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ODPOVEDE

DEZIGNOVANÉHO ČLENA KOMISIE

NA DOTAZNÍK EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

Günther OETTINGER

(Energetika)

Celkové schopnosti, európska angažovanosť a osobná nezávislosť

1. Ktoré aspekty Vašej osobnej kvalifikácie a Vašich skúseností sú obzvlášť dôležité 
pre to, aby ste sa stali komisárom a podporovali všeobecné európske záujmy, 
najmä v oblasti, za ktorú by ste mali niesť zodpovednosť? Čo Vás motivuje? Aké 
záruky nezávislosti môžete predložiť Európskemu parlamentu a ako by ste 
zabezpečili, aby žiadna minulá, súčasná alebo budúca Vami vykonávaná činnosť 
nemohla spochybniť výkon Vašich úloh v rámci Komisie?

Moje profesionálne skúsenosti komerčného právnika, medzičasom už 25-ročné skúsenosti vo 
funkciách poslanca a predsedu frakcie, ako aj funkčné obdobie strávené vo funkcii predsedu 
vlády spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko predstavujú dôležitú a vhodnú kvalifikáciu 
pre budúcu činnosť v pozícii člena Európskej komisie. 

V spolkovej krajine Bádensko-Württembersko, odkiaľ pochádzam, žije viac ako 10 miliónov 
obyvateľov a tento región je jedným z hospodársky najsilnejších a najinovatívnejších 
regiónov Európy.  Môj život už od mladosti formovalo nemecko-francúzske zmierenie a 
budovanie zjednotenej Európy, cezhraničná spolupráca ako aj spolužitie ľudí na oboch 
stranách hranice. Z tohto dôvodu som už mnoho rokov členom nadstraníckej organizácie 
Europa-Union Deutschland. Vyjadrením môjho hlbokého európskeho presvedčenia je aj moja 
angažovanosť za cezhraničnú spoluprácu v oblasti horného Rýna, ako aj „iniciatíva štyroch 
motorov“, ktorej členmi sú regióny Katalánska, Rhône-Alpes a Lombardska, pričom 
Bádensko-Württembersko zohráva dôležitú úlohu v spolupráci európskych regiónov. 

Ústredným prvkom mojej politickej činnosti je už dlhší čas aktívna účasť na európskej 
politike. Moja spolková krajina Bádensko-Württembersko zastupovala na Európskom 
konvente všetky nemecké spolkové krajiny a sprostredkovala svoje skúsenosti najmä z 
regionálnej a komunálnej oblasti. Ďalším príkladom je moja iniciatíva s cieľom vzniku 
európskej dunajskej stratégie, aby sa v záujme celej Európskej únie lepšie využil obrovský 
rozvojový potenciál podunajských krajín. Spolková krajina Bádensko-Württembersko 
prevzala vedúcu pozíciu aj v procese ratifikácie Lisabonskej zmluvy v Nemecku.
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Na základe uvedených skúseností sa teším, že aj v budúcnosti budem môcť ako presvedčený 
Európan slúžiť európskym záujmom. Už vo funkcii predsedu politickej frakcie a neskôr ako 
predseda vlády som sa v rôznych politických konšteláciách zasadzoval za spoluprácu v rámci 
Európskej únie, pričom som viedol konštruktívny dialóg so zámerom dosahovať výsledky bez 
ohľadu na stranícke záujmy. Za svoju úlohu považujem naďalej pracovať nezávislým a 
vecným spôsobom. 

Hlavnými témami mojej práce v parlamente a vo vláde sú udržateľný hospodársky rast a 
práve výzvy spojené s výrobou elektrickej energie a energetickou účinnosťou.  V obidvoch 
týchto oblastiach má spolková krajina Bádensko-Württembersko vedúce postavenie, a to 
vďaka svojej inovatívnosti a rámcovým politickým podmienkam.  Preto som pripravený čo 
najlepšie zvládnuť výzvy spojené s výkonom mojej budúcej funkcie v európskom záujme.

Ubezpečujem Vás, že svoje schopnosti budem plne venovať výkonu svojej funkcie a že si v 
plnej miere budem plniť svoje povinnosti v Komisii. Osobnú nezávislosť a nezávislosť voči 
individuálnym záujmom považujem za nevyhnutné predpoklady na to, aby Komisia bola 
schopná dôveryhodne vykonávať svoj mandát. Pre mňa osobne sú to rozhodujúce prvky mojej 
práce pre Komisiu. V plnej miere dodržím povinnosti vyplývajúce z článku 17 ods. 3 Zmluvy 
o Európskej únii a článku 245 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorých členovia 
Európskej komisie svoju funkciu vykonávajú nezávisle a činnosti, ktoré sú v rozpore s ich 
úlohami, sú zakázané. Takisto sa zaväzujem, že počas môjho funkčného obdobia nebudem 
vykonávať žiadne platené ani neplatené zamestnanie a naďalej budem prísne dbať na to, aby 
som sa pri výkone svojej funkcie vyhýbal akémukoľvek konfliktu záujmov. Okrem toho sa 
zaväzujem rešpektovať predpisy Kódexu správania komisárov.

Tak, ako vyplýva z môjho „Vyhlásenia o záujmoch“, ktoré som v súlade s Kódexom 
správania komisárov odovzdal predsedovi Komisie, nezastávam žiadne funkcie ani nemám 
žiadne finančné záujmy, ktoré by boli v rozpore s úlohami člena Komisie.

Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom a jeho výbormi

2. Ako by ste posúdili svoju úlohu člena kolégia komisárov? Do akej miery by ste 
cítili zodpovednosť voči Parlamentu za svoje kroky a za konanie Vašich útvarov?

V súlade s rámcovou dohodou o vzťahu k Európskemu parlamentu a Komisii prevezme každý 
člen Komisie politickú zodpovednosť za svoju oblasť pôsobnosti, a to bez ohľadu na zásadu 
kolektívnej povahy Komisie. Za činnosti mojich služobných úradov v rámci oblastiach 
pôsobnosti, ktoré mi boli pridelené, samozrejme prevezmem politickú zodpovednosť a 
zodpovednosť budem niesť aj v úzkej spolupráci s ďalšími členmi kolégia.

Pri mojej práci vo funkcii predsedu spolkovej vlády som sa vždy snažil nájsť základ pre 
konštruktívny dialóg s členmi všetkých parlamentných skupín. Preto mi osobne veľmi záleží 
na tom, aby sme v budúcnosti s poslancami Európskeho parlamentu viedli úzky dialóg 
založený na dôvere a nie na straníckych a politických preferenciách. Tento záväzok sa 
výslovne týka aj mne pridelených útvarov. 

Na základe Kódexu správania komisárov sa budem vždy usilovať o spoluprácu s generálnym 
riaditeľom, manažmentom a zamestnancami budúceho generálneho riaditeľstva pre 
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energetiku, ktorá bude založená na dôvere. Urobím všetko pre to, aby interné kontrolné 
mechanizmy fungovali účinným spôsobom. Veľký dôraz kladiem na to, aby spolupráca s mne 
pridelenými služobnými úradmi bola založená na princípoch lojality, dôvery, transparentnosti 
ako aj na vzájomnej výmene informácií a podpore.

3. Aké konkrétne záväzky ste pripravený prijať v zmysle širšej transparentnosti, 
posilnenej spolupráce a účinných následných opatrení vyplývajúcich zo stanovísk 
Parlamentu a jeho požiadaviek v súvislosti s legislatívnymi iniciatívami, a to tiež so 
zreteľom na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy? V súvislosti s 
plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi, ste pripravený 
poskytovať Parlamentu informácie a dokumenty na rovnakej úrovni ako Rade?

Ako člen Komisie považujem za svoju povinnosť zaistiť úplnú transparentnosť a neustále 
informovanie Európskeho parlamentu. Túto povinnosť považujem za rozhodujúci predpoklad 
funkčnosti nášho demokratického systému. Počas svojej dlhoročnej práce v parlamente, a 
zvlášť v rámci svojej osobnej zodpovednosti vo funkcii predsedu vlády, som uvedené zásady 
dodržiaval a aj v budúcnosti ich budem v každom smere zohľadňovať.

Jedným z podstatných výdobytkov Lisabonskej zmluvy je ďalšie posilnenie práv Európskeho 
parlamentu. Ja a mne podriadené služobné úrady budú tieto rozšírené práva a nároky 
Európskeho parlamentu v plnom rozsahu rešpektovať.  S poslancami všetkých frakcií budem 
samozrejme viesť dialóg založený na dôvere a odporúčania Parlamentu zohľadním vo svojej 
práci. V tejto súvislosti považujem otvorený dialóg medzi Komisiou a Európskym 
parlamentom nielen za povinnosť, ale aj za nevyhnutnosť.

Európsky parlament a Rada majú v legislatívnom procese rovnocenné postavenie, a preto 
budem samozrejme Európskemu parlamentu poskytovať informácie a dokumenty tak, ako to 
odo mňa očakáva Rada. Okrem toho sa zaväzujem, že budem dodržiavať všetky ustanovenia 
rámcovej dohody medzi našimi inštitúciami, a to aj z dôvodu, že Európsky parlament má 
osobitné postavenie pri kontrole Komisie. 

Som si plne vedomý toho, že zabezpečenie dlhodobého zásobovania Európskej únie 
elektrickou energiou a lepšiu energetickú účinnosť, a najmä ciele vyplývajúce z ochrany 
klímy a zo záväzku ochrany prírodných zdrojov nie je možné dosiahnuť bez intenzívnej 
spolupráce s Európskym parlamentom a jeho konštruktívnych návrhov, podnetov a 
komentárov. Návrhy Európskeho parlamentu si preto dôkladne overím a podľa možností sa s 
nimi stotožním. 

Otázky týkajúce sa politík

4. Ktoré tri hlavné priority hodláte presadzovať v rámci Vám navrhovaného 
portfólia s prípadným zreteľom na finančnú, hospodársku a sociálnu krízu a obavy 
súvisiace s trvalo udržateľným rozvojom? 

Udržateľnosť, konkurencieschopnosť a bezpečnosť zásobovania energiou sú v posledných 
piatich rokoch stredobodom záujmu európskej energetickej politiky. Naďalej treba dosahovať 
pokrok pri riešení týchto cieľov a zahrnúť ich do dlhodobej politickej stratégie s výhľadom do 
roku 2050, aby sa dosiahla dekarbonizácia energetického mixu v EÚ. Z tohto dôvodu sa 
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sústredím na týchto päť priorít:

V prvom rade chcem, aby energetická politika významným spôsobom prispela k vybudovaniu 
nízkouhlíkového hospodárstva. V plnej miere musíme využiť potenciál energetickej účinnosti 
v záujme trvalo udržateľného rastu. Mojím cieľom je zlepšiť energetickú účinnosť znížením 
nákladov na energeticky efektívne investície. Okrem toho musíme vyžadovať väčšiu 
pripravenosť investovať do opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti. 

Elektrická energia je rozhodujúcim médiom v rámci nízkouhlíkového energetického mixu. Je 
potrebný masívny rozvoj obnoviteľných energií. Európa je povinná podporovať bezpečné 
využívanie jadrovej energie, napríklad prostredníctvom spoločných pravidiel v oblasti 
nakladania s odpadmi. V tejto súvislosti nie je dotknutá sloboda členských štátov vo výbere 
vlastného energetického mixu.

Po druhé sa chcem postarať o to, aby sa stredobodom snáh o dekarbonizáciu stali technológie 
s nízkymi alebo žiadnymi emisiami CO2, ako sú obnoviteľné energie, automobily s nízkymi 
emisiami alebo zachytávanie a skladovanie CO2. V rámci politiky v oblasti výskumu a vývoja 
so silnejšou orientáciou na priemysel by som chcel pomôcť pri podpore 
konkurencieschopnosti európskeho priemyslu v oblasti energetiky, aby sa na trh dostali nové 
špičkové výrobky a ekologické energetické technológie zamerané na budúcnosť.

Po tretie chcem skvalitnením infraštruktúry zaistiť bezpečnosť nášho zásobovania energiami.
Výdavky rozpočtu EÚ by sa mali zameriavať na opatrenia, ktorých výsledkom bude skutočne 
európska pridaná hodnota, pokiaľ ide o ich nadnárodný dosah, úspory z rozsahu a boj proti 
zlyhaniu trhu. Komisia by mala ďalej koordinovať projekty strategického významu, ako sú 
napríklad plán prepojenia pobaltských energetických sietí a plynovod Nabucco. Mala by aj 
ďalej rozvíjať projekty transeurópskych sietí v oblasti energetiky vrátane oblasti Stredomoria 
a Severného mora. V tejto súvislosti ide aj o vybudovanie inteligentných európskych sietí, 
príslušných supersietí („Supergrid“) a regionálnych prepojovacích bodov.

Po štvrté sa budem zasadzovať za vybudovanie spoločného trhu v prospech spotrebiteľov.
Kompletné a včasné presadenie tretieho balíka opatrení týkajúcich sa vnútorného trhu má 
rozhodujúci význam pre odstránenie existujúcich (infra-)štruktúrnych bariér, právnych 
prekážok alebo prípadov zlyhania trhu. Ďalej budem podporovať zavádzanie inteligentných 
energetických technológií, ako sú napríklad inteligentné elektromery, v neposlednom rade 
preto, aby sa v súvislosti so spotrebičmi zvýšilo povedomie občanov a podnikateľských 
subjektov o nutnosti šetrnej spotreby elektrickej energie a takisto aby mali ľahšiu kontrolu 
nad svojou vlastnou spotrebou energie, a aby sa otvoril priestor na zvýšenie energetickej 
účinnosti a zníženie nákladov na energie. 

Napokon posilním a rozšírim externý rozmer energetickej politiky. Napriek všetkému úsiliu o 
diverzifikáciu energetických zdrojov budeme ešte dlhé roky závislí na významnom objeme 
dovozu ropy a plynu. Na základe skúseností z plynovej krízy v roku 2009 chcem ďalej 
posilniť solidaritu medzi členskými štátmi, ako aj zvýšiť schopnosť spoločného postupu EÚ v 
medzinárodných otázkach v oblasti energetiky a zabezpečiť zásobovanie všetkých členských 
štátov.
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5. Aké konkrétne legislatívne a nelegislatívne iniciatívne návrhy mienite predložiť a v 
akom časovom horizonte? Aké konkrétne záväzky môžete prijať najmä v súvislosti 
s prioritami a požiadavkami výborov, ktoré sú uvedené v prílohe a ktoré by patrili 
do Vášho portfólia? Ako by ste osobne zabezpečili vysokú kvalitu legislatívnych 
návrhov?

Mojím cieľom je úzko prepojiť akčný plán pre energetiku na roky 2010 až 2014 s 
nadriadenou stratégiou EÚ do roku 2020, ako aj s uvedenými prioritami, najmä pokiaľ ide o 
dekarbonizáciu energetického mixu a posilnenie našej energetickej bezpečnosti. V prípade, že 
mi Európsky parlament na základe týchto cieľov vysloví dôveru, požiadam ho a Európsku 
radu o podporu, aby sme našu energetickú politiku posunuli dopredu. 

Môžem Vás ubezpečiť, že moje priority úplne zodpovedajú piatim prioritám, ktoré ste 
stanovili na nasledujúce roky. Po prevzatí svojho mandátu chcem okamžite začať s týmito 
projektmi: 

 Pripraviť cestovnú mapu pre nízkouhlíkový energetický systém do roku 2050.  Bude 
to programový dokument, ktorý bude podporovať spoločenskú diskusiu o 
udržateľnejšom využívaní energie a jej výrobe vzhľadom na spoločnú európsku 
agendu. 

 Nový akčný plán pre energetickú účinnosť. V rámci diskusie o pláne hospodárskej 
obnovy Európy sa predchádzajúca Komisia Európskemu parlamentu zaviazala k 
prijatiu ambiciózneho akčného plánu energetickej účinnosti. Chcem zabezpečiť 
kvalitu tohto akčného plánu v rámci dvoch etáp: v prvom rade vyhodnotiť dosiaľ 
realizované opatrenia a z nich vyplývajúce závery. Následne vypracovať kompletný 
akčný plán na dosiahnutie cieľa zníženia emisií CO2 o 20 %, spolu s konkrétnymi 
krátkodobými opatreniami.

 Balík v oblasti energetickej infraštruktúry. Tento balík zahŕňa priority budovania 
energetickej infraštruktúry do roku 2030, ako aj legislatívne návrhy na nový nástroj 
EÚ v oblasti bezpečnosti zásobovania energiou a energetickej infraštruktúry vrátane 
usmernení pre TEN E (transeurópska energetická sieť). Tento infraštruktúrny balík by 
mal byť pripravený včas, aby ho bolo možné zahrnúť do diskusií o nasledujúcich 
finančných perspektívach EÚ. 

 Okrem týchto iniciatív budem v prvej polovici roka 2010 informovať o fungovaní 
vnútorného trhu a o realizácii plánu hospodárskej obnovy Európy v súvislosti so 
zámermi v oblasti energetiky. V ďalších správach sa zhodnotí pokrok členských štátov 
pri implementácii smernice o obnoviteľných energiách, ako aj predpisov o 
energetickej účinnosti. 

Chcem a budem pracovať na tom, aby sa v členských štátoch správne uplatňovali právne 
predpisy EÚ, najmä v oblasti vnútorného trhu, obnoviteľných energií a energetickej 
efektívnosti. V tejto súvislosti ide o začatie konaní o porušení právnych predpisov, ale aj o 
výmenu informácií a osvedčených postupov s jednotlivými národnými orgánmi a 
parlamentmi. Som si istý, že v tomto smere môžem počítať so silnou podporou 
Európskeho parlamentu.

Napokon budem legislatívne návrhy predkladať iba vtedy, keď budú úspešne ukončené 
príslušné konzultácie, ako aj hodnotenie ich vplyvu na hospodárstvo, sociálnu oblasť a 
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životné prostredie. Musíme spolupracovať s cieľom zjednodušiť a sprehľadniť európske 
zákonodarstvo.


