaasua. Vuoden 2009 kaasukriisin kokemusten 
pohjalta haluaisin edelleen vahvistaa jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta ja EU:n kykyä 
esiintyä kansainvälisissä energia-asioissa yhdellä äänellä ja varmistaa kaikkien 
jäsenvaltioiden energiahuolto.
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5. Mitä erityisiä lainsäädäntöaloitteita ja muita kuin lainsäädäntöaloitteita aiotte 
esittää ja millä aikataululla? Mitä erityisiä sitoumuksia voitte antaa etenkin niiden 
valiokuntien esittämien painopistealueiden ja toiveiden suhteen, jotka ovat tämän 
lomakkeen liitteenä ja jotka kuuluvat vastuualueeseenne? Miten henkilökohtaisesti 
takaisitte lainsäädäntöehdotusten hyvän laadun?

Tavoitteeni on nivoa energia-alan toimintasuunnitelma vuosiksi 2010–2014 tiiviisti 
kokonaisvaltaiseen EU 2020 -strategiaan sekä edellä mainittuihin prioriteetteihin, ennen 
kaikkea energiavalikoiman hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja energiavarmuutemme 
lisäämiseen. Jos parlamentti ilmaisee minulle tukensa näissä asioissa, aion pyytää 
parlamentilta ja neuvostolta tukea energiapolitiikkamme tehostamiseen entisestään.

Voin vakuuttaa teille, että prioriteettini ovat täysin sopusoinnussa niiden viiden prioriteetin 
kanssa, jotka olette asettaneet tuleville vuosille. Mandaattini alkamisen jälkeen haluaisin 
välittömästi aloittaa seuraavat hankkeet:

 Vähähiilisen energiajärjestelmän toteuttamissuunnitelma vuoteen 2050 saakka. Tämä 
tarkoittaa ohjelma-asiakirjaa, jolla viedään eteenpäin yhteiskunnallista keskustelua 
kestävästä energian käytöstä ja tuotannosta yhteisen eurooppalaisen ohjelman 
puitteissa.

 Uusi energiatehokkuuden toimintasuunnitelma. Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelmasta käydyssä keskustelussa edellinen komissio lupasi parlamentille 
hyväksyä kunnianhimoisen toimintasuunnitelman energiatehokkuuden parantamiseksi. 
Haluaisin jakaa toimet kahteen vaiheeseen toimintasuunnitelman laadun 
varmistamiseksi: ensinnäkin on arvioitava tähänastiset toimenpiteet ja niistä tehtävät 
johtopäätökset. Tämän pohjalta työstetään täysimittainen toimintasuunnitelma 20 
prosentin tavoitteen saavuttamiseksi konkreettisine lyhyen aikavälin toimenpiteineen.

 Energiainfrastruktuuripaketti. Tämä tulee sisältämään energiainfrastruktuurin 
rakentamisprioriteetteja vuoteen 2030 saakka, samoin kuin säädösehdotuksia uudeksi 
EU-välineeksi energiavarmuutta ja -infrastruktuuria varten. Pakettiin sisältyvät myös 
Euroopan laajuisen energiaverkon suuntaviivat. Tämän infrastruktuuripaketin olisi 
oltava ajoissa valmiina, jotta se voitaisiin ottaa huomioon keskusteltaessa EU:n 
seuraavista rahoitusnäkymistä.

 Näiden aloitteiden ohella aion vuoden 2010 alkupuoliskolla raportoida energian 
sisämarkkinoiden toiminnasta ja Euroopan talouden elvytyssuunnitelman 
soveltamisesta energia-alan hankkeisiin. Muissa raporteissa tullaan tarkastelemaan 
jäsenvaltioiden edistymistä uusiutuvia energianlähteitä koskevan direktiivin ja 
energiatehokkuussääntöjen soveltamisessa.

Tahtoni ja tarkoitukseni on työskennellä sen puolesta, että EU:n säännökset erityisesti 
sisämarkkinoiden, uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden alalla 
täytäntöönpannaan jäsenvaltioissa moitteettomasti. Tähän sisältyy jäsenyysvelvoitteen 
noudattamatta jättämistä koskevan menettelyn käyttöönotto, mutta myös tiedon ja 
parhaiden käytäntöjen vaihto kansallisten viranomaisten ja parlamenttien kesken. Olen 
varma, että voin laskea tässä asiassa Euroopan parlamentin vankan tuen varaan.

Aion esittää lainsäädäntöehdotuksia vain silloin, kun vastaavat kuulemismenettelyt sekä 
taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja ekologisiin vaikutuksiin ulottuva vaikutusten arviointi 
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on saatu onnistuneesti päätökseen. Meidän on työskenneltävä yhdessä, jotta voisimme 
tehdä eurooppalaisesta lainsäädännöstä yksinkertaisempaa ja läpinäkyvämpää.


