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(Energie)

Competență generală, angajament european și independență personală

1. Ce aspecte ale experienței și calificării dumneavoastră personale sunt deosebit de 
relevante din perspectiva de a deveni comisar și de a promova interesele generale 
europene, îndeosebi în domeniul de care ar urma să fiți responsabil? Ce anume 
vă motivează? Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți 
Parlamentului European și cum veți proceda pentru a vă asigura că niciuna 
dintre activitățile dumneavoastră trecute, actuale sau viitoare nu ar putea pune 
sub semnul întrebării îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră în cadrul Comisiei?

Pregătirea mea profesională de avocat specializat în drept comercial, cei 25 de ani de 
experiență ca membru al parlamentului și lider de grup parlamentar și mandatul meu de 
prim-ministru al landului german Baden-Württemberg sunt calificări care mă recomandă 
pentru o viitoare activitate în calitate de membru al Comisiei Europene.

Baden-Württemberg, regiunea din care provin, are peste zece milioane de locuitori și una 
dintre cele mai puternice și mai inovatoare economii din Europa. Dezvoltarea mea personală a 
fost influențată, încă din prima tinerețe, de reconcilierea franco-germană și de construcția unei 
Europe unite, de cooperarea internațională și de coabitarea cetățenilor în interiorul frontierelor 
naționale și dincolo de acestea. Aceste preocupări m-au determinat ca în urmă cu mulți ani să 
devin membru al asociației transpartinice Europa-Union Deutschland. O altă expresie a 
convingerilor mele europene profunde este angajamentul meu în favoarea cooperării 
transfrontaliere de-a lungul Rinului Superior și a inițiativei „Patru motoare pentru Europa”, la 
care Baden-Württemberg participă alături de Catalonia, regiunea Rhône-Alpes și Lombardia 
și care a făcut din regiunea mea un actor important al cooperării regionale europene.

Participarea activă la politica europeană este de mult timp un element central al activității 
mele politice. Landul meu de origine, Baden-Württemberg, a reprezentat interesele tuturor 
landurilor germane în cadrul Convenției europene, la care a contribuit în primul rând prin 
experiența regională și locală. Aș dori să menționez de asemenea inițiativa mea de încurajare 
a unei strategii europene pentru Dunăre, care are obiectivul de a promova potențialul de 
dezvoltare al țărilor riverane ale acestui fluviu, în interesul întregii Uniuni Europene. 
Baden-Württemberg a jucat totodată un rol important în ratificarea Tratatului de la Lisabona 
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de către Germania.

Având la bază aceste experiențe, ca european convins, mă bucură perspectiva de a fi în slujba 
interesului general european. Pe durata mandatului de președinte de grup parlamentar și 
ulterior de prim-ministru al landului am contribuit la procesul de cooperare din cadrul Uniunii 
Europene în diverse configurații politice și am cultivat un dialog constructiv și orientat spre 
rezultate, dincolo de interesele partidelor politice. Voi rămâne în continuare fidel acestei 
convingeri, care are la bază principiul echilibrului și al activității în comun.

Creșterea economică sustenabilă și provocările cu care se confruntă producerea de energie și 
eficiența energetică se numără de mult timp printre temele centrale ale activității mele 
parlamentare și guvernamentale. Baden-Württemberg este în ambele domenii un precursor, 
grație capacității sale de inovare și cadrului politic specific. Mă declar așadar pregătit să 
răspund provocărilor viitorului meu mandat în interesul întregii Europe.

Țin să vă asigur că îmi voi dedica fără rezerve întreaga energie în exercitarea funcției și voi 
îndeplini toate atribuțiile care îmi revin ca membru al Comisiei. Consider că independența 
personală și autonomia față de interese individuale sunt condiții esențiale pentru credibilitatea 
funcționării Comisiei, iar în ceea ce mă privește, acestea vor fi elementele de bază ale 
activității mele în cadrul Comisiei. Voi respecta cu strictețe obligațiile prevăzute la articolul 
17 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 245 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, potrivit cărora membrii Comisiei Europene trebuie să își 
exercite funcțiile în deplină independență și să nu întreprindă nicio acțiune incompatibilă cu 
sarcinile lor. Mă angajez totodată să nu desfășor nicio altă activitate profesională, remunerată 
sau nu, pe durata mandatului meu și să evit cu strictețe orice conflict de interese în exercitarea 
atribuțiilor mele, precum și să respect regulile Codului de conduită al membrilor Comisiei.

Așa cum se poate constata din „declarația de interese financiare” pe care am prezentat-o 
Președintelui Comisiei, conform Codului de conduită, nu ocup niciun post și nu dețin niciun 
interes financiar care să fie incompatibile cu sarcinile unui membru al Comisiei.

Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European și cu comisiile sale

2. Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membru în Colegiul comisarilor? În 
ce sens v-ați considera răspunzător în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni 
și pentru acelea ale serviciilor dumneavoastră?

Conform acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie, fiecare 
membru al Comisiei își asumă responsabilitatea politică pentru portofoliul pe care îl deține, 
fără a aduce atingere principiului colegialității în cadrul Comisiei. Este de la sine înțeles că 
voi fi responsabil pentru activitatea desfășurată de serviciile mele în domeniul cu care voi fi 
însărcinat și că voi exercita această responsabilitate în strânsă cooperare cu ceilalți membri ai 
Comisiei.

În timpul mandatului meu de șef al guvernului din Baden-Württemberg am încercat 
întotdeauna să mențin un dialog constructiv cu membrii tuturor grupurilor parlamentare. De 
aceea, acord o importanță deosebită stabilirii unui dialog strâns cu membrii Parlamentului 
european, a unui dialog bazat pe încredere și care să nu urmărească interesele grupurilor 
parlamentare. Includ în mod explicit în această obligație serviciile de care voi fi responsabil.
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Pe baza Codului de conduită al comisarilor, voi asigura în orice moment o colaborare strânsă 
cu directorul general, cu personalul de conducere și cu funcționarii din cadrul viitoarei 
Direcții Generale Energie. Voi face tot ce îmi va sta în putere pentru a asigura buna 
funcționare a controalelor interne. Totodată consider ca fiind deosebit de importantă stabilirea 
unei cooperări cu serviciile mele pe baza principiilor loialității, încrederii, transparenței, 
schimbului de informații și asistenței reciproce.

3. Ce angajamente specifice sunteți pregătit să vă asumați în termeni de 
transparență sporită, cooperare mai intensă și luare efectivă în considerare a 
pozițiilor și cererilor Parlamentului în materie de inițiative legislative, inclusiv în 
lumina intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona? În ceea ce privește 
inițiativele prevăzute sau procedurile în curs, sunteți dispus să oferiți informații 
și documente Parlamentului în aceeaşi măsură ca și Consiliului?

În calitate de membru al Comisiei, consider că am obligația de a garanta o transparență totală 
în relația cu Parlamentul și de a-l informa pe acesta în permanență. Această obligație este, în 
opinia mea, una dintre principalele condiții necesare pentru buna funcționare a democrației 
noastre. Acesta este totodată un principiu care m-a călăuzit în lunga mea activitate 
parlamentară, și cu atât mai mult în mandatul meu de premier al landului, principiu pe care îl 
voi respecta și în viitor în orice situație.

Una dintre principalele realizări ale Tratatului de la Lisabona este consolidarea drepturilor 
Parlamentului European, iar serviciile mele și eu însumi vom respecta întocmai aceste 
drepturi și prerogative sporite. Este de la sine înțeles că voi promova un dialog bazat pe 
încredere cu membrii tuturor grupurilor parlamentare și că voi integra rezultatele acestuia în 
activitățile mele. Pornind de la aceste premise, menținerea unui dialog deschis între Comisie 
și Parlament reprezintă nu numai o obligație, ci și o necesitate personală.

Parlamentul European și Consiliul sunt participanți cu drepturi egale la procesul legislativ, 
așadar voi pune în aceeași măsură documente și informații la dispoziția Parlamentului și a 
Consiliului. Mă angajez totodată să respect integral prevederile acordului-cadru 
interinstituțional, unul dintre motive fiind rolul special pe care îl deține Parlamentul European 
în monitorizarea Comisiei.

Sunt pe deplin conștient de faptul că securitatea pe termen lung a aprovizionării cu energie a 
Uniunii Europene și creșterea eficienței energetice, și mai ales obiectivele legate de lupta 
împotriva schimbărilor climatice și de necesitatea conservării resurselor naturale, nu pot fi 
realizate în lipsa unei cooperări strânse cu Parlamentul și fără a lua în considerare propunerile, 
ideile și orientările constructive pe care acesta le va prezenta. Voi examina așadar în detaliu 
propunerile Parlamentului European și le voi urma ori de câte ori va fi posibil.

Întrebări legate de politică

4. Care sunt cele trei mari priorități asupra cărora intenționați să vă axați în cadrul 
portofoliului ce vă este propus, ținând seama, acolo unde este cazul, de criza 
financiară, economică și socială și de preocupările legate de dezvoltarea 
durabilă?

Sustenabilitatea, competitivitatea și securitatea aprovizionării sunt elementele centrale ale 
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politicii energetice a Uniunii Europene din ultimii cinci ani. Aceste trei obiective trebuie 
urmărite în continuare și integrate într-o strategie politică pe termen lung până în 2050, pentru 
a realiza decarbonizarea mixului energetic al UE. Am stabilit așadar următoarele cinci 
priorități:

În primul rând, doresc ca politica energetică să aibă o contribuție decisivă la construirea unei 
economii cu emisii reduse de dioxid de carbon. Trebuie să exploatăm întregul potențial al 
eficienței energetice pentru a contribui la o creștere sustenabilă. Obiectivul pe care mi l-am 
propus este sporirea acestei eficiențe prin reducerea costurilor investițiilor eficiente din punct 
de vedere energetic. Pe lângă aceasta, trebuie să încurajăm disponibilitatea de a investi în 
măsuri de creștere a eficienței energetice.

Energia electrică este principala sursă de energie într-un mix energetic cu emisii reduse de 
dioxid de carbon. Se impune așadar o dezvoltare masivă a formelor regenerabile de energie.
Europa are totodată datoria de a sprijini utilizarea în condiții de siguranță a energiei nucleare, 
de exemplu prin stabilirea unor reguli comune în materie de gestionare a deșeurilor, fără a 
prejudicia libertatea statelor membre de a-și alege propriul mix energetic.

În al doilea rând, doresc să fac tot posibilul pentru ca tehnologiile cu emisii scăzute sau zero 
de dioxid de carbon, în special sursele regenerabile de energie, vehiculele cu emisii reduse și 
captarea și stocarea CO2 să se numere printre prioritățile agendei de decarbonizare. Îmi 
propun de asemenea să contribui la sporirea competitivității industriei europene printr-o
politică de cercetare și dezvoltare mai orientată spre industrie, pentru a favoriza introducerea 
pe piață a unor noi produse de vârf și a unor tehnologii energetice inovatoare și care respectă 
mediul.

A treia prioritate pe care am stabilit-o este asigurarea aprovizionării cu energie prin 
îmbunătățirea infrastructurii. Cheltuielile UE trebuie să se concentreze asupra unor măsuri 
care să aducă o reală valoare adăugată europeană în termeni de efecte transfrontaliere, 
economii de scară și combatere a disfuncționalităților pieței. Comisia trebuie să continue să 
coordoneze proiecte de importanță strategică, precum interconectarea rețelelor energetice din 
zona Mării Baltice și conducta de gaze Nabucco. Ea trebuie totodată să continue dezvoltarea 
proiectelor rețelelor energetice transeuropene, inclusiv în Marea Mediterană și în Marea 
Nordului. Aceasta include dezvoltarea rețelelor europene inteligente, a super-rețelelor 
corespondente (supergrid) și a punctelor de interconectare regionale.

Cea de-a patra prioritate este promovarea dezvoltării pieței interne în beneficiul 
consumatorilor. Transpunerea integrală și la termen a celui de-al treilea pachet de măsuri 
referitoare la piața internă va fi esențială pentru depășirea obstacolelor structurale, a celor 
legate de infrastructură, a obstacolelor legale și a disfuncționalităților încă existente ale pieței.
Voi promova de asemenea introducerea unor tehnologii energetice inteligente, precum 
contoarele electrice inteligente, în special pentru a sensibiliza consumatorii individuali și 
întreprinderile cu privire la necesitatea de a economisi energia, pentru a facilita controlul 
consumului propriu de energie și pentru a deschide astfel calea unei creșteri a eficienței 
energetice și reducerii costurilor energiei.

În fine, intenționez să consolidez și să extind dimensiunea externă a politicii energetice. În 
ciuda tuturor eforturilor de diversificare a surselor de energie, va trebui să importăm în 
continuare, încă mulți ani de acum înainte, o cantitate considerabilă de petrol și de gaze.
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Pornind de la experiența dobândită în urma crizei gazului din 2009, doresc să contribui la 
întărirea solidarității dintre statele membre și a capacității UE de a se exprima „cu o singură 
voce” în forurile internaționale pe teme energetice și de a asigura aprovizionarea cu energie a 
tuturor statelor membre.

5. Ce inițiative legislative și nelegislative specifice intenționați să prezentați și 
conform cărui calendar? Ce angajamente specifice vă puteți asuma în ceea ce 
privește, în special, prioritățile comisiilor și solicitările legate de acestea care s-ar 
înscrie în sfera portofoliului dumneavoastră? În ce fel ați asigura, dumneavoastră 
personal, buna calitate a propunerilor legislative?

Unul dintre obiectivele pe care mi le-am propus este de a coordona Planul de acțiune din 
domeniul energiei pentru 2010-2014 cu strategia UE-2020 și cu prioritățile pe care le-am 
amintit, în special decarbonizarea mixului energetic și creșterea securității aprovizionării cu 
energie. Dacă Parlamentul îmi va acorda încrederea sa pe baza acestor obiective, voi cere 
sprijinul Parlamentului și Consiliului pentru a da un nou impuls politicii noastre energetice.

Țin să vă asigur că prioritățile mele corespund în totalitate celor cinci priorități pe care le-ați 
stabilit pentru anii următori. De îndată ce voi fi învestit în funcție, doresc să lansez imediat 
următoarele proiecte:

 o foaie de parcurs pentru crearea unui sistem energetic cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050. Va fi vorba de un document programatic care va stimula 
dezbaterile sociale pe tema sustenabilității sporite a consumului și a producerii de 
energie în cadrul unei agende europene comune;

 un nou plan de acțiune pentru eficiența energetică. În cadrul dezbaterii referitoare la 
Planul european de redresare economică, Comisia precedentă s-a angajat în fața 
Parlamentului să adopte un plan de acțiune ambițios în materie de eficiență energetică. 
Intenționez să procedez în două etape pentru a asigura calitatea acestui plan de 
acțiune: în primul rând, să analizez măsurile implementate până în prezent și 
concluziile desprinse din acestea. Apoi, pe această bază, să elaborez un plan de acțiune 
complet pentru atingerea obiectivului de 20%, cu măsuri concrete pe termen scurt;

 un pachet de măsuri pentru infrastructurile energetice. Acesta va cuprinde prioritățile 
de dezvoltare a infrastructurilor energetice până în 2030 și propuneri legislative pentru 
un nou instrument al UE în domeniul securității aprovizionării cu energie și al 
infrastructurilor energetice, care va include liniile directoare pentru TEN-E. Acest 
pachet trebuie prezentat în timp util pentru a fi luat în considerare în cadrul discuțiilor 
asupra viitoarelor perspective financiare ale UE;

 pe lângă aceste inițiative, în primul semestru al anului 2010 voi prezenta un raport 
privind funcționarea pieței interne și implementarea Planului european de redresare 
economică în ceea ce privește proiectele din domeniul energetic. În alte rapoarte vor fi 
analizate progresele realizate de statele membre în transpunerea directivei privind 
sursele regenerabile de energie și a normelor referitoare la eficiența energetică.

Sunt hotărât să depun eforturi pentru a veghea la transpunerea corectă a prevederilor 
legislației UE de către statele membre, în special în domeniul pieței interne, al surselor 
regenerabile de energie și al eficienței energetice, inițiind, dacă este cazul, proceduri 
pentru încălcarea dreptului comunitar și schimbând informații și experiențe referitoare la 
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cele mai bune practici cu autoritățile și parlamentele naționale. Am convingerea că în 
această privință pot conta pe sprijinul ferm al Parlamentului European.

În concluzie, doresc să adaug că voi înainta propuneri legislative numai după finalizarea 
procedurilor de consultare și după efectuarea unor evaluări pertinente ale impactului 
economic, social și de mediu. Trebuie să colaborăm pentru a simplifica și a clarifica 
procesul legislativ european.


