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BIZTOSJELÖLT VÁLASZAI

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL FELTETT KÉRDÉSEKRE

(Energiaügy)

Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség

1. Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 
alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a 
területen, amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja 
erre?  Milyen garanciákat tud adni függetlenségére az Európai Parlamentnek, és 
mi módon tudja biztosítani, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli 
tevékenysége nem teszi kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban?

A legfőbb tényezők, amelyek alkalmassá tesznek arra, hogy a jövőben az Európai Bizottság 
tagjaként tevékenykedjek, gazdasági jogászi szakmai hátterem, immár 25 éves parlamenti 
képviselői és frakcióvezetői tapasztalatom, valamint az az időszak, amelyet Baden-
Württemberg tartomány kormányfői posztján eltöltöttem.

Szűkebb hazám, Baden-Württemberg a maga 10 millió lakosával Európa egyik legstabilabb, 
leginnovatívabb gazdasági térsége. Ami személy szerint engem illet, kora ifjúságomtól fogva 
olyan eszmék formálták gondolkodásomat, mint a német–francia megbékélés, Európa 
egyesülése, a határokon átívelő együttműködés, valamint a határokon innen és túl élő 
emberek összefogása. Nem véletlen, hogy hosszú évek óta a pártok felett álló Europa-Union 
Deutschland szervezet tagja vagyok. Az európai gondolat iránti mély elköteleződésem 
tükröződik a Felső-Rajna-menti nemzetközi együttműködés terén, illetve a Katalónia, Rajna-
Alpok és Lombardia régiókat összefogó, Baden-Württemberget az európai régiók 
együttműködésének egyik főszereplőjévé avató ún. „négy motor” kezdeményezésben végzett 
munkámban is.

Politikai tevékenységem egyik fő irányvonalát immár hosszú ideje az Európa-politikában való 
aktív részvételem jelenti. Az EU alkotmányozó konventjében tartományom, Baden-
Württemberg képviselte valamennyi német tartomány érdekeit, kamatoztatva mindenekelőtt 
regionális és helyhatósági vonatkozású tapasztalatait. Említhetném azonban az európai Duna-
stratégiára vonatkozó kezdeményezésemet is, amely a Duna-menti országok jelentős fejlődési 
potenciáljának az egész Európai Unió érdekében történő hatékonyabb kiaknázását célozza. 
Baden-Württemberg a Lisszaboni Szerződés németországi ratifikációjában is kiemelkedő 
szerepet játszott.

Meggyőződéses européerként a jövőben örömmel állítanám fenti tapasztalataimat az 
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összeurópai érdekek szolgálatába. Már frakcióvezetőként, majd később miniszterelnökként is 
a mindenkori politikai körülmények között síkra szálltam az Európai Unió kereteiben 
megvalósuló együttműködésért, és szorgalmaztam a pártérdekeken túlmutató, konstruktív és 
célravezető párbeszédet. Ma is eltökélten hiszek a kiegyensúlyozottság fontosságában és a 
közös szakmai munka sikerében.

Parlamenti és kormányzati munkám során régóta kiemelten foglalkozom a fenntartható 
gazdasági növekedés kérdésével, illetve különösen az energiatermelést és 
energiahatékonyságot érintő kihívásokkal. Baden-Württemberg tartomány innovatív erejénél 
fogva és a politikai keretfeltételeknek köszönhetően mindkét említett területen éllovasnak 
számít. Éppen ezért felkészültnek érzem magam arra, hogy egész Európa érdekeit szem előtt 
tartva megfeleljek a jövendő megbízatásomból fakadó kihívásoknak.

Biztosíthatom Önöket, hogy minden erőmet feladataim ellátásának fogom szentelni, és biztosi 
kötelezettségeimnek maradéktalanul eleget fogok tenni. A személyes függetlenség és az 
egyéni érdekektől való függetlenség elengedhetetlen feltétele annak, hogy a Bizottság 
hitelesen teljesítse megbízatását. A magam számára ugyanezt tekintem bizottsági működésem 
alapvetésének. Hiánytalanul eleget fogok tenni az Európai Unióról szóló szerződés 17. 
cikkének (3) bekezdéséből és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 245. cikkéből 
fakadó kötelezettségeknek, amelyek szerint az Európai Bizottság tagjai hivataluk betöltése 
során teljes mértékben függetlenek, és tartózkodnak a feladataik ellátásával 
összeegyeztethetetlen cselekedetektől. Hasonlóképpen kötelezettséget vállalok arra, hogy 
hivatali időm alatt nem folytatok semmiféle egyéb, ellentételezéssel járó vagy ellentételezés 
nélküli szakmai tevékenységet, és továbbra is szigorúan ügyelek minden lehetséges 
összeférhetetlenség elkerülésére. Kötelezem magam továbbá a biztosok magatartási 
kódexének betartására.

Amint azt a magatartási kódex előírása értelmében a Bizottság elnökének benyújtott, 
pénzügyi érdekeltségekről szóló nyilatkozatomban is megfogalmaztam, nem töltök be olyan 
posztokat, illetve nincsenek olyan pénzügyi érdekeim, amelyek ellentmondásban lennének a 
biztosi megbízatással.

A tárca irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel és annak bizottságaival

2. Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen 
szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt 
saját, illetve hivatalának tevékenysége okán?

Az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás szerint a 
Bizottság valamennyi tagja politikai felelősséget vállal a hatáskörébe tartozó tárcáért. Ez az 
alapelv azonban nem sérti a Bizottság testületi jellegét. Az irányításom alá tartozó szolgálatok 
tevékenységéért a rám ruházott feladatkörök tekintetében természetesen engem terhel a 
politikai felelősség, és ezt a felelősséget a testület többi tagjával szorosan együttműködve 
fogom viselni.

Kormányfői munkám során szüntelenül a konstruktív eszmecsere alapjainak megteremtésére 
törekedtem valamennyi parlamenti frakció irányában. Ezért személy szerint nagy hangsúlyt 
helyezek arra, hogy a jövőben az Európai Parlament tagjaival ne pártpolitikai szempontokon, 
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hanem bizalmon alapuló, közvetlen párbeszédet folytassak. Az irányításom alá rendelt 
szolgálatokat ugyancsak nyomatékosan erre fogom kötelezni. 

A Bizottság magatartási kódexének megfelelően folyamatosan gondoskodni fogok a bizalmon 
alapuló együttműködésről a jövőbeni Energiaügyi Főigazgatóság főigazgatójával, vezetőivel 
és tisztviselőivel. Mindent megteszek a belső ellenőrzési eljárások hatékony működtetéséért. 
Különös súlyt fektetek arra, hogy az irányításom alá tartozó szolgálatokkal való 
együttműködés a lojalitáson, a bizalmon és az átláthatóságon, valamint egymás kölcsönös 
tájékoztatásán és támogatásán alapuljon. 

3. Milyen konkrét kötelezettségeket hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a 
kibővített együttműködés és a hatékony nyomon követés érdekében a Parlament 
álláspontjai és jogalkotási kezdeményezések iránti igényei tekintetében, figyelembe 
véve a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését is? A tervezett kezdeményezésekkel 
vagy folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, hogy a Parlamentet 
a Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és dokumentumanyaggal?

A Bizottság tagjaként kötelességemnek tekintem a teljes átláthatóság biztosítását és a 
Parlament folyamatos tájékoztatását. E kötelezettségemet demokráciánk 
működőképességének alapvető feltételeként tartom számon. Sokéves parlamenti munkám 
során, mindenekelőtt azonban kormányfőként személyes felelősséget viselve szigorúan 
tartottam magam ehhez az alapelvhez, melyet a jövőben is feltétlenül érvényesíteni kívánok.

A Lisszaboni Szerződés egyik fontos vívmánya az Európai Parlament jogainak kiterjesztése. 
A hozzám rendelt szolgálatok messzemenően meg fognak felelni a Parlament e kiterjesztett 
jogainak és igényeinek. Természetszerűleg bizalmon alapuló viszonyt kívánok ápolni 
valamennyi parlamenti frakció képviselőjével, a parlamenti környezetből érkező 
indítványokat beépítem a munkámba. A Bizottság és a Parlament közötti nyílt párbeszéd 
ennek értelmében számomra nem csupán kötelesség, de személyes szükséglet is.

Az Európai Parlament és a Tanács a jogalkotási eljárás azonos súlyú résztvevői, ezért a 
Parlamentet magától értetődően ugyanúgy el fogom látni információkkal és 
dokumentumokkal, ahogyan azt a Tanács elvárja tőlem. Ezenkívül kötelezőnek tartom 
magamra nézve az intézményeink közötti keretmegállapodás előírásait, többek között azért is, 
mert az Európai Parlament különös szerepet tölt be a Bizottság ellenőrzésében.

Teljességgel tudatában vagyok annak, hogy sem az Európai Unió energiaellátásának hosszú 
távon való biztosítása, sem az energiahatékonyság növekedése, sem pedig különösen az 
éghajlatváltozással és a természetes erőforrások védelmével kapcsolatos célok nem 
valósíthatók meg a Parlamenttel való átfogó együttműködés, illetve a Parlament konstruktív 
javaslatai, ötletei és tanácsai nélkül. Az Európai Parlament javaslatait ezért részletesen 
tanulmányozni fogom és – ha csak lehetséges – figyelembe veszem.  

Politikával kapcsolatos kérdések

4. Melyik az a három fő prioritás, amelyek megvalósítását célul tűzné ki az Ön 
számára javasolt tárca tekintetében, adott esetben figyelemmel a pénzügyi, 
gazdasági és szociális válságra, továbbá a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
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aggodalmakra? 

Az utóbbi öt év európai energiapolitikájának előterében a fenntarthatóság, a versenyképesség 
és az ellátásbiztonság kérdése állt. E három célt továbbra is szem előtt kell tartani, illetve be 
kell ágyazni egy 2050-ig szóló hosszú távú politikai stratégiába a szén-dioxid-mentes uniós 
energiaszerkezet kialakításának érdekében. Ezért a következő öt prioritást nevezem meg:

Először is, szeretném, ha az energiapolitika döntően hozzájárulna az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság megteremtéséhez. A fenntartható növekedés érdekében maximálisan ki 
kell aknázni az energiahatékonyságban rejlő lehetőségeket. Célom az energiahatékonyság 
növelése az energiahatékonysági beruházások költségeinek csökkentése révén. Ezenkívül 
fokoznunk kell a hajlandóságot az energiahatékonysági beruházásokkal kapcsolatos 
intézkedések bevezetésére.

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó energiaszerkezet meghatározó eleme a villamos 
energia. El kell érni a megújuló energiaforrások jelentős részesedését. Ugyanakkor Európának 
meg kell oldania a nukleáris energia biztonságos hasznosítását is, például a 
hulladékgazdálkodás közös szabályainak meghatározása révén. Az egyes tagállamok 
mindazonáltal továbbra is szabadon dönthetnek saját energiaszerkezetükről.

Másodszor, szeretném elérni, hogy a szén-dioxid-mentesítési menetrend középpontjában 
olyan csekély vagy zéró szén-dioxid-kibocsátású technológiák álljanak, mint a megújuló 
energiaforrások, az alacsony kibocsátási szintű járművek vagy a szén-dioxid elkülönítése és 
tárolása. Iparorientáltabb alkalmazott kutatási és fejlesztési politikával elő kívánom segíteni 
az európai ipar versenyképességének javítását az élvonalbeli új termékek és korszerű 
környezetbarát energetikai technológiák piacra kerülése érdekében.

Harmadszor, szeretném energiaellátásunkat jobb infrastruktúra révén biztosítani. Az uniós 
forrásokat olyan intézkedésekre kellene összpontosítani, amelyek valódi európai hozzáadott 
értéket eredményeznek a határokon átterjedő hatások, a méretgazdaságosság és a piac 
elégtelen működésének kiküszöbölése terén. A Bizottságnak továbbra is koordinálnia kell a 
stratégiai jelentőségű projekteket, például a balti energiahálózatok összekapcsolását vagy a 
Nabucco gázvezeték megvalósítását. Szükséges a földközi-tengeri és északi-tengeri térséget is 
érintő transzeurópai energiahálózatokkal kapcsolatos projektek továbbfejlesztése. Nem 
feledkezhetünk meg az intelligens európai hálózatok, a megfelelő szuperhálózatok és a 
regionális kapcsolódási pontok kiépítéséről sem.

Negyedszer, szorgalmazni kívánom a fogyasztók javát szolgáló belső piac kialakítását. A 
harmadik belső piaci csomag teljes körű és időben megvalósuló végrehajtása alapvető 
fontosságú a meglévő (infra)strukturális akadályok, jogi korlátok vagy a piaci működési 
hiányosságok kiküszöbölésében. A fogyasztók érdekeinek védelmében támogatni fogom 
továbbá az intelligens energetikai technológiák (pl. intelligens fogyasztásmérők) bevezetését, 
jobban beláttatva ily módon a polgárokkal és vállalkozásokkal a takarékos 
energiafelhasználás szükségességét, megkönnyítve számukra saját energiafogyasztásuk 
ellenőrzését, illetve lehetővé téve az energiahatékonyság növekedését és a költségek 
csökkentését.

Végül erősíteni és fejleszteni fogom az energiapolitika külső dimenzióit. Az energiaforrások 
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diverzifikációjáért tett megannyi fáradozás ellenére még évekig jelentős mennyiségű importált 
olajra és gázra lesz szükségünk. A 2009-es gázválság tapasztalatain okulva szeretném 
erősíteni a tagállamok közötti szolidaritást, valamint tovább növelni az EU azon képességét, 
hogy a nemzetközi energiaügyekben egységes álláspontot képviseljen, illetve biztosítsa 
valamennyi tagállam energiaellátását.

5. Melyek azok az egyedi jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezések, amelyeket 
szeretne megvalósítani? Milyen ütemezésben? Milyen kötelezettségeket tud vállalni 
a tárcája hatáskörébe tartozó kérdésekben különösen a bizottságok prioritásaival, 
illetve vonatkozó igényeivel kapcsolatban? Személyesen miképpen tudná 
garantálni a jogalkotási javaslatok megfelelő minőségét?

Célom a 2010–2014-es energetikai cselekvési terv pontos összehangolása az átfogó „EU 
2020” stratégiával, valamint az említett prioritásokkal, mindenekelőtt az energiaszerkezet 
szén-dioxid-mentesítésének és az energiabiztonság növelésének kérdésével. Amennyiben e 
célkitűzések alapján a Parlament bizalmat szavaz nekem, a Parlament és a Tanács támogatását 
fogom kérni ahhoz, hogy energiapolitikánk újabb lendületet kaphasson.

Biztosíthatom Önöket, hogy prioritásaim tökéletesen megegyeznek azzal az öt prioritással, 
amelyet Önök az elkövetkezendő évekre meghatároztak. Megbízatásom átvétele után 
haladéktalanul munkához látok az alábbi projektek megvalósítása érdekében:

 Egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiarendszer 2050-ig szóló útiterve. Olyan 
irányadó dokumentumról van szó, amely elősegíti a fenntartható energiahasznosításról 
és -termelésről szóló közös európai menetrend megalkotását célzó társadalmi 
párbeszédet.

 Új energiahatékonysági cselekvési terv. Az európai gazdaságélénkítési tervről szóló 
vitában az előző Bizottság ígéretet tett a Parlamentnek egy ambiciózus 
energiahatékonysági cselekvési terv elfogadására. A színvonalas cselekvési terv 
kidolgozása érdekében két lépésben kívánok eljárni: elsőként értékelni kell az eddig 
végrehajtott intézkedéseket, és le kell vonni az abból fakadó tanulságokat. Ezt 
követheti a 20%-os cél elérésére vonatkozó, konkrét rövidtávú intézkedéseket 
tartalmazó cselekvési terv végleges kidolgozása.

 Energetikai infrastruktúrára vonatkozó csomag. A csomag az energetikai 
infrastruktúra 2030-ig tartó kiépítésének prioritásai mellett az energiaellátási 
biztonsággal és infrastruktúrával kapcsolatos új uniós eszközre vonatkozó 
törvényalkotási javaslatokat (köztük a TEN-E iránymutatásokat) fogja tartalmazni. Az 
infrastruktúra-csomagnak időben el kell készülnie, hogy az EU következő 
költségvetési vitáiban már figyelembe lehessen venni. 

 E kezdeményezéseken túl 2010 első félévében jelentést fogok készíteni a belső piac 
működéséről és az európai gazdaságélénkítési tervnek az energia területét illető 
megvalósulásáról. További jelentéseim a megújulóenergia- és energiahatékonysági 
irányelv tagállami végrehajtásának előrehaladásáról fognak szólni.

Azon kívánok és fogok dolgozni, hogy a tagállamok megfelelően hajtsák végre az uniós 
előírásokat, különösen a belső piacra, a megújuló energiaforrásokra és az 
energiahatékonyságra vonatkozókat. Ez nemcsak jogsértési eljárások megindítását jelenti, 
de információk és bevált gyakorlatok cseréjét is a nemzeti hatóságokkal és 
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parlamentekkel. Bizonyos vagyok abban, hogy mindebben számíthatok az Európai 
Parlament kitartó támogatására. 

Végül, törvényalkotási javaslatokat kizárólag a megfelelő egyeztetési eljárások, valamint a 
gazdasági, társadalmi és ökológiai következményekre kiterjedő hatásvizsgálatok 
eredményes lezárultát követően fogok tenni. Össze kell fognunk az egyszerűbb és 
átláthatóbb európai törvényalkotás érdekében. 


