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ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST

VAN HET EUROPEES PARLEMENT

VOOR KANDIDAAT -COMMISSARIS

Günther OETTINGER

(Energie)

Algemene bekwaamheid, Europese inzet en onafhankelijkheid

1. Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring zijn van bijzonder belang voor 
het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het 
Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? 
Welke is uw motivatie? Welke waarborgen voor uw onafhankelijkheid kunt u het 
Europees Parlement bieden en op welke wijze zou u ervoor zorgen dat uw 
vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over de 
uitoefening van uw plichten binnen de Commissie?

Mijn beroepsachtergrond als handelsadvocaat, mijn ondertussen vijfentwintigjarige ervaring 
als parlementslid en fractievoorzitter en mijn ambtsperiode als regeringsleider van de Duitse 
deelstaat Baden-Württemberg zijn belangrijke en geschikte kwalificaties voor een 
toekomstige activiteit als lid van de Europese Commissie.

Mijn geboortestreek Baden-Württemberg is met meer dan 10 miljoen inwoners een van de 
economisch sterkste en meest innovatieve regio's van Europa. Persoonlijk ben ik sinds mijn 
vroege jeugd gevormd door de Duits-Franse verzoening, de opbouw van een verenigd Europa 
en de grensoverschrijdende samenwerking tussen mensen. Sinds vele jaren ben ik dan ook lid 
van het boven partijbelangen staande genootschap Europa-Union Deutschland. Mijn diepe 
Europese overtuiging blijkt ook uit mijn inzet voor grensoverschrijdende samenwerking langs 
de Boven-Rijn en het "Vier-motoren-initiatief" samen met de regio's Catalonië, Rhône-Alpes 
en Lombardije dat van Baden-Württemberg een belangrijke speler bij de samenwerking 
tussen de Europese regio's heeft gemaakt.

Actieve deelname aan de Europese politiek is sinds lang een centraal onderdeel van mijn 
politieke activiteit. Mijn deelstaat Baden-Württemberg heeft de belangen van alle Duitse 
deelstaten bij de conventie betreffende de EU-grondwet vertegenwoordigd en heeft daarbij 
met name regionale en gemeentelijke ervaring ingebracht. Een ander voorbeeld is mijn 
initiatief om een Europese Donaustrategie op gang te brengen teneinde het grote 
ontwikkelingspotentieel van de landen waar de Donau door stroomt beter te benutten in het 
belang van de gehele Europese Unie. Ook bij de ratificatie van het Lissabonverdrag in 
Duitsland heeft Baden-Württemberg een vooraanstaande rol gespeeld.
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Op grond van deze ervaring verheug ik me erop om als overtuigd Europeaan het gezamenlijke 
Europese belang in de toekomst te dienen. Reeds als fractievoorzitter en vervolgens als 
minister-president heb ik mij in verschillende politieke constellaties ingezet voor de 
samenwerking binnen de Europese Unie en heb ik, over alle partijgrenzen heen, een 
opbouwende, op resultaat gerichte dialoog gevoerd. Door deze op compromis en inzet voor 
gezamenlijke doelstellingen gebaseerde overtuiging voel ik mij nog steeds gebonden.

Al geruime tijd zijn duurzame economische groei en met name ook de uitdagingen van 
energieproductie en energie-efficiëntie centrale thema's van mijn werkzaamheden in het 
parlement en de regering. Op beide gebieden is Baden-Württemberg, dankzij zijn 
innovatievermogen en politieke situatie, een ware voortrekker. Ik ben dan ook zeer goed 
voorbereid om de uitdagingen van mijn toekomstig ambt in het belang van Europa als geheel 
aan te gaan.

Ik verzeker u dat ik mijn werkkracht ten volle zal inzetten voor de uitoefening van mijn ambt 
en dat ik mijn taken binnen de Commissie volledig en met toewijding zal invullen. 
Persoonlijke onafhankelijkheid en onafhankelijkheid tegenover particuliere belangen zijn 
absolute voorwaarden voor een geloofwaardige uitoefening van de opdracht van de 
Commissie. Voor mij persoonlijk zijn dit cruciale elementen voor mijn activiteit binnen de 
Commissie. Ik zal de verplichtingen van artikel 17, lid 3, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en artikel 245 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 
volgens welke de leden van de Europese Commissie hun ambt volkomen onafhankelijk 
moeten uitoefenen en zich moeten onthouden van iedere handeling die onverenigbaar is met 
het karakter van hun ambt, nauwgezet nakomen. Ook verplicht ik mij ertoe gedurende mijn 
ambtsperiode geen andere beroepswerkzaamheden, al dan niet tegen beloning, te verrichten 
en er voorts strikt over te waken elk belangenconflict bij de uitoefening van mijn ambt te 
vermijden. Ten slotte verplicht ik mij ertoe de regels van de Gedragscode voor 
Commissieleden in acht te nemen.

Zoals uit mijn "Opgave van financiële belangen" blijkt, die ik overeenkomstig de gedragscode 
aan de voorzitter van de Commissie heb overhandigd, heb ik geen functies, noch financiële 
belangen die strijdig zijn met de opdracht van een Commissielid.

Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement en zijn 
commissies

2. Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre zou u 
zichzelf verantwoordelijk achten en zou u aan het Parlement verantwoording 
willen afleggen voor uw handelen en dat van uw diensten?

Overeenkomstig de kaderovereenkomst inzake de betrekkingen tussen het Europees 
Parlement en de Commissie is elk Commissielid politiek verantwoordelijk voor zijn/haar 
beleidsterrein. Dit geldt onverlet het beginsel van het collegiale karakter van de 
besluitvorming van de Commissie. Voor de werkzaamheden van mijn diensten op de mij 
toegewezen beleidsterreinen draag ik vanzelfsprekend de politieke verantwoordelijkheid en ik 
zal deze verantwoordelijkheid in nauwe samenwerking met mijn medeleden van het college 
uitoefenen.
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Bij mijn werk als regeringsleider heb ik steeds gestreefd naar een constructieve basis voor 
gesprekken met de leden van alle parlementsfracties. Ik hecht er derhalve persoonlijk veel 
belang aan om in de toekomst met de leden van het Europees Parlement een nauwe, op 
vertrouwen gebaseerde en niet-partijpolitieke dialoog aan te gaan. Deze verbintenis zal 
uitdrukkelijk ook gelden voor de onder mijn verantwoordelijkheid vallende diensten. 

Op basis van de gedragscode van de Commissie zal ik steeds zorgen voor samenwerking op 
grond van vertrouwen met de directeur-generaal, het management en de ambtenaren van het 
toekomstige Directoraat-generaal Energie. Ik zal er alles aan doen om te maken dat de interne 
controles doeltreffend functioneren. Het is voor mij zeer belangrijk dat de samenwerking met 
de onder mijn verantwoordelijkheid vallende diensten verloopt op basis van loyaliteit, 
vertrouwen, transparantie en wederzijdse informatie-uitwisseling en ondersteuning.

3. Welke specifieke toezeggingen bent u bereid te doen ten aanzien van grotere 
transparantie, intensievere samenwerking en een doelmatige follow-up van de 
standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement, mede in 
het licht van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon? Bent u met 
betrekking tot de geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het 
Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?

Als lid van de Commissie voel ik mij verplicht tot volledige transparantie en permanente 
voorlichting van het Parlement. Deze verplichting beschouw ik als een cruciale voorwaarde 
voor de goede werking van onze democratie. Tijdens mijn jarenlange activiteit als 
parlementslid, maar ook in het bijzonder in het kader  van mijn persoonlijke 
verantwoordelijkheid als regeringsleider, heb ik mij strikt aan dit basisbeginsel gehouden en 
ik zal dit beginsel ook in de toekomst in alle opzichten in acht nemen.

Eén van de belangrijkste verwezenlijkingen van het Lissabonverdrag is de verdere versterking 
van de rechten van het Europees Parlement. Mijn diensten en ik zullen zich ten volle schikken 
naar deze verruimde rechten en aanspraken van het Parlement. Het spreekt vanzelf dat ik in 
een geest van vertrouwen in dialoog zal gaan met Parlementsleden van alle fracties en dat ik 
de adviezen die ik uit de parlementaire sfeer ontvang, in mijn activiteiten zal verwerken. 
Tegen deze achtergrond is de open dialoog tussen de Commissie en het Parlement voor mij 
niet alleen een verplichting, maar ook een persoonlijke behoefte.

Het Europees Parlement en de Raad zijn evenwaardige spelers in het wetgevingsproces en 
derhalve zal ik het Parlement op gelijke wijze informeren en van documenten voorzien als de 
Raad van mij verwacht. Bovendien verbind ik me ertoe om alle bepalingen van de 
kaderovereenkomst tussen onze instellingen in acht te nemen, onder meer aangezien het 
Europees Parlement een belangrijke rol speelt bij het toezicht op de werkzaamheden van de 
Commissie.

Ik ben er mij volkomen van bewust dat de veiligheid van de energievoorziening van de 
Europese Unie op lange termijn, alsmede een grotere energie-efficiëntie, en met name de 
doelstellingen die het gevolg zijn van de klimaatverandering en van de verplichting zuinig 
met onze natuurlijke rijkdommen om te springen, niet kunnen worden bereikt zonder een 
intensieve samenwerking met het Europees Parlement en zonder rekening te houden met de 
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constructieve voorstellen, ideeën en adviezen daarvan. Bedoelde voorstellen van het 
Parlement zal ik derhalve met zorg bestuderen en indien mogelijk overnemen. 

Beleidskwesties

4. Welke zijn de drie voornaamste prioriteiten die u als onderdeel van de aan u 
aangeboden portefeuille wilt nastreven, waar nodig rekening houdend met de 
financiële, economische en sociale crisis en de punten van zorg in verband met de 
duurzame ontwikkeling? 

De afgelopen vijf jaar hebben duurzaamheid, concurrentievermogen en continuïteit van de 
energievoorziening centraal gestaan in het Europese energiebeleid. Deze drie doelstellingen 
moeten verder worden nagestreefd en in een tot 2050 lopende beleidsstrategie voor de lange 
termijn worden geïntegreerd om te komen tot een koolstofarme energiemix voor de EU. Ik 
heb dan ook de volgende vijf prioriteiten:

In de eerste plaats wil ik dat het energiebeleid een belangrijke bijdrage gaat leveren bij de 
totstandbrenging van een koolstofarme economie. Wij moeten het potentieel van energie-
efficiëntie met het oog op duurzame groei ten volle benutten. Het is mijn doel de energie-
efficiëntie te vergroten door de kosten van investeringen met het oog op energie-efficiëntie te 
verlagen. Wij moeten tevens een grotere bereidheid verlangen om te investeren in energie-
efficiëntiemaatregelen.

Elektriciteit is de belangrijkste energiedrager in een koolstofarme energiemix. Een massale 
expansie van hernieuwbare energiebronnen is vereist. Europa heeft ook de plicht om het 
veilig gebruik van kernenergie te ondersteunen, bv. door gemeenschappelijke regels voor het 
beheer van radioactieve afvalstoffen vast te stellen. Het blijft de afzonderlijke lidstaten 
vrijstaan hun eigen energiemix te kiezen.

In de tweede plaats wil ik ervoor zorgen dat technologieën met een beperkte CO2-uitstoot of 
zelfs nulemissie, zoals hernieuwbare energiebronnen, voertuigen met geringe uitstoot en 
afvang en opslag van CO2, bovenaan komen te staan op de agenda voor een koolstofarme 
economie. Ik wil ertoe bijdragen het concurrentievermogen van de Europese industrie aan te 
zwengelen via een meer op de industrie gericht beleid voor onderzoek en ontwikkeling 
teneinde nieuwe hightechproducten en op de toekomst gerichte milieuvriendelijke 
energietechnologieën op de markt te brengen.

Ten derde wil ik de veiligheid van de energievoorziening versterken met behulp van een 
betere infrastructuur. De uitgaven van de EU moeten meer worden toegespitst op maatregelen 
die een echte Europese toegevoegde waarde bieden op het gebied van grensoverschrijdende 
effecten, schaaleffecten en de bestrijding van marktfalen. De Commissie moet verder gaan 
met de coördinatie van strategisch belangrijke projecten, zoals het plan om de Baltische 
netwerken aan het Europese net te koppelen en het project van de Nabucco-gaspijpleiding. Zij 
moet ook de projecten voor trans-Europese netwerken in de energiesfeer verder ontwikkelen, 
inclusief in het Middellandse-Zeegebied en in de Noordzee. Dit houdt ook de ontwikkeling in 
van intelligente Europese netwerken, een daarmee verband houdend supernet ("Supergrid") en 
regionale interconnectiepunten.
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Ten vierde wil ik de verruiming van de interne markt ten bate van de consument bevorderen. 
Een volledige en tijdige omzetting van het derde pakket inzake de interne markt is cruciaal 
om de resterende (infra)structurele knelpunten, juridische belemmeringen en gevallen van 
marktfalen uit de weg te ruimen of te overwinnen. Voorts wil ik de introductie van 
intelligente energietechnologieën bevorderen, zoals slimme elektriciteitsmeters, niet op de 
laatste plaats om zowel particuliere als bedrijfsklanten bewust te maken van de noodzaak 
energie te besparen, om de monitoring van hun eigen energieverbruik te vergemakkelijken en 
de weg te banen voor verbetering van de energie-efficiëntie en verlaging van de 
energiekosten.

Tot slot wil ik de externe dimensie van ons energiebeleid versterken en uitbreiden. Ongeacht 
alle inspanningen om onze energiebronnen te diversifiëren, hebben wij nog jarenlang behoefte 
aan een aanzienlijke olie- en gasinvoer uit derde landen. Gezien de ervaring van de gascrisis 
van 2009 wil ik de solidariteit tussen de lidstaten versterken en de capaciteit van de EU 
vergroten om op het gebied van internationale energiekwesties met één stem te spreken en de 
veiligheid van de energievoorziening voor alle lidstaten te waarborgen.

5. Welke specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven bent u voornemens 
voor te leggen en op basis van welk tijdschema? Welke specifieke toezeggingen 
kunt u doen vooral ten aanzien van de in de bijlage opgenomen prioriteiten en 
verzoeken van de commissies die onder uw bevoegdheid zouden vallen? Hoe zou u 
persoonlijk zorgen voor de goede kwaliteit van wetsvoorstellen?

Het is mijn bedoeling om het Energieactieplan voor 2010-2014 nauw te vervlechten met de 
algemene EU2020-startegie en de hierboven genoemde prioriteiten, in het bijzonder de 
bevordering van de koolstofarme energiemix en de versterking van onze energiezekerheid. 
Als het Parlement mij op basis van deze doelstellingen zijn vertrouwen geeft, zal ik het 
Parlement en de Raad verzoeken mij te steunen om ons energiebeleid een nieuwe impuls te 
geven.

Ik kan u verzekeren dat mijn prioriteiten volledig in overeenstemming zijn met de vijf 
prioriteiten die het Parlement voor de komende jaren heeft vastgelegd. Nadat ik mijn ambt 
heb opgenomen, wil ik onmiddellijk een begin maken met de volgende projecten:

 een stappenplan voor een koolstofarm energiesysteem tegen 2050. Dit zal een 
richtinggevend document zijn dat de maatschappelijke discussie over het gebruik van 
duurzame energie en duurzame energieproductie in het licht van een 
gemeenschappelijke Europese agenda moet stimuleren;

 een nieuw actieplan voor energie-efficiëntie. Binnen het kader van het overleg over 
een Europees economisch herstelprogramma heeft de vorige Commissie zich ten 
aanzien van het Parlement ertoe verbonden een ambitieus actieplan inzake energie-
efficiëntie vast te stellen. Om de kwaliteit van dit actieplan te waarborgen, wil ik in 
twee fasen werken. In een eerste fase wil ik een evaluatie maken van de tot dusverre 
ten uitvoer gelegde maatregelen en daaruit de nodige conclusies trekken. 
Voortbouwend daarop wil ik in een tweede fase een volledig actieplan voorleggen 
voor het bereiken van het 20%-streefcijfer, met concrete maatregelen op de korte 
termijn;
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 een energie-infrastructuurpakket. Dit zal prioriteiten omvatten voor de uitbreiding van 
de energie-infrastructuur voor de periode tot 2030, alsmede wetgevingsvoorstellen 
voor een nieuw EU-instrument voor energievoorzieningszekerheid en -infrastructuur, 
inclusief de TEN-E-richtsnoeren. Dit infrastructuurpakket moet tijdig beschikbaar zijn 
zodat er rekening mee kan worden gehouden bij de bespreking van de komende 
financiële vooruitzichten van de EU;

 bovenop deze initiatieven zal ik in het eerste halfjaar van 2010 verslag uitbrengen over 
de werking van de interne markt en de tenuitvoerlegging van het Europees 
economisch herstelplan met betrekking tot projecten op het gebied van energie. In 
verdere verslagen zal de voortgang van de lidstaten bij de omzetting van de richtlijn 
betreffende hernieuwbare energiebronnen en de regels inzake energie-efficiëntie 
worden geëvalueerd.

Ik zal er nauwgezet op toezien dat de EU-voorschriften, met name die welke verband houden 
met de interne markt, hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie, adequaat in 
nationale wetgeving worden omgezet. Dit omvat tevens het inleiden van inbreukprocedures, 
maar ook de uitwisseling van informatie en ervaring inzake beste praktijken met de nationale 
autoriteiten en parlementen. Ik ben er zeker van dat ik daarbij zal kunnen rekenen op de vaste 
steun van het Europees Parlement.

Ten slotte zal ik wetsontwerpen pas voorleggen nadat de relevante raadplegingprocedures zijn 
afgerond en de beoordeling van de economische, sociale en milieueffecten met succes is 
uitgevoerd. Wij moeten samenwerken om de Europese besluitvorming op een meer 
eenvoudige en begrijpelijke wijze te doen verlopen.


