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KANDIDATO Į KOMISIJOS NARIUS ATSAKYMAI

Į EUROPOS PARLAMENTO

KLAUSIMYNĄ

Günther OETTINGER

(Energetika)

Bendroji kompetencija, nusiteikimas dirbti Europos labui ir asmeninis 
savarankiškumas

1. Į kuriuos Jūsų asmeninės kvalifikacijos ir patirties aspektus turėtų būti ypač 
atsižvelgta svarstant galimybę Jus paskirti Komisijos nariu? Kurie iš šių aspektų 
itin svarbūs siekiant, kad būtų skatinamas bendrasis Europos interesas, ypač 
srityje, už kurią būtumėte atsakingas (atsakinga)? Kas Jus motyvuoja? Kaip 
galėtumėte įtikinti Europos Parlamentą savo savarankiškumu? Kaip 
užtikrintumėte, kad dėl Jūsų ankstesnės, dabartinės ar būsimos veiklos nekils jokių 
abejonių dėl Jūsų pareigų vykdymo Komisijoje?

Verslo teisės advokato patirtis, 25 metai patirties, kurios įgijau būdamas Parlamento narys ir 
frakcijos pirmininkas, ir Badeno-Viurtembergo vyriausybės vadovo kadencijos metai yra 
labai svarbi ir tinkama kvalifikacija būsimosioms Europos Komisijos nario pareigoms.

Mano gimtojoje Badeno-Viurtembergo žemėje yra daugiau nei 10 milijonų gyventojų, tad ji –
vienas iš ekonomiškai stipriausių ir naujoviškiausių Europos regionų. Mano asmenybės 
kūrimuisi nuo ankstyvos jaunystės įtaką darė Vokietijos ir Prancūzijos susitaikymas, 
vieningos Europos kūrimas ir bendradarbiavimas bei žmonių bendravimas peržengiant 
valstybių ribas. Todėl jau daugelį metų esu nepriklausomos politinės organizacijos Europa-
Union Deutschland narys. Mano tvirtą europinį įsitikinimą pabrėžia pastangos, mano įdėtos
stiprinant palei Aukštutinį Reiną esančių valstybių bendradarbiavimą ir vystant „Keturių 
variklių iniciatyvą“ su Katalonija, Rona-Alpėmis ir Lombardija, dėl kurios Badenui-
Viurtembergui teko svarbus vaidmuo Europos regionų bendradarbiavimo srityje.

Aktyvus dalyvavimas formuojant Europos politiką jau seniai yra pagrindinis mano politinės 
veiklos aspektas. Mano žemė Badenas-Viurtembergas ES konstituciniame konvente atstovavo 
visų Vokietijos žemių interesams, o jos ypatingas indėlis buvo regioninė ir komunalinė 
patirtis. Kitas pavyzdys būtų mano iniciatyva – Europos Dunojaus strategija, skirta suteikti 
didesnę reikšmę didžiulėms Dunojaus valstybių vystymosi galimybėms visos Europos 
Sąjungos labui. Ratifikuojant Lisabonos sutartį Vokietijoje Badeno-Viurtembergo žemė taip 
pat ėmėsi vadovaujamo vaidmens.
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Remdamasis šia patirtimi ir būdamas ištikimas europietis džiaugiuosi galėsiąs tarnauti visos 
Europos interesams. Dar būdamas frakcijos pirmininku, vėliau ir ministru pirmininku, 
įvairiomis politinėmis aplinkybėmis stengiausi prisidėti prie bendradarbiavimo Europos 
Sąjungoje skatinimo ir pasitelkdavau konstruktyvų ir kryptingą dialogą neatsižvelgdamas į 
partijų ribas. Tebesijaučiu įpareigotas šio pusiausvyra ir bendru darbu pagrįsto įsitikinimo.

Jau ilgą laiką pagrindinės mano darbo Parlamente ir vyriausybėje temos yra tvarus 
ekonomikos augimas ir visų pirma energijos gamybos bei vartojimo efektyvumo problemos. 
Abiejose srityse Badeno-Viurtembergo žemė pirmauja dėl savo inovacinių pajėgumų ir 
politinių sąlygų. Tad esu puikiai pasiruošęs imtis spręsti savo būsimų pareigų užduotis 
atstovaudamas visos Europos interesams.

Užtikrinu, kad visas jėgas besąlygiškai skirsiu pareigoms atlikti ir visiškai bei išsamiai 
vykdysiu įsipareigojimus Komisijoje. Asmeninis savarankiškumas ir nepriklausomumas nuo 
atskirų interesų – esminė sąlyga, kad Komisija įtikinamai vykdytų savo pareigas. Man tai yra 
pagrindiniai mano darbo Komisijoje aspektai. Tiksliai vykdysiu įsipareigojimus, nustatytus 
Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 3 dalyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
245 straipsnyje, pagal kuriuos Komisijos nariai yra visiškai nepriklausomi ir susilaiko nuo bet 
kokios su savo pareigų pobūdžiu nesuderinamos veiklos. Taip pat įsipareigoju per savo 
kadenciją neturėti jokio kito mokamo ar nemokamo darbo ir toliau griežtai vengti bet kokių 
interesų konfliktų atlikdamas pareigas. Be to, įsipareigoju laikytis Komisijos narių elgesio 
kodekso taisyklių.

Kaip matyti iš mano finansinių interesų deklaracijos, kurią, laikydamasis elgesio kodekso, 
pateikiau Komisijos pirmininkui, neturiu jokių pareigų ir finansinių interesų, kurie būtų 
nesuderinami su Komisijos nario užduotimis.

Įsipareigojimų vykdymas ir bendradarbiavimas su Europos Parlamentu bei jo 
komitetais

2. Kaip vertintumėte savo vaidmenį Komisijos narių kolegijoje? Kaip apibrėžtumėte 
savo atsakomybę ir atskaitomybę Parlamentui už savo ir už Jums pavaldžių 
departamentų veiklą?

Pagal Pamatinį susitarimą dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių kiekvienas 
Komisijos narys prisiima politinę atsakomybę už jam priskirtą sritį, nepažeisdamas Komisijos 
kolegialumo principo. Aš, žinoma, prisiimsiu politinę atsakomybę už man paskirtos srities 
tarnybų darbą ir atsakingai vykdysiu pareigas bendradarbiaudamas su kitais kolegijos nariais.

Būdamas vyriausybės vadovu nuolat ieškojau konstruktyvaus pokalbio su visų parlamento 
frakcijų nariais. Todėl man labai svarbu ateityje su Europos Parlamento nariais užmegzti 
glaudų, pasitikėjimu grindžiamą ir ne vien tik į partijų politinius prioritetus nukreiptą dialogą. 
Darysiu viską, kad man priskirtos tarnybos vykdytų tuos pačius įsipareigojimus. 

Vadovaudamasis Komisijos elgesio kodeksu visuomet užtikrinsiu pasitikėjimu grindžiamą 
bendradarbiavimą su būsimo Energetikos generalinio direktorato generaliniu direktoriumi, 
vadovybe ir tarnautojais. Darysiu viską, kad vidaus kontrolė būtų veiksminga. Man labai 
svarbu, kad bendradarbiavimas su man priskirtomis tarnybomis būtų grindžiamas lojalumu, 
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pasitikėjimu, skaidrumu ir informacijos mainais bei parama.

3. Kokius ypatingus įsipareigojimus esate pasirengęs (pasirengusi) prisiimti, kad būtų 
užtikrinta daugiau skaidrumo, paskatintas bendradarbiavimas ir veiksmingai 
įgyvendintos Parlamento pozicijos bei raginimai imtis teisėkūros iniciatyvų, taip 
pat Lisabonos sutarties įsigaliojimo požiūriu? Ar esate pasirengęs (pasirengusi) 
teikti Parlamentui, kaip ir Tarybai, informaciją ir dokumentus, susijusius su 
planuojamomis iniciatyvomis ar vykdomomis procedūromis?

Būdamas Komisijos nariu jaučiuosi esąs įsipareigojęs užtikrinti visišką skaidrumą ir nuolat 
informuoti Parlamentą. Mano manymu, šis įsipareigojimas yra lemiama mūsų demokratijos 
veiksmingumo sąlyga. Per daugelį darbo parlamente metų, ir ypač eidamas vyriausybės 
vadovo pareigas, griežtai laikiausi šio principo ir ateityje visais atžvilgiais juo vadovausiuosi.

Vienas iš pagrindinių Lisabonos sutarties pasiekimų – dar labiau sustiprintos Europos 
Parlamento teisės. Mano tarnybos ir aš visapusiškai gerbsime šias sustiprintas teises ir 
vykdysime Parlamento reikalavimus. Aš, žinoma, sieksiu pasitikėjimu grindžiamo dialogo su 
visų frakcijų parlamentarais ir savo darbe atsižvelgsiu į iš Parlamento gautus patarimus. Šiuo 
atžvilgiu atviras Komisijos ir Parlamento dialogas yra ne tik pareiga, bet ir mano asmeninis 
poreikis.

Teisėkūros procese Europos Parlamentui ir Tarybai tenka lygiavertis vaidmuo, tad aš, be 
abejo, Parlamentą informuosiu ir dokumentus jam teiksiu taip, kaip to iš manęs tikisi Taryba. 
Taip pat įsipareigoju laikytis visų mūsų institucijų bendrųjų susitarimų nuostatų, be kita ko, 
todėl, kad Europos Parlamentui tenka ypatingas vaidmuo kontroliuojant Komisiją.

Puikiai suprantu, kad be visapusiško bendradarbiavimo su Parlamentu ir be jo konstruktyvių 
pasiūlymų, minčių ir patarimų negalima įgyvendinti tokių užduočių, kaip ilgalaikis energijos 
tiekimo Europos Sąjungai užtikrinimas ir energijos vartojimo efektyvumo sustiprinimas, ypač 
su klimato apsauga ir įsipareigojimu tausoti gamtos išteklius susijusių tikslų. Todėl išsamiai 
nagrinėsiu Europos Parlamento pasiūlymus ir kiek galima juos palaikysiu. 

Klausimai, susiję su politika

4. Kokius tris svarbiausius Jums siūlomos srities prioritetus išskirtumėte prireikus 
atsižvelgdamas (atsižvelgdama) į finansų, ekonominę ir socialinę krizę, taip pat į 
problemas, susijusias su tvariu vystymusi? 

Pastaruosius penkerius metus Europos energetikos politikos pagrindiniai uždaviniai buvo 
tvarumas, konkurencingumas ir tiekimo saugumas. Šių trijų tikslų reikia siekti toliau, juos 
įtraukiant į ilgalaikę politikos strategiją iki 2050 m., kad ES būtų naudojami mažai anglies 
turintys energijos ištekliai. Todėl užsibrėžiau tokius penkis prioritetus:

Pirmiausiai norėčiau, kad energetikos politika labiausiai prisidėtų kuriant mažai anglies 
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dvideginio į aplinką išskiriančių technologijų ekonomiką. Siekdami tvaraus augimo privalome 
visiškai išnaudoti energijos vartojimo efektyvumo galimybes. Mano tikslas – didinti energijos 
vartojimo efektyvumą mažinant investicijų energijos vartojimo efektyvumo srityje sąnaudas.
Taip pat privalome raginti daugiau investuoti į energijos vartojimo efektyvumo priemones.

Elektros energija yra pagrindinė mažai anglies dvideginio į aplinką išskiriančioms 
technologijoms reikalingų energijos išteklių visumos dalis. Būtina labai plėsti atsinaujinančius 
energijos išteklius. Europa taip pat privalo skatinti saugiai naudoti branduolinę energiją, pvz., 
nustatydama bendras atliekų tvarkymo taisykles. Tačiau kiekviena valstybė narė ir toliau galės 
pati spręsti, kokius energijos išteklius naudoti.

Antra, norėčiau užtikrinti, kad mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios arba visai jo 
neišskiriančios technologijos, kaip antai atsinaujinantys energijos ištekliai, aplinką mažai 
teršiančios transporto priemonės arba CO2 atskyrimo ir laikymo sistemos, būtų pagrindinis ES 
mažai anglies turinčių energijos išteklių naudojimo darbotvarkės klausimas. Norėčiau padėti 
skatinti Europos pramonės konkurencingumą energetikos srityje prisidėdamas prie kryptingos 
pramonei skirtos taikomosios mokslinių tyrimų ir vystymosi politikos formavimo, kad į rinką 
patektų nauji geriausios kokybės produktai ir į ateitį orientuotos ekologiškos technologijos.

Trečia, norėčiau apsaugoti energijos tiekimą patobulinant infrastruktūrą. ES lėšos turėtų būti 
skiriamos tik toms priemonėms, kurios duoda tikros Europos pridėtinės vertės atsižvelgiant į 
poveikį ne vienoje valstybėje narėje, masto ekonomiją ir kovą su rinkos nesėkmėmis.
Komisija turėtų toliau koordinuoti tokius strateginės svarbos projektus, kaip, pvz., planas 
sujungti Baltijos energetikos tinklus su dujotiekiu „Nabucco“. Ji turėtų tęsti tokius projektus, 
kaip transeuropiniai tinklai energetikos srityje (įskaitant Viduržemio jūros regioną ir Šiaurės 
jūrą), kurti pažangiuosius Europos tinklus, atitinkamus supertinklus (angl. supergrid) ir 
regioninius sujungimo taškus.

Ketvirta, dėsiu visas jėgas, kad vidaus rinka būtų plečiama vartotojų naudai. Norint įveikti 
likusias infrastruktūros ir kitokių struktūrų kliūtis, teisinius trikdžius ir rinkos nesėkmes, bus 
labai svarbu visapusiškai ir laiku įgyvendinti trečiojo vidaus rinkos dokumentų rinkinio 
uždavinius. Toliau remsiu pažangiųjų energijos technologijų, pvz., pažangiųjų skaitiklių, 
kūrimą, kad (tai bus ypač naudinga vartotojams) gyventojai ir įmonės geriau suvoktų 
energijos taupymo būtinumą, kad jiems būtų lengviau kontroliuoti savo suvartojamą energijos 
kiekį ir kad jie rastų būdų efektyviau vartoti energiją ir mažinti energijos sąnaudas.

Galiausiai stiprinsiu ir plėsiu energetikos politikos išorės aspektą. Nepaisant visų pastangų 
naudoti įvairius energijos šaltinius mums dar daugelį metų reikės daug importuojamos naftos 
ir dujų. Remdamasis per 2009 m. dujų krizę įgyta patirtimi norėčiau dar labiau sustiprinti 
valstybių narių solidarumą ir padidinti ES gebėjimą „kalbėti vienu balsu“ tarptautiniais 
energetikos klausimais ir užtikrinti energijos tiekimą visoms valstybėms narėms.

5. Kokias specifines teisėkūros ir su teisės aktų leidyba nesusijusias iniciatyvas 
rengiatės pateikti? Kokiu tvarkaraščiu ketinate šiuo tikslu vadovautis? Kokius 
konkrečius Jūsų atsakomybės sričiai aktualius įsipareigojimus, ypač kai jie susiję 
su komitetų prioritetais ir raginimais, galite prisiimti? Kaip asmeniškai 
užtikrintumėte aukštą teisėkūros pasiūlymų kokybę?
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Mano tikslas – glaudžiai susieti 2010–2014 m. energetikos veiksmų planą su viršesne 2020 m. 
ES strategija ir su minėtais prioritetais, visų pirma, kad ES būtų naudojami mažai anglies 
turintys energijos ištekliai ir didinamas energetinis saugumas. Jei remdamasis šiais tikslais 
Parlamentas man pareikš pasitikėjimą, prašysiu jo ir Tarybos padėti mūsų energetikos 
politikai suteikti naują impulsą.

Galiu užtikrinti, kad mano prioritetai visiškai dera su Jūsų nustatytais penkiais ateinančių 
metų prioritetais. Pradėjęs eiti pareigas norėčiau nedelsdamas imtis šių projektų:

 mažai anglies dvideginio išskiriančių technologijų Europos energetikos sistemos 
planas iki 2050 m. Tai bus programinis dokumentas, kuriuo bus skatinama 
visuomenės diskusija apie tvaresnį energijos vartojimą ir jos gamybą atsižvelgiant į 
bendrą Europos darbotvarkę.

 Naujas energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planas. Pagal Europos ekonomikos 
atkūrimo planą buvusioji Komisija Parlamentui įsipareigojo imtis vykdyti reikšmingą 
energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planą. Savo veiklą veiksmų plano kokybei 
užtikrinti norėčiau skirti į du etapus: pirmasis – įvertinti iki šiol įvykdytas priemones ir 
šių priemonių vykdymo išvadas. Antrasis – parengti išsamų veiksmų planą mūsų 20 % 
tikslui pasiekti, nustatant konkrečias trumpalaikes priemones.

 Energijos infrastruktūros dokumentų rinkinys. Šiame rinkinyje bus numatyti energijos 
infrastruktūros plėtimo prioritetai iki 2030 m. ir teisės aktų pasiūlymai dėl naujos ES 
energijos tiekimo saugumo ir infrastruktūros priemonės, taip pat TEN-E 
(transeuropinio energetikos tinklo) gairės. Šis infrastruktūros dokumentų rinkinys 
turėtų būti parengtas laiku, kad į jį būtų galima atsižvelgti svarstant kitas ES finansines 
perspektyvas.

 Be šių iniciatyvų pirmąjį 2010 m. pusmetį pateiksiu vidaus rinkos veikimo ataskaitas 
bei ataskaitą, kaip laikomasi Europos ekonomikos atkūrimo plano įgyvendinant 
projektus energetikos srityje. Kitose ataskaitose bus vertinama valstybių narių pažanga 
perkeliant Atsinaujinančiųjų energijos išteklių direktyvą į nacionalinę teisę ir laikantis 
energijos vartojimo efektyvumo taisyklių.

Norėčiau siekti ir sieksiu, kad ES nuostatos, ypač vidaus rinkos, atsinaujinančių energijos 
išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo srityse, būtų tinkamai perkeliamos į valstybių 
narių nacionalinę teisę. Sieksiu, kad ne tik būtų inicijuojamos pažeidimo procedūros, bet ir 
keičiamasi informacija ir gerąja patirtimi su valstybių narių institucijomis bei 
parlamentais. Esu įsitikinęs, kad galiu tikėtis tvirtos Europos Parlamento paramos.

Galiausiai, teisės aktų pasiūlymus teiksiu tik pasibaigus konsultavimosi procedūroms ir 
sėkmingai atlikus ekonominio, socialinio ir ekologinio poveikio vertinimą. Privalome 
dirbti kartu, kad Europos teisėkūra taptų paprastesnė ir suprantamesnė.


