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GĦALL-KUMMISSARJU NNOMINAT 

Günther OETTINGER

(L-enerġija)

Kompetenza ġenerali, impenn Ewropew u indipendenza personali

1. X'aspetti tal-kwalifiki u l-esperjenza personali tiegħek huma partikolarment 
rilevanti biex issir Kummissarju u tippromwovi l-interess ġenerali Ewropew, 
b'mod partikolari fil-qasam li tkun responsabbli minnu? X'jimmotivak? 
X'garanziji ta' indipendenza tista' tagħti lill-Parlament Ewropew, u kif tista' 
tiżgura li kull attività li wettaqt, li qed twettaq jew li se twettaq ma tkunx tista' 
tqajjem dubji dwar l-iżvolġiment ta' dmirijietek fi ħdan il-Kummissjoni?

L-isfond professjonali tiegħi bħala avukat speċjalizzat fil-liġi kummerċjali, l-esperjenza tiegħi 
ta’ 25 sena bħala membru tal-parlament u mexxej tal-partit parlamentari u l-kariga tiegħi 
bħala kap tal-gvern tal-Istat Federali ta’ Baden-Württemberg huma kwalifiki importanti u 
xierqa għall-ħidma fil-futur bħala membru tal-Kummissjoni Ewropea.

L-Istat Federali fejn twelidt Baden-Württemberg għandu iktar minn 10 miljun abitant u huwa 
wieħed mill-iktar reġjuni f’saħħithom ekonomikament u innovattivi. Jiena personali ili minn 
żgħożiti nifforma fir-rikonċiljazzjoni bejn il-Ġermanja u Franza, il-bini ta’ Ewropa magħquda 
u l-kooperazzjoni transkonfinali bejn il-popli. Għalhekk, ili għal ħafna snin membru tal-partit 
wiesa’ Europa-Union Deutschland. Espressjoni tal-konvinzjoni profonda tiegħi dwar l-
Ewropa hija l-isforz tiegħi għall-kooperazzjoni transkonfinali fil-parti tan-naħa ta’ fuq tar-
Rhein u l-"Inizjattiva tal-Erba’ Muturi" mal-Katalonja, ir-Rhône-Alpes u l-Lombardija, li 
għamlu lil Baden-Württemberg attur importanti fil-kooperazzjoni bejn ir-reġjuni Ewropej.

Il-parteċipazzjoni attiva fil-politika Ewropea ilha għal ħafna żmien element ċentrali tal-ħidma 
politika tiegħi. L-Istat Federali tiegħi, Baden-Württemberg, irrappreżenta l-interessi tal-Istati 
Federali Ġermaniżi kollha fil-konvenzjoni kostituzzjonali tal-UE, u b’hekk ikkontribwixxa 
b’mod speċjali għall-esperjenza reġjonali u muniċipali. Eżempju ieħor huwa l-inizjattiva 
tiegħi li ninkuraġġixxi strateġija Ewropea għad-Danubju sabiex jingħata iktar effett lill-
potenzjal tal-iżvilupp tal-pajjiżi tad-Danubju fl-interess tal-Unjoni Ewropea inġenerali. 
Baden-Württemberg kellu wkoll rwol importanti fir-ratifika tat-Trattat ta’ Liżbona fil-
Ġermanja.

Abbażi ta’ din l-esperjenza, jiena entużjast li bħala Ewropew konvint, fil-futur inservi fl-
interess ġenerali Ewropew. Bħala kap tal-partit parlamentari u iktar tard bħala Prim Ministru, 
jiena diġà appoġġajt il-kooperazzjoni fl-Unjoni Ewropea f’diversi ċirkustanzi politiċi u ħloqt 
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djalogu kostruttiv u orjentat lejn ir-riżultat lil hinn mill-konfini kollha tal-partit. Jiena nħoss li 
għandi nkompli nagħmel dmiri f’din il-konvinzjoni bbażata fuq il-bilanċ u l-ħidma b'għan 
konġunt.

It-tkabbir ekonomiku sostenibbli u b’mod partikolari l-isfidi tal-produzzjoni tal-enerġija u l-
effiċjenza tal-enerġija ilhom ħafna żmien it-temi ewlenin tal-ħidma tiegħi fil-parlament u fil-
gvern. Minħabba l-qawwa innovattiva tiegħu u l-kundizzjonijiet tal-qafas politiku, l-Istat 
Federali ta’ Baden Württemberg huwa mexxej fiż-żewġ oqsma. Għalhekk, jiena preparat bl-
aħjar mod biex nilħaq l-isfidi tal-kariga futura tiegħi fl-interess tal-Ewropa inġenerali.

Niżgurakom li jiena se niddevota l-qawwa tiegħi mingħajr riservi biex neżerċita l-kariga 
tiegħi u nagħmel xogħli b’mod komprensiv u komplet fi ħdan il-Kummissjoni. L-
indipendenza personali u l-indipendenza vis à vis l-interessi individwali huma prerekwiżiti 
essenjali għall-Kummissjoni sabiex tkun tista’ twettaq ħidmietha b’mod kredibbli. Għalija 
personali dawn huma elementi ewlenin tal-ħidma tiegħi fil-Kummissjoni. Jiena se 
nikkonforma b’mod eżatt mal-obbligi tal-Artikolu 17(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u 
l-Artikolu 245 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li skonthom il-Membri 
tal-Kummissjoni Ewropea għandhom jeżerċitaw il-kariga tagħhom b’mod indipendenti 
kompletament u ma jagħmlu l-ebda azzjoni li mhijiex kompatibbli max-xogħol tagħhom. 
Jiena se nikkommetti ruħi wkoll li matul il-kariga tiegħi ma nagħmel l-ebda attività 
professjonali oħra bi ħlas jew mingħajr u li nkompli nevita b’mod strett kwalunkwe kunflitt 
tal-interess fl-eżerċitu talkariga tiegħi. Barra minn hekk, jiena se nikkommetti ruħi li 
nirrispetta r-regoli tal-kodiċi tal-kondotta tal-Membri tal-Kummissjoni.

Kif wieħed jista’ jara mid-"dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji" li jiena ressaqt lill-President 
tal-Kummissjoni skont il-kodiċi tal-kondotta, jiena ma għandi l-ebda pożizzjoni u interess 
finanzjarju f’kunflitt mal-ħidmiet ta’ Kummissarju.

Ġestjoni tal-portafoll u koperazzjoni mal-Parlament Ewropew u mal-kumitati tiegħu

2. Kif tevalwa l-irwol tiegħek bħala Membru tal-Kulleġġ tal-Kummissarji? F’liema 
rigward tqis li inti responsabbli lejn il-Parlament u li trid tagħtih kont għall-
azzjonijiet tiegħek u dawk tad-dipartimenti tiegħek?

Skont il-ftehim qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni, kull 
Membru tal-Kummissjoni jieħu responsabbiltà politika għall-qasam ta’ ġurisdizzjoni 
tiegħu/tagħha. Dan japplika minkejja l-prinċipju tal-karattru kolleġjali tal-Kummissjoni. Bla 
dubju, jiena se nkun responsabbli politikament għall-ħidma tad-dipartimenti tiegħi fl-oqsma 
mogħtija lili, u jiena se neżerċita dik ir-responsabbiltà b’kooperazzjoni kbira mal-Membri l-
oħra tal-Kulleġġ.

Fil-ħidma tiegħi bħala kap tal-gvern, jiena dejjem fittixt bażi kostruttiva għad-diskussjoni 
mal-memberi tal-partiti parlamentari kollha. Għalhekk, jiena nagħti importanza kbira li mal-
Membri tal-Parlament Ewropew fil-futur inrawwem djalogu li huwa mill-qrib, ta’ fiduċja u li 
ma jkunx orjentat lejn il-preferenzi ta’ xi partit politiku. F’dan l-obbligu jiena ndaħħal mill-
ewwel is-servizzi assenjati lili. 

Abbażi tal-kodiċi tal-kondotta tal-Kummissjoni, jiena f’kull ħin se niżgura kooperazzjoni ta’ 
fiduċja mad-Direttur Ġenerali, mal-ġestjoni u mal-persunal tad-Direttorat Ġenerali għall-
Enerġija tal-futur. Jiena se nagħmel minn kollox biex niżgura li l-kontrolli interni jaħdmu 
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b’mod effiċjenti. Jiena nagħti importanza kbira lill-kooperazzjoni mad-dipartimenti tiegħi 
bbażata fuq il-prinċipji ta’ lealtà, fiduċja, trasparenza u dispożizzjoni reċiproka tal-
informazzjoni u l-appoġġ.

3. X'rakkomandazzjonijiet speċifiċi lest li tagħmel fir-rigward ta' trasparenza 
mtejba, aktar koperazzjoni u segwitu effettiv tal-pożizzjonijiet tal-Parlament u t-
talbiet tiegħu għal inizjattivi leġiżlattivi, anke fid-dawl tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat 
ta' Liżbona? Fir-rigward ta' inizjattivi ppjanati jew ta' proċeduri li għaddejjin, lest 
li tagħti lill-Parlament informazzjoni u dokumenti bl-istess mod li tagħtihom lill-
Kunsill?

Bħala Membru tal-Kummissjoni, jiena narani li għandi obbligu li niżgura trasparenza 
kompleta u li ninforma kontinwament lill-Palament. Dan l-obbligu nikkunsidrah bħala 
prerekwiżit ewlieni biex id-demokrazija tagħna taħdem sew. Fil-ħafna snin ta’ ħidma 
parlamentari, imma partikolarment ukoll fir-responsabbiltà personali tiegħi bħala l-kap ta’ 
gvern, jiena rrispettajt b’mod strett dan il-prinċipju, u fil-futur se nkompli nagħmel hekk f’kull 
aspett.

Waħda mill-kisbiet ewlenin tat-Trattat ta’ Liżbona kienet li jkomplu jissaħħu d-drittijiet tal-
Parlament Ewropew. Jiena u d-dipartimenti tiegħi se nikkonformaw b’mod komprensiv ma’ 
dawn id-drittijiet u l-intitolamenti parlamentari mwessgħa. Bla dubju, jiena se nfittex li 
noħloq diskussjonijiet ta’ fiduċja mal-Membri tal-partiti parlamentari kollha u fil-ħidma tiegħi 
ndaħħal l-pariri li nirċievi mill-isfera parlamentari. F’dan l-isfond, id-djalogu miftuħ bejn il-
Kummissjoni u l-Parlament għalija mhux talli huwa obbligu, iżda wkoll bżonn personali.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom l-istess importanza fil-proċess leġiżlattiv u 
għalhekk jiena, bla dubju, se nipprovdi lill-Parlament l-informazzjoni u d-dokumenti bl-istess 
mod li jistennieni nagħmel il-Kunsill. Barra minn hekk, jiena nikkommetti ruħi li nżomm 
mar-Regolamenti kollha tal-Ftehim Qafas li sar bejn l-istituzzjonijiet tagħna, fost l-oħrajn 
anke minħabba li l-Parlament Ewropew għandu pożizzjoni speċjali fil-kontroll tal-
Kummissjoni.

Jiena kompletament konxju li s-sigurtà fit-tul ta’ żmien tal-provvista tal-enerġija u taż-żieda 
tal-effiċjenza fl-enerġija tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-għanijiet li jirriżultaw 
mill-ħarsien tal-klima u r-rekwiżit li nikkonservaw ir-riżorsi naturali, ma jistgħux jintlaħqu 
mingħajr kooperazzjoni komprensiva mal-Parlament u mal-proposti, l-ideat u l-pariri 
kostruttivi tiegħu. Għalhekk, jiena se neżamina l-proposti tal-Parlament Ewropew fid-dettall u 
ninkludihom fejn ikun possibbli. 

Mistoqsijiet marbuta ma' politika

4. X'inhuma t-tliet prijoritajiet ewlenin li biħsiebek twettaq bħala parti mill-portafoll 
propost tiegħek, filwaqt li tqis, meta jkun rilevanti, il-kriżi finanzjarja, ekonomika 
u soċjali kif ukoll preokkupazzjonijiet marbuta mal-iżvilupp sostenibbli? 

Is-sostenibbiltà, il-kompetittività u s-sigurtà tal-forniment kienu ċ-ċentru tal-politika Ewropea 
dwar l-enerġija matul il-ħames snin li għaddew. Dawn it-tliet għanijiet għandhom jiddaħħlu 
iktar u jiġu integrati fi strateġija ta’ politika għat-tul ta’ żmien sal-2050 sabiex jinkiseb it-
tnaqqis tal-karbonju tat-taħlita tal-enerġija tal-UE. Għalhekk jiena għandi l-ħames 
prijoritajiet li ġejjin:
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L-ewwel nixtieq li l-politika dwar l-enerġija tagħti kontribuzzjoni għall-bini ta’ ekonomija 
b’livell baxx ta’ karbonju. Aħna għandna nużaw kompletament il-potenzjal tal-effiċjenza fl-enerġija għat-
tkabbir sostenibbli. L-għan tiegħi huwa li tiżdied l-effiċjenza fl-enerġija billi jitnaqqsu l-ispejjeż tal-investiment 
tal-effiċjenza fl-enerġija. Barra minn hekk, aħna jrid ikollna iktar rieda biex ninvestu fil-miżuri tal-effiċjenza fl-
enerġija.

L-elettriku huwa s-sors ewlieni tal-enerġija f’taħlita tal-enerġija b’livell baxx ta’ karbonju. Hemm il-ħtieġa ta’ 
tkabbir enormi fil-forom rinnovabbli tal-enerġija. L-Ewropa għandha d-dmir li tappoġġa l-użu sikur tal-enerġija 
nukleari, pereżempju billi tistabbilixxi regoli komuni dwar il-ġestjoni tal-iskart. B’hekk, l-Istati Membri 
individwali se jibqgħu ħielsa li jagħżlu t-taħlita tal-enerġija li jridu huma.

It-tieni, jiena nixtieq niżgura li t-teknoloġiji b’emissjonijiet baxxi tas-CO2 jew mingħajr emissjonijiet tas-CO2, 
bħal forom rinnovabbli tal-enerġija, vetturi b’emissjonijiet baxxi jew separazzjoni u ħżin tas-CO2, ikunu fil-
quċċata tal-aġenda għat-tnaqqis tal-karbonju. Jiena nixtieq ngħin fit-tisħiħ tal-kompetittività tal-industrija 
Ewropea permezz ta’ politika applikata għar-riċerka u l-iżvilupp orjentata iktar lejn l-industrija sabiex fis-suq 
jiddaħħlu prodotti tal-aqwa kwalità u orjentati lejn il-futur u teknoloġiji tal-enerġija li ma jagħmlux ħsara lill-
ambjent.

It-tielet, jiena nixtieq li niżgura l-forniment tal-enerġija tagħna permezz ta’ infrastruttura aħjar. L-infiq tal-UE 
għandu jkun ikkonċentrat fuq miżuri li verament iżidu l-valur Ewropew f'dak li għandu 
x'jaqsam mal-effetti transkonfinali, l-ekonomiji ta' skala u l-glieda kontra n-nuqqasijiet tas-
suq. Il-Kummissjoni għandha tkompli tikkoordina proġetti ta’ importanza strateġika, bħall-
pjan li jgħaqqad n-netwerks tal-enerġija tal-Baltiku u l-pajplajn tal-gass ta’ Nabucco. Il-
Kummissjoni għandha wkoll tkompli tiżviluppa l-proġetti tan-netwerk trans-Ewropej fil-
qasam tal-enerġija, inkluż fiż-żona tal-Mediterran u l-Baħar tat-Tramuntana. Dan jinkludi 
wkoll l-iżvilupp ta’ netwerks Ewropej intelliġenti, supergrid li tikkorrispondi u punti reġjonali 
ta’ konnessjoni.

Ir-raba’, se nintroduċi l-bini ta' suq intern għall-benefiċċju tal-konsumaturi. It-traspożizzjoni sħiħa u fil-ħin tat-
tielet pakkett tas-suq intern se tkun deċiżiva sabiex jingħelbu l-ostakoli infrastrutturali li jibqa’, l-ostakoli legali 
jew każijiet ta’ falliment tas-suq. Jiena se nkompli nippromwovi iktar l-introduzzjoni tat-teknoloġiji 
tal-enerġija intelliġenti, pereżempju l-"kalkulatur tal-elettriku intelliġenti", li jrawmu kuxjenza 
fost iċ-ċittadini u l-intrapriżi dwar il-ħtieġa ta’ konsum ekonomiku tal-enerġija, jagħtuhom il-
possibbiltà li jikkontrollaw huma stess il-konsum tal-enerġija tagħhom u jiftħu t-toroq għat-
titjib tal-effiċjenza fl-enerġija u għat-tnaqqis tal-ispejjeż tal-enerġija.

Fl-aħħar nett, jiena se nħassaħ u nespandi d-dimensjoni esterna tal-politika dwar l-enerġija. Minkejja l-isforzi 
kollha biex jiġu ddiversifikati s-sorsi tal-enerġija, aħna xorta se jkollna bżonn kwantità konsiderevoli ta’ 
importazzjoni ta’ żejt u gass għal ħafna snin. Mill-esperjenza li ksibna mill-kriżi tal-gass tal-2009, jiena nixtieq 
insaħħaħ iktar is-solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-kapaċità tal-UE li titkellem “b'vuċi waħda” fil-kwistjonijiet 
internazzjonali tal-enerġija u li tiżgura l-forniment tal-Istati Membri kollha.

5. X'inhuma l-inizjattivi speċifiċi leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi li biħsiebek tressaq, u 
skont liema kalendarju? X'impenji speċifiċi tista' tintrabat li twettaq rigward, 
b'mod partikulari, il-prijoritajiet u t-talbiet tal-kumitati mehmuża ma' dan il-
kwestjonarju u li huma parti mill-portafoll tiegħek? Kif tiżgura inti stess il-kwalità 
tajba ta' proposti leġiżlattivi? 

L-għan tiegħi huwa li norbot il-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Enerġija mill-2010 sal-2014 mal-
Istrateġija prevalenti tal-UE għall-2020 kif ukoll mal-prijoritajiet imsemmija hawn fuq, b’mod 
partikolari t-tnaqqis tal-karbonju fit-taħlita tal-enerġija u l-avvanz fis-sigurtà tal-enerġija. Jekk 
il-Parlament jurini li jafdani abbażi ta’ dawn l-għanijiet, biħsiebni nsaqsi għall-approvazzjoni 
tal-Parlament u tal-Kunsill sabiex nagħtu impetu ġdid lill-politika tagħna dwar l-enerġija.
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Jiena nista’ niżgurakom li l-prijoritajiet tiegħi jikkorrispondu kompletament mal-ħames 
prijoritajiet tagħkom li intom stabbilixxejtu għas-snin li ġejjin. Mal-bidu tal-mandat tiegħi 
jiena nixtieq nibda naħdem fuq il-proġetti li ġejjin:

 Pjan ta’ direzzjoni għal sistema tal-enerġija b’livell baxx ta’ karbonju sal-2050. Dan se 
jkun dokument programmatiku li jistimula d-diskussjoni soċjali dwar l-użu tal-enerġija 
u l-produzzjoni tal-enerġija iktar sostenibbli fir-rigward ta’ aġenda Ewropea komuni.

 Pjan ta’ azzjoni ġdid għall-effiċjenza fl-użu tal-enerġija. Fi ħdan id-dibattitu dwar il-
pjan Ewropew ta' rkupru ekonomiku, il-Kummissjoni preċedenti tat kelma lill-
Parlament li tadotta pjan ta’ azzjoni ambizzjuż dwar l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija. 
Jiena nixtieq li nimxi ’l quddiem f’żewġ stadji sabiex niżgura l-kwalità ta’ dan il-pjan 
ta’ azzjoni: l-ewwel, nevalwa l-miżuri implimentati sa issa u l-konklużjonijiet li ħarġu 
minnhom. It-tieni, imbagħad jibni fuq dan hemm l-iżvilupp ta’ pjan ta’ azzjoni 
komplet sabiex b’miżuri speċifiċi għaż-żmien qasir tintlaħaq il-mira tagħna ta’ 20 %.

 Pakkett għall-infrastruttura tal-enerġija. Dan se jkun fih prijoritajiet għat-tkabbir tal-
infrastruttura tal-enerġija sal-2030 u proposti leġiżlattivi għal strument ġdid tal-UE 
għas-sigurtà tal-forniment tal-enerġija u l-infrastruttura tal-forniment tal-enerġija, 
inklużi l-linji gwida tat-TEN E. Dan il-pakkett tal-infrastruttura għandu jkun 
disponibbli fil-ħin sabiex jiġi kkunsidrat fid-diskussjonijiet dwar il-perspettivi 
finanzjarji tal-UE li jmiss.

 Barra minn dawn l-inizjattivi, fl-ewwel nofs tal-2010 jiena se nirrapporta dwar il-
funzjonament tas-suq intern u l-implimentazzjoni tal-pjan Ewropew ta' rkupru 
ekonomiku fir-rigward tal-proġetti fil-qasam tal-enerġija. Iktar rapporti se jivvalutaw 
il-progress tal-Istati Membri fir-rigward tat-traspożizzjoni tad-Direttiva dwar il-forom 
rinnovabbli tal-enerġija u r-regoli dwar l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija.

Jiena nixtieq u se naħdem biex niżgura li d-dispożizzjonijiet tal-UE jiġu trasposti b’mod 
korrett, b’mod partikolari fl-oqsma tas-suq intern, tal-enerġija rinnovabbli u tal-effiċjenza 
fl-enerġija fl-Istati Membri. Dan jinkludi l-introduzzjoni ta' proċedimenti ta’ ksur ta’ liġi 
imma wkoll l-iskambju tal-informazzjoni u l-esperjenza tal-aqwa prassi mal-awtoritajiet 
nazzjonali u mal-Parlamenti nazzjonali. Jiena ċert li f’din il-ħaġa nista’ nistrieħ fuq l-
appoġġ sħiħ tal-Parlament Ewropew.

Fl-aħħar nett, jiena se nressaq il-proposti leġiżlattivi biss ladarba jkunu saru b’suċċess il-
proċeduri ta’ konsultazzjoni xierqa kif ukoll il-valutazzjoni ta’ impatt ekonomika, soċjali 
u ambjentali. Aħna għandna naħdmu flimkien sabiex it-tfassil tal-liġi jkun iktar sempliċi u 
jinftiehem aħjar.


