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ATBILDES

UZ EIROPAS PARLAMENTA JAUTĀJUMIEM,

KAS UZDOTI KOMISĀRA AMATA KANDIDĀTAM 

Günther H. OETTINGER

(Enerģētika)

Vispārējā kompetence, apņēmība pildīt amata pienākumus Eiropas mērogā un 
personiskā neatkarība

1. Kādi Jūsu profesionālās kvalifikācijas un personiskās pieredzes aspekti ir 
visbūtiskākie, lai kļūtu par komisāru un sekmētu eiropiešu vispārējo ieinteresētību, 
jo īpaši jomā, par kuru Jūs būsiet atbildīgs? Kas Jūs motivē? Kādas garantijas Jūs 
varat sniegt Eiropas Parlamentam, apliecinot savu neatkarību, un kā Jūs 
nodrošināsiet, lai pagātnē, tagadnē un nākotnē īstenotā rīcība neradītu šaubas par 
Jūsu spējām pildīt pienākumus Komisijā?

Darba pieredze, ko esmu guvis, strādājot par advokātu ar specializāciju uzņēmējdarbības 
lietās, mana nu jau 25 gadus ilgā parlamentārieša un frakcijas priekšsēdētāja pieredze, kā arī 
laiks, ko pavadīju, būdams Bādenes-Virtembergas federālās zemes valdības vadītājs, ir 
ievērojama un piemērota kvalifikācija, lai kļūtu par Eiropas Komisijas locekli.

Mana dzimtene Bādene-Virtemberga, kurā mīt vairāk nekā 10 miljoni iedzīvotāju, ir viens no 
ekonomiski spēcīgākajiem un inovatīvākajiem Eiropas reģioniem. Agrīnā jaunībā mani ir 
ietekmējis Vācijas un Francijas izlīgums un vienotas Eiropas izveide, pārrobežu sadarbība, kā 
arī cilvēku kopība šaipus un viņpus robežas. Tāpēc jau daudzus gadus esmu bezpartejiskās 
apvienības Europa-Union Deutschland biedrs. Manu dziļo pārliecību par Eiropu atspoguļo arī 
mana iestāšanās par pārrobežu sadarbību Augšreinas krastos un par iniciatīvu “Četri vadošie 
reģioni”, kurā piedalās arī Katalonija, Rona-Alpi un Lombardija un kurā iesaistoties Bādene-
Virtemberga ir ieguvusi nozīmīgu lomu Eiropas reģionu sadarbībā.

Aktīva dalība Eiropas politikā jau ilgi ir manas politiskās karjeras centrālais aspekts. Manis 
vadītā federālā zeme, proti, Bādene-Virtemberga, ES Konstitūcijas jautājumu konventā 
pārstāvēja visu Vācijas federālo zemju intereses un dalījās jo īpaši ar reģiona un vietējā līmenī 
gūto pieredzi. Vēl viens piemērs ir mana iniciatīva ierosināt Donavai veltītu Eiropas 
stratēģiju, kas Donavas šķērsoto valstu augsto attīstības potenciālu sparīgāk izmantotu visas 
Eiropas Savienības interesēs. Tāpat Bādene-Virtemberga bija Lisabonas līguma ratifikācijas 
procesa galvenais virzītājspēks.

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto pieredzi, es, pārliecināts eiropietis, priecājos par to, ka turpmāk 
varēšu kalpot Eiropas interesēm. Jau būdams frakcijas priekšsēdētājs un vēlāk ministru 
prezidents, esmu dažādos politiskajos līmeņos iestājies par sadarbību Eiropas Savienībā un 
uzturējis konstruktīvu un uz rezultātu vērstu dialogu, ko neietekmē atsevišķu partiju intereses. 
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Uzskatu, ka man arī turpmāk jāpatur šī, uz vienlīdzību un kopīgu lietišķu darbību balstītā, 
pārliecība.

Ilgtspējīga ekonomiskā izaugsme, jo īpaši enerģijas ražošanas un energoefektivitātes 
jautājumi, jau ilgi ir galvenās tēmas, kam veltu savu darbību Parlamentā un valdībā. Inovāciju 
kapacitātes un politisko apstākļu dēļ Bādene-Virtemberga abās jomās ir līdere. Tāpēc esmu 
īpaši labi sagatavots Eiropas interešu vārdā stāties pretim ar manu nākamo amatu saistītajiem 
problēmjautājumiem.

Es garantēju, ka visu enerģiju pašaizliedzīgi veltīšu amatam un apzinīgi pildīšu manus 
pienākumus Komisijā. Mana personiskā neatkarība, kā arī neatkarība no atsevišķām interesēm 
ir būtisks priekšnosacījums tam, lai Komisija tās uzdevumus varētu pildīt godprātīgi. Es 
uzskatu, ka tie ir vissvarīgākie faktori manai darbībai Komisijā. Es precīzi pildīšu 
pienākumus, kas izklāstīti Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 3. punktā un Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 245. pantā; saskaņā ar minētajiem pantiem Eiropas Komisijas 
locekļiem to amata pienākumi jāpilda neatkarīgi un ir aizliegta rīcība, kas nav saderīga ar 
Eiropas Komisijas locekļa pienākumiem. Tāpat apņemos manā pilnvaru laikā nestāties ne 
apmaksātās, ne neapmaksātās darba attiecībās, un apņemos rūpīgi ievērot to, lai mana amata 
pienākumu izpildes laikā nerastos interešu konflikts. Turklāt es apņemos rīkoties saskaņā ar 
komisāru rīcības kodeksu.

Kā izriet no manas finansiālo interešu deklarācijas, ko saskaņā ar rīcības kodeksā noteikto 
esmu iesniedzis Komisijas priekšsēdētājam, es neieņemu tādu amatu un man nav tādu 
finansiālu interešu, kas būtu pretrunā ar komisāra uzdevumiem.

Pienākumu izpilde un sadarbība ar Eiropas Parlamentu un tā komitejām

2. Kā Jūs vērtētu savus pienākumus, ja Jūs kļūtu par Komisāru kolēģijas locekli? 
Kādā ziņā Jūs uzskatītu sevi par atbildīgu Parlamenta priekšā un būtu gatavs 
atskaitīties tam par savu vai Jūsu pakļautībā esošo departamentu darbu?

Saskaņā ar Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām ikviens komisārs 
uzņemas atbildību par viņa pārziņā atrodošos politikas jomu, neraugoties uz Komisāru 
kolēģijas kolektīvās atbildības principu. Pats par sevi saprotams, ka es uzņemšos politisko 
atbildību par manu dienestu darbību man uzticētajā jomā un no šīs atbildības izrietošos 
uzdevumus pildīšu ciešā sadarbībā ar pārējiem kolēģijas dalībniekiem.

Būdams federālās zemes valdības vadītājs, vienmēr esmu rūpējies par to, lai starp visu 
parlamenta frakciju dalībniekiem veidotos konstruktīva diskusija. Tāpēc man ir ļoti svarīgi, lai 
ar Eiropas Parlamentu veidotos tuvs un uzticēšanās caurvīts dialogs, kuru neietekmē partiju 
politiskās prioritātes. Ar ciešu pārliecību aicinu man uzticētos dienestus pildīt šo pienākumu. 

Saskaņā ar komisāru rīcības kodeksu es pastāvīgi rūpēšos par uzticēšanās pilnu sadarbību ar 
Enerģētikas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoru, vadību un ierēdņiem. Es darīšu visu, kas ir 
manos spēkos, lai efektīvi funkcionētu iekšējā kontrole. Es augstu vērtēju to, lai sadarbība ar 
man uzticētajiem dienestiem balstītos uz lojalitāti, uzticēšanos, pārredzamību, kā arī abpusēju 
informēšanu un atbalstu.
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3. Kādas konkrētas saistības, ņemot vērā arī Lisabonas līguma stāšanos spēkā, esat 
gatavs uzņemties, lai uzlabotu pārredzamību, veidotu ciešāku sadarbību un 
īstenotu efektīvu rīcību pēc tam, kad Parlaments ir paziņojis par savu nostāju un 
pieprasījis iesniegt likumdošanas priekšlikumus? Vai saistībā ar plānotajām 
iniciatīvām vai jau notiekošajām procedūrām esat gatavs sniegt Parlamentam 
informāciju un dokumentus tieši tāpat, kā Padomei?

Kļūstot par komisāru, mans pienākums ir rūpēties par pilnīgu pārredzamību un pastāvīgu 
Parlamenta informēšanu. Es uzskatu, ka šis pienākums ir būtisks priekšnosacījums tam, lai 
mūsu demokrātija spētu pastāvēt. Ilggadīgā parlamentārajā darbā un jo īpaši pildot valdības 
vadītāja pienākumus, es esmu cieši turējies pie šī pamatprincipa, un visādā ziņā tam sekošu 
arī turpmāk.

Viens no ievērojamākiem Lisabonas līguma panākumiem ir Eiropas Parlamenta tiesību 
stiprināšana. Mani dienesti un es pildīsim Parlamenta prasības un ņemsim vērā tā paplašinātās 
tiesības. Pats par sevi saprotams, es veidošu uzticības caurvītu dialogu ar visu frakciju 
parlamentāriešiem un darba gaitā ievērošu no Parlamenta saņemtos padomus. Atvērts dialogs 
starp Komisiju un Parlamentu minēto iemeslu ir ne vien mans pienākums, bet arī mana iekšējā 
pārliecība.

Eiropas Parlaments un Padome ir vienlīdz spēcīgi likumdošanas procesa dalībnieki, un tāpēc 
ar informāciju un dokumentiem Parlamentu, protams, nodrošināšu tieši tāpat, kā to no manis 
gaida Padome. Turklāt es apņemos izpildīt visus noteikumus, kas iestrādāti starp mūsu 
iestādēm noslēgtajā pamatnolīgumā, cita starpā arī tāpēc, ka Eiropas Parlamentam ir īpaša 
loma Komisija pārraudzībā.

Es pilnībā apzinos to, ka ilgstoši nodrošināt Eiropas Savienības energoapgādi, kā arī augstāku 
energoefektivitāti, jo īpaši sasniegt no klimata pārmaiņām izrietošus mērķus un mērķus, kas 
izriet no pienākuma saglabāt dabas resursus, nav iespējams bez plašas sadarbības ar 
Parlamentu un tā konstruktīvajiem priekšlikumiem, idejām un padomiem. Tāpēc sīki izpētīšu 
Eiropas Parlamenta priekšlikumus un pēc iespējas ņemšu tos vērā. 

Ar politiku saistīti jautājumi

4. Nosauciet trīs galvenās prioritātes, kuras papildus citiem pienākumiem plānojat 
pildīt Jūsu atbildības jomā, attiecīgā gadījumā ņemot vērā finanšu, ekonomikas un 
sociālo krīzi un problēmas, kas saistītas ar ilgtspējīgu attīstību. 

Pēdējos piecus gadus Eiropas enerģētikas politikas uzmanības centrā atradās ilgtspēja, 
konkurētspēja un energoapgādes drošība. Lai samazinātu oglekļa dioksīda emisiju no Eiropas 
Savienības energobilances, ir jāturpina virzīties uz šo trīs mērķu sasniegšanu, un līdz pat 
2050. gadam tie ir jāiekļauj politikas ilgtermiņa stratēģijā. Tāpēc esmu izvirzījis šādas piecas 
prioritātes.

Pirmkārt, es vēlos, lai enerģētikas politika būtu nozīmīgs faktors, radot ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni. Ilgtspējīgas izaugsmes vārdā mums ir pilnībā jāizmanto 
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energoefektivitātes potenciāls. Mans mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti, samazinot 
energoefektīvu investīciju izmaksas. Turklāt mums ir jāsagatavo labvēlīgāka augsne 
investīcijām energoefektivitātes pasākumos.

Zemas oglekļa dioksīda emisijas energobilancē galvenais energonesējs ir elektroenerģija. Ir 
plašāk jāizmanto atjaunojamie energoavoti. Viens no Eiropas uzdevumiem ir atbalstīt drošu 
kodolenerģijas izmantošanu, piemēram, pieņemot kopējus noteikumus par atkritumu 
apsaimniekošanu. Dalībvalstis joprojām varēs brīvi lemt par savu energobilanci.

Otrkārt, es vēlētos rūpēties par to, lai oglekļa dioksīda emisijas samazināšana rīcības plāna 
galvenā prioritāte būtu tehnoloģijas ar niecīgu vai nulles CO2 emisiju, kā atjaunojamie 
energoavoti, zemas oglekļa dioksīda emisijas transportlīdzekļi vai CO2 atdalīšana un 
uzglabāšana. Lai tirgū ienāktu jauni, tehnoloģiski moderni ražojumi un uz nākotni vērstas, 
videi nekaitīgas energotehnoloģijas, es vēlētos — izmantojot pētniecības un izstrādes politiku, 
kura būtu vairāk vērsta uz ražošanu, — veicināt Eiropas rūpnieku konkurētspēju enerģētikas 
jomā.

Treškārt, uzlabojot infrastruktūru, es vēlētos paaugstināt energoapādes drošību. ES izdevumi 
būtu vairāk jānovirza pasākumiem, kas rada īsteni eiropeisku pievienoto vērtību pārrobežu 
ietekmes, apjomradītu ietaupījumu un tirgus neveiksmju apkarošanas ziņā. Komisijai arī 
turpmāk būtu jākoordinē stratēģiskas nozīmes projekti, piemēram, plāns apvienot Baltijas 
energotīklus un Nabucco gāzesvads. Tāpat Komisijai būtu jāturpina transeiropas enerģētikas 
tīklu projekti, tostarp arī Vidusjūras reģionā un Ziemeļjūrā. Tas attiecas arī uz intelektisku 
Eiropas tīklu, supertīklu (Supergrid) un reģionālo savienojuma punktu izveidi.

Ceturtkārt, es iestāšos par iekšējā tirgus pilnveidošanu tā, lai tas nāktu par labu lietotājam.
Pilnīga un savlaicīga iekšējā tirgus trešās dokumentu paketes īstenošana būs izšķirīgs faktors, 
lai pārvarētu vēl pastāvošos infrastrukturālos un strukturālos šķēršļus, normatīvos kavēkļus 
vai tirgus neveiksmes. Tāpat es sekmēšu intelektisku energotehnoloģiju ieviešanu, piemēram, 
“viedo elektroenerģijas skaitītāju” ieviešanu — ne tikai tāpēc, lai patērētājam no tā būtu 
guvums, bet arī tāpēc, lai paaugstinātu iedzīvotāju un uzņēmumu informētību par 
nepieciešamību taupīt enerģiju, kā arī lai vienkāršotu iespēju sekot līdzi savam 
energopatēriņam un atvērtu ceļu uz energoefektivitātes paaugstināšanu un energoizmaksu 
samazināšanu.

Visbeidzot ,es spēcināšu un paplašināšu enerģētikas politikas ārējo dimensiju. Par spīti visiem 
pūliņiem, kas veltīti energoavotu dažādošanai, mums vēl daudzus gadus būs vajadzīgs 
ievērojams daudzums importētās naftas un gāzes. Ņemot vērā 2009. gadā piedzīvoto gāzes 
krīzi, es vēlētos vēl vairāk stiprināt dalībvalstu solidaritāti un vairot Eiropas Savienības spēju 
ar saskaņotu viedokli piedalīties starptautiskas diskusijās par enerģētikas jautājumiem un 
nodrošināt visu dalībvalstu energoapgādi.

5. Kādus konkrētus normatīvus un nenormatīvus priekšlikumus plānojat iesniegt un 
kāds ir plānotais to iesniegšanas grafiks? Kādas īpašas saistības varat uzņemties, jo 
īpaši attiecībā uz komiteju prioritātēm un šai anketai pievienotajām prasībām, kas 
skar Jūsu atbildības jomu? Kā Jūs personiski nodrošināsiet, lai likumdošanas 
priekšlikumi būtu kvalitatīvi?
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Mans mērķis ir Enerģētikas rīcības plānu 2010. līdz 2014. gadam cieši sasaistīt ar vispārējo 
stratēģiju ES 2020, kā arī ar iepriekš minētajām prioritātēm, jo īpaši ar energobilances oglekļa 
dioksīda emisijas samazināšanu un energoapgādes drošību. Ja Parlaments, pamatojoties uz 
šeit izklāstīto, mani apstiprinās amatā, es Parlamentam un Padomei lūgšu atbalstu, lai radītu 
jaunu stimulu mūsu enerģētikas politikai.

Es solu, ka manis izvirzītās prioritātes saskan ar piecām prioritātēm, ko esat izvirzījuši 
nākamajiem gadiem. Pēc komisāra pienākumu uzņemšanās es vēlētos tūdaļ ķerties pie šādiem 
projektiem.

 Vadlīnijas zema līmeņa oglekļa dioksīda emisijas energosistēmai līdz 2050. gadam. Tā 
būs programma, kura rosinās sabiedrības diskusiju par ilgtspējīgāku enerģijas 
izmantošanu un ražošanu, ņemot vērā kopējo Eiropas rīcības plānu.

 Jauns Energoefektivitātes rīcības p lāns .  Diskusijā par Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas plānu iepriekšējā pilnvaru termiņa komisāri Parlamenta priekšā apņēmās 
pieņemt vērienīgu Energoefektivitātes rīcības plānu. Lai nodrošinātu rīcības plāna 
kvalitāti, es vēlētos to izstrādāt divos posmos. Vispirms ir jāizvērtē līdz šim veiktie 
pasākumi un no to īstenošanas izrietošie secinājumi. Tam sekotu otrais posms, kurā, 
izmantojot pirmā posma rezultātus, izstrādātu pilnīgu rīcības plānu, kurā noteikts, kā 
ar konkrētiem īstermiņa pasākumiem sasniegt nosprausto 20 % mērķi.

 Energoinfrastruktūras dokumentu pakete — šeit tiks izvirzītas prioritātes 
energoinfrastruktūras paplašināšanai līdz 2030. gadam un izstrādās normatīvus 
priekšlikumus jaunam ES instrumentam energoapgādes drošībai un infrastruktūrai, 
tostarp TEN-E vadlīnijas. Lai minēto infrastruktūras dokumentu paketi varētu 
izmantot diskusijās par nākamo ES finanšu plānu, tā jāizstrādā savlaicīgi.

 Līdztekus minētajām iniciatīvām es 2010. gada pirmajā pusē sniegšu ziņojumu par
iekšējā tirgus darbību un Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns īstenošanu saistībā 
ar projektiem enerģētikas jomā. Vēl tiks sagatavoti ziņojumi, kuros būs novērtēti 
dalībvalstu gūtie panākumi attiecībā uz Atjaunojamās enerģijas direktīvas un 
Energoefektivitātes noteikumu īstenošanu.

Es vēlos un strādāšu pie tā, lai ES pieņemtos tiesību aktus dalībvalstīs īstenotu pareizi, it 
īpaši iekšējā tirgus, atjaunojamo enerģija avotu un energoefektivitātes jomā. Iepriekš 
minētajā ietilpst arī pienākumu neizpildes procedūras ierosināšana un, protams, arī 
apmaiņa ar informāciju un paraugpraksi ar dalībvalstu iestādēm un parlamentiem. Es 
esmu pārliecināts, ka varu paļauties uz Eiropas Parlamenta atbalstu.

Visbeidzot tiesību aktu priekšlikumus es iesniegšu tikai pēc attiecīgās apspriešanas 
procedūras, kā arī pēc tam, kad ir izvērtēts, kādas sekas izraisītu ietekme uz ekonomiku, 
sabiedrību un vidi. Mums ir jāsadarbojas, lai normatīvo sistēmu Eiropā padarītu 
vienkāršāku un pārredzamāku.


