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Ogólne kompetencje, zaangażowanie w sprawę europejską, niezależność osobista

1. Jakie aspekty Pańskich kwalifikacji i doświadczenia mają szczególne znaczenie dla 
bycia komisarzem i promowania ogólnego interesu europejskiego, zwłaszcza w obszarze, 
za który byłby Pan odpowiedzialny? Co skłania Pana do ubiegania się to o stanowisko?  
W jaki sposób może Pan wykazać przed Parlamentem Europejskim swoją niezależność 
oraz zapewnić, że wszelka działalność prowadzona w przeszłości, w chwili obecnej oraz 
w przyszłości nie będzie poddawać w wątpliwość sprawowanych przez Pana 
obowiązków w Komisji?

Moje doświadczenie zawodowe jako prawnik specjalizujący się w prawie handlowym, 25 lat 
doświadczenia jako parlamentarzysta i przewodniczący frakcji parlamentarnej, jak również 
doświadczenie zdobyte podczas pełnienia funkcji szefa rządu kraju związkowego Badenia-
Wirtembergia stanowią ważne i odpowiednie kwalifikacje do mojej przyszłej pracy jako 
członek Komisji Europejskiej. 

Moja rodzima Badenia-Wirtembergia, zamieszkana przez ponad 10 milionów ludzi, jest 
jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo i najbardziej innowacyjnych regionów Europy. 
Ja sam od czasów wczesnej młodości byłem pod silnym wpływem idei niemiecko-
francuskiego pojednania, budowy zjednoczonej Europy, współpracy przebiegającej ponad 
granicami państw oraz współpracy mieszkańców sąsiadujących krajów.  Dlatego też od wielu 
lat jestem członkiem ponadpartyjnej organizacji Europa-Union Deutschland. Kolejnym 
dowodem mojego głębokiego zaangażowania w sprawę europejską jest mój wkład w rozwój 
ponadgranicznej współpracy w rejonie położonym wzdłuż górnego Renu oraz prowadzona 
wraz z Katalonią, regionem Rodano-Alpejskim oraz Lombardią inicjatywa znana jako „cztery 
motory Europy”. Oba te projekty uczyniły z Badenii-Wirtembergii ważnego aktora w 
dziedzinie europejskiej współpracy regionalnej. 

Aktywny udział w polityce europejskiej jest od dłuższego czasu głównym elementem mojej 
działalności politycznej. Mój kraj związkowy, Badenia-Wirtembergia, reprezentował interesy 
wszystkich niemieckich krajów związkowych w konwencie pracującym nad konstytucją UE i 
wniósł do nich wkład zwłaszcza w zakresie kwestii regionalnych i miejskich.  Kolejnym 
przykładem jest moja inicjatywa dotycząca europejskiej strategii na rzecz Dunaju, której 
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celem jest zwiększenie możliwości rozwoju krajów naddunajskich w interesie całej Unii 
Europejskiej. Badenia-Wirtembergia odegrała również wiodącą rolę w Niemczech podczas 
ratyfikacji traktatu lizbońskiego. 

Cieszę się, że jako Europejczyk z przekonania będę mógł wykorzystać moje doświadczenie w 
przyszłej służbie na rzecz wspólnego interesu Europy. Już pełniąc funkcję przewodniczącego 
frakcji parlamentarnej, a później jako szef rządu, działałem w różnych konstelacjach 
politycznych na rzecz współpracy w ramach Unii Europejskiej oraz wspierałem 
ponadpartyjny, konstruktywny i zorientowany na wyniki dialog. Pozostanę wierny tym 
przekonaniom, które oparte są na zasadach równowagi i współpracy merytorycznej. 

Trwały wzrost gospodarczy, a zwłaszcza wyzwania związane z produkcją energii i 
efektywnością energetyczną, od dawna stanowią kluczowe obszary mojej działalności w 
parlamencie i w rządzie.  Dzięki sile innowacji oraz warunkom zapewnionym przez ramy 
polityczne Badenia-Wirtembergia jest w obu tych dziedzinach liderem. Jestem zatem 
doskonale przygotowany do tego, by we wspólnym europejskim interesie podjąć wyzwania 
związane z moim przyszłym urzędem.

Pragnę Państwa zapewnić, że całą swoją energię poświęcę sprawowaniu urzędu i że będę 
wykonywał swoje obowiązki w Komisji rzetelnie i sumiennie. Osobista niezależność oraz 
niezależność od poszczególnych grup interesów są niezbędne do tego, by Komisja była 
wiarygodna, wykonując swoje zadania. Dla mnie osobiście będą to kluczowe elementy mojej 
pracy w Komisji.  Będę skrupulatnie przestrzegał zobowiązania zapisanego w art. 17 ust. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej oraz w art. 245 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którym członkowie Komisji Europejskiej są całkowicie niezależni i powstrzymują 
się od wszelkich czynności niezgodnych z wykonywaniem ich zadań. Zobowiązuję się 
również do tego, że podczas mojej kadencji  nie będę prowadził żadnej innej działalności 
zawodowej, zarobkowej lub niezarobkowej, oraz że będę, tak jak obecnie, wystrzegał się 
konfliktu interesów w związku z pełnioną funkcją. Ponadto zobowiązuję się do przestrzegania 
zasad zapisanych w Kodeksie postępowania komisarzy. 

Jak wynika z mojego oświadczenia o stanie majątkowym, które zgodnie z kodeksem 
postępowania przedłożyłem przewodniczącemu Komisji, nie piastuję żadnych stanowisk ani 
nie posiadam żadnych interesów finansowych, które byłyby sprzeczne z zadaniami 
komisarza.  

Zarządzanie w zakresie przedmiotu działalności oraz współpraca z Parlamentem 
Europejskim i jego komisjami

2. Jak oceniłby Pan swoją rolę jako członka kolegium komisarzy? W jakim zakresie 
uznał by się Pan za osobę odpowiedzialną przed Parlamentem Europejskim za 
podejmowane przez siebie działania oraz za działania podległych Panu departamentów?

Zgodnie z porozumieniem ramowym dotyczącym stosunków z Parlamentem Europejskim i z 
Komisją każdy członek Komisji przyjmuje odpowiedzialność polityczną za obszar, który 
podlega jego kompetencjom. Porozumienie to ma zastosowanie niezależnie od zasady  
kolegialnego charakteru Komisji. Zamierzam oczywiście przyjąć polityczną 
odpowiedzialność za działalność podległych mi służb działających w przydzielonych mi 
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obszarach prac oraz wywiązywać się z niej w ścisłej współpracy z pozostałymi członkami 
Komisji. 

Podczas mojej pracy jako szef rządu zawsze starałem się znaleźć konstruktywną podstawę 
rozmów z członkami wszystkich frakcji w parlamencie. Dlatego też osobiście bardzo zależy 
mi na tym, by w przyszłości rozwijać z posłami do Parlamentu Europejskiego ścisły dialog, 
który będzie oparty na zaufaniu i niezależny od sympatii politycznych. Wyraźnie zobowiążę 
również do tego podlegające mi służby. 

Opierając się na Kodeksie postępowania komisarzy będę nieustannie dążył do opartej na 
zaufaniu współpracy z dyrektorem generalnym, zarządem i personelem przyszłej Dyrekcji 
Generalnej ds. Energii. Zrobię wszystko co w mojej mocy, by zapewnić skuteczne 
funkcjonowanie kontroli wewnętrznej. Przywiązuję dużą wagę do tego, by współpraca z 
podległymi mi służbami oparta była na zasadach lojalności, zaufania, przejrzystości oraz 
wzajemnej pomocy i wymiany informacji. 

3. Jakie konkretne zobowiązania jest Pan gotowy poczynić w zakresie zwiększonej 
przejrzystości, ściślejszej współpracy oraz skutecznych działań podejmowanych w 
związku ze stanowiskami Parlamentu oraz jego wnioskami legislacyjnymi, w tym 
również w świetle wejścia w życie traktatu lizbońskiego?  W związku z planowanymi 
inicjatywami lub procedurami w toku, czy jest Pan gotowy udostępnić Parlamentowi 
informacje i dokumenty w równym stopniu, co Radzie?

Uważam, że jako członek Komisji podlegam obowiązkowi zachowania pełnej przejrzystości i 
ciągłego informowania Parlamentu. Obowiązek ten jest, moim zdaniem, jednym z głównych 
wymogów, od którego zależy sprawne funkcjonowanie naszej demokracji. Zasady tej
trzymałem się ściśle podczas mojej wieloletniej działalności parlamentarnej, a zwłaszcza 
wtedy, gdy pełniłem funkcję szefa rządu. W przyszłości również będę jej przestrzegał pod 
każdym względem. 

Jednym z najważniejszych osiągnięć traktatu lizbońskiego jest wzmocnienie praw Parlamentu 
Europejskiego. Podlegające mi służby i ja będziemy w pełni przestrzegać tych rozszerzonych 
praw i kompetencji Parlamentu. Oczywiście będę prowadził rozmowy oparte na zaufaniu z 
parlamentarzystami ze wszystkich frakcji oraz będę uwzględniał w swojej działalności opinie 
uzyskane na forum Parlamentu. Otwarty dialog między Komisją a Parlamentem stanowi dla 
mnie w tym kontekście nie tylko zobowiązanie, lecz również potrzebę osobistą. 

Parlament Europejski i Rada są równorzędnymi podmiotami w procesie stanowienia prawa i z 
tego względu będę naturalnie udostępniał Parlamentowi informacje i dokumenty na takich 
samych zasadach, na jakich oczekuje tego ode mnie Rada. Poza tym zobowiązuję się do 
przestrzegania wszystkich postanowień porozumienia ramowego zawartego między naszymi 
instytucjami, m. in. również ze względu na to, że Parlament Europejski pełni szczególną rolę 
w zakresie  kontrolowania działalności Komisji.  

Jestem w pełni świadomy, że bez szeroko zakrojonej współpracy z Parlamentem i bez jego 
konstruktywnych wniosków, pomysłów i opinii nie będzie możliwe długoterminowe 
zabezpieczenie dostaw energii dla Unii Europejskiej, zapewnienie lepszej efektywności 
energetycznej, a zwłaszcza osiągnięcie celów wynikających ze zmiany klimatu i z 
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konieczności ochrony zasobów naturalnych. Będę więc szczegółowo analizował propozycje 
Parlamentu Europejskiego i w miarę możliwości uwzględniał je w mojej działalności. 

Zagadnienia związane ze strategiami politycznymi

4. Jakie są trzy priorytety, do realizacji, których będzie Pan dążył w ramach swoich 
kompetencji, biorąc pod uwagę, w uzasadnionych przypadkach, kryzys finansowy, 
gospodarczy i społeczny oraz zagadnienia związane ze zrównoważonym i trwałym 
wzrostem?  

Trwałość, konkurencyjność i bezpieczeństwo dostaw od pięciu lat stanowią trzon europejskiej 
polityki energetycznej. Należy kontynuować prace nad osiągnięciem powyższych trzech 
celów i włączyć je w długoterminową strategię polityczną obejmującą okres do roku 2050, 
której celem powinno być zmniejszenie emisji z koszyka energetycznego UE. W związku z 
powyższym postanowiłem skoncentrować się na pięciu następujących priorytetach:

Po pierwsze chciałbym, by polityka energetyczna wniosła kluczowy wkład w tworzenie 
gospodarki niskoemisyjnej. Musimy w pełni wykorzystać potencjał efektywności 
energetycznej do celów trwałego wzrostu. Moim celem będzie zwiększenie efektywności 
energetycznej poprzez zmniejszenie kosztów energooszczędnych inwestycji. Poza tym 
musimy wymagać większej gotowości do inwestowania w działania zapewniające 
efektywność energetyczną. 

Prąd elektryczny jest głównym źródłem energii w niskoemisyjnym koszyku energetycznym. 
Konieczny jest masowy rozwój energii odnawialnej. Europa ma również obowiązek 
wspierania bezpiecznego wykorzystania energii jądrowej, określając np. wspólne zasady 
dotyczące gospodarki odpadami. Nienaruszone pozostanie prawo poszczególnych państw 
członkowskich do wyboru źródeł energii, które wejdą w skład ich koszyka energetycznego. 

Po drugie chciałbym, by na czele listy zadań związanych z redukcją emisji znalazł się rozwój 
technologii charakteryzujących się niską lub zerową emisją CO2, takich jak energia 
odnawialna, pojazdy o niskiej emisji oraz wychwytywanie i składowanie CO2. Wspierając 
ukierunkowaną na przemysł politykę w zakresie badań stosowanych i rozwoju, chciałbym 
przyczynić się do wzmocnienia konkurencyjności przemysłu europejskiego w branży 
energetycznej, aby umożliwić wprowadzenie na rynek wysokiej klasy produktów i 
przyszłościowych, przyjaznych dla środowiska technologii energetycznych. 

Po trzecie, chciałbym zapewnić nasze bezpieczeństwo energetyczne za pomocą lepszej 
infrastruktury. Wydatki UE powinny być skoncentrowane na środkach, które przyniosą 
rzeczywistą europejską wartość dodaną w kontekście efektów transgranicznych, ekonomii 
skali oraz zwalczania zaburzeń rynkowych. Komisja powinna kontynuować koordynację 
projektów o znaczeniu strategicznym, takich jak plan połączenia bałtyckich sieci 
energetycznych i gazociąg Nabucco. Powinna również nadal pracować nad projektami 
transeuropejskich sieci energetycznych, w tym sieci położonych w regionie Morza 
Śródziemnego i na Morzu Północnym. Prace te powinny obejmować także rozwój 
inteligentnych sieci europejskich, odpowiednich „supersieci” przesyłowych (ang. supergrids) 
oraz regionalnych punktów przyłączenia. 
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Po czwarte, będę dążył do wzmocnienia rynku wewnętrznego w celu zapewnienia korzyści 
dla konsumentów. Pełne i terminowe wdrożenie trzeciego pakietu dotyczącego rynku 
wewnętrznego będzie kluczowe przy usuwaniu istniejących nadal strukturalnych przeszkód w 
zakresie infrastruktury oraz przeszkód natury prawnej, a także przy postępowaniu w 
przypadku nieprawidłowego funkcjonowania rynku.  Będę również wspierał wprowadzanie 
inteligentnych technologii w dziedzinie energii, takich jak np. inteligentne liczniki prądu, by z 
korzyścią dla konsumentów zwiększyć wśród użytkowników prywatnych i przedsiębiorstw 
świadomość tego, że należy oszczędzać energię, by ułatwić im monitorowanie własnego 
zużycia energii oraz by przygotować grunt dla zwiększenia efektywności energetycznej i 
zmniejszenia kosztów energii.

Będę również wzmacniał i rozbudowywał zewnętrzny wymiar polityki energetycznej. Bez 
względu na nasze wysiłki zmierzające ku dywersyfikacji źródeł energii, jeszcze przez wiele 
lat będziemy potrzebować znacznych ilości ropy i gazu z importu. Opierając się na 
doświadczeniach zdobytych podczas kryzysu gazowego w 2009 r., chciałbym jeszcze bardziej 
wzmocnić solidarność państw członkowskich oraz zdolność UE do wypowiadania się jednym 
głosem na temat międzynarodowych kwestii dotyczących energii oraz do zabezpieczenia  
dostaw wszystkim państwom członkowskim. 

5. Jakie konkretne legislacyjne i nielegislacyjne inicjatywy zamierza Pan przedstawić i 
zgodnie z jakim harmonogramem?  Do czego może się Pan konkretnie zobowiązać, w 
szczególności w zakresie priorytetów komisji parlamentarnych oraz wniosków 
dołączonych do niniejszej ankiety, które obejmuje Pana przedmiot działalności? W jaki 
sposób ze swej strony zapewni Pan wysoką jakość projektów legislacyjnych?

Moim celem jest połączenie planu działania w dziedzinie energii na lata 2010-2014 z ogólną 
strategią UE 2020 i z opisanymi powyżej działaniami priorytetowymi, zwłaszcza ze 
zmniejszeniem emisji z koszyka energetycznego i zwiększeniem bezpieczeństwa 
energetycznego. Jeżeli w oparciu o te postulaty Parlament okaże mi zaufanie, będę zwracać 
się do Parlamentu i Rady o wsparcie po to, bym mógł nadać naszej polityce w dziedzinie 
energii dalszy pęd. 

Pragnę zapewnić, że moje priorytety w pełni odpowiadają pięciu priorytetom ustanowionym 
przez Parlament na najbliższe lata. Po objęciu stanowiska chciałbym natychmiast rozpocząć 
prace nad następującymi projektami:

 Plan działania dotyczący wprowadzenia przed 2050 r. niskoemisyjnego systemu 
energetycznego. Będzie to dokument programowy mający na celu zapoczątkowanie 
dialogu społecznego na temat bardziej zrównoważonego zużycia i produkcji energii w 
kontekście wspólnej agendy europejskiej. 

 Nowy Plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii. W trakcie rozmów na 
temat Europejskiego planu naprawy gospodarczej ustępująca Komisja zobowiązała się 
przed Parlamentem do przyjęcia ambitnego Planu działania na rzecz racjonalizacji 
zużycia energii. W celu zapewnienia jakości tego planu chciałbym, aby działania 
przebiegały w dwóch etapach. W pierwszej kolejności konieczne będzie 
przeprowadzenie oceny wprowadzonych dotychczas  środków oraz przeanalizowanie 
uzyskanych wniosków. Następnie, opierając się na tej ocenie, konieczne będzie 
przygotowanie pełnego planu działania prowadzącego do osiągnięcia  naszego celu 
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wynoszącego 20%, przy czym plan ten będzie zawierał konkretne środki 
krótkoterminowe. 

 Pakiet dotyczący infrastruktury energetycznej. Pakiet ten obejmował będzie działania 
priorytetowe w zakresie rozbudowy infrastruktury energetycznej do 2030 r. oraz 
inicjatywy legislacyjne dotyczące nowego instrumentu na rzecz bezpieczeństwa 
energetycznego i infrastruktury energetycznej UE, w których uwzględnione będą 
wytyczne TEN-E. Pakiet powinien zostać przygotowany na tyle wcześnie, by możliwe 
było uwzględnienie go w rozmowach na temat następnych perspektyw finansowych 
UE.

 Oprócz tych inicjatyw w pierwszej połowie 2010 r. przedstawię sprawozdanie na 
temat funkcjonowania rynku wewnętrznego i realizacji Europejskiego planu naprawy 
gospodarczej w kontekście projektów realizowanych w dziedzinie energii.  W 
kolejnych sprawozdaniach ocenione zostaną postępy państw członkowskich w 
zakresie transpozycji dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych i w 
sprawie wprowadzania zasad efektywności energetycznej.

W swoich działaniach będę dążył do tego, by przepisy UE, w szczególności dotyczące 
rynku wewnętrznego, energii odnawialnej i efektywności energetycznej, były prawidłowo 
wdrażane przez państwa członkowskie. Działania te będą obejmowały wszczynanie 
postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, ale również 
wymianę informacji i najlepszych praktyk z władzami i parlamentami krajowymi. Jestem 
pewien, że mogę liczyć w tej kwestii na silne poparcie ze strony Parlamentu 
Europejskiego. 

Pragnę również zaznaczyć, że będę przedstawiał wnioski legislacyjne tylko wtedy, gdy 
przeprowadzone zostaną na ich temat stosowne konsultacje i gdy z powodzeniem 
zakończone zostaną oceny skutków gospodarczych, społecznych i wpływu na środowisko.  
Musimy wspólnie pracować na rzecz stanowienia prostszego i bardziej zrozumiałego 
europejskiego prawa. 


