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ZA KANDIDATA ZA KOMISARJA 

Günther OETTINGER

(Energetika)

Splošna usposobljenost, zavzetost za evropsko idejo in osebna neodvisnost

1. Kateri vidiki vaših osebnih kvalifikacij in izkušenj so še posebej pomembni za 
prevzem funkcije komisarja in pospeševanje splošnega evropskega interesa, zlasti 
na področju, za katero bi bili odgovorni? Kaj vas k temu spodbuja? Kako lahko 
Evropskemu parlamentu zajamčite svojo neodvisnost in kako bi zagotovili, da vaše 
pretekle, trenutne in bodoče dejavnosti ne bi zbujale dvoma v vaše opravljanje 
dolžnosti znotraj Komisije?

Moje poklicne izkušnje, ki jih imam kot gospodarski pravnik, 25 let izkušenj kot poslanec in 
vodja poslanske skupine ter kot predsednik vlade zvezne dežele Baden-Württemberg 
pomenijo, da sem ustrezno usposobljen za prihodnje delo kot član Evropske komisije.

Moja domovina Baden-Württemberg je z več kot deset milijoni prebivalcev ena gospodarsko 
najmočnejših in najbolj inovativnih evropskih regij. Že od zgodnje mladosti so me 
zaznamovali nemško-francoska sprava in oblikovanje združene Evrope, čezmejno 
sodelovanje in sožitje ljudi na obeh straneh meje. Zato sem že veliko let član 
nadstrankarskega društva Europa-Union Deutschland. Odraz mojega globokega evropskega 
prepričanja so tudi moja prizadevanja za čezmejno sodelovanje vzdolž zgornjega Rena in 
pobuda Štirje motorji za Evropo, pri kateri sodelujejo Katalonija, regija Rhône-Alpes in 
Lombardija, in s katerimi je dežela Baden-Württemberg postala pomemben akter pri 
sodelovanju med evropskimi regijami.

Aktivno sodelovanje v evropski politiki je že dolgo izredno pomemben element mojih 
političnih dejavnosti. Dežela Baden-Württemberg je v ustavni konvenciji EU zastopala 
interese vseh nemških dežel ter tako prispevala zlasti regionalne in občinske izkušnje. 
Naslednji primer je moja pobuda, da bi pripravili evropsko strategijo za Podonavje, s katero bi 
močneje poudarili velike razvojne možnosti podonavskih držav v interesu vse Evropske unije. 
Dežela Baden-Württemberg je imela vodilno vlogo tudi pri ratifikaciji Lizbonske pogodbe v 
Nemčiji.

Na podlagi teh izkušenj se kot prepričan Evropejec veselim, da bom v prihodnosti delal v 
interesu vse Evrope. Že kot predsednik poslanske skupine in pozneje kot predsednik vlade 
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sem se v različnih političnih okoliščinah zavzemal za sodelovanje v Evropski uniji ter si ne 
glede na strankarsko pripadnost prizadeval za konstruktiven in k rezultatom usmerjen dialog. 
Temu prepričanju, ki temelji na ravnovesju in skupnemu delu, ostajam zvest.

Trajna gospodarska rast ter zlasti izzivi v zvezi s proizvodnjo energije in energetsko 
učinkovitostjo so že dolgo ključne teme pri mojem delu v parlamentu in vladi. Dežela Baden-
Württemberg je zaradi svojih inovativnih sposobnosti in političnih okvirnih pogojev med 
vodilnimi na obeh področjih. Zato sem odlično pripravljen, da se soočim z izzivi svoje bodoče 
funkcije v interesu celotne Evrope.

Zagotavljam, da se bom v celoti posvetil opravljanju svojih nalog ter temeljito in popolnoma 
opravljal svoje dolžnosti znotraj Komisije. Osebna neodvisnost in neodvisnost od posameznih 
interesov sta nujna, če želi Komisija verodostojno opravljati svoje naloge. Zame osebno sta to 
ključna elementa za moje delo v Komisiji. Natančno bom upošteval obveznost iz člena 17(3) 
Pogodbe o EU in iz člena 245 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerima 
morajo biti člani Evropske komisije pri izvrševanju svojih obveznosti popolnoma neodvisni in 
se morajo vzdržati vseh dejanj, ki so nezdružljiva z naravo njihove funkcije. Prav tako se 
zavezujem, da med svojim mandatom ne bom opravljal nobene druge pridobitne ali 
nepridobitne poklicne dejavnosti in da se bom med mandatom še naprej strogo izogibal 
navzkrižju interesov. Zavezujem se tudi, da bom spoštoval pravila kodeksa ravnanja članov 
Komisije.

Kot je razvidno iz moje „izjave o finančnih interesih“, ki sem jo v skladu s kodeksom 
ravnanja predložil predsedniku Komisije, ne zasedam položaja in nimam finančnih interesov, 
ki bi bili v nasprotju z nalogami komisarja.

Upravljanje delovnega področja in sodelovanje z Evropskim parlamentom ter njegovimi 
odbori

2. Kako bi ocenili vlogo, ki bi jo imeli kot član kolegija komisarjev? V zvezi s čim 
menite, da bi morali pred Parlamentom odgovarjati za svoje ravnanje in delo vaših 
oddelkov ter mu o tem poročati?

V skladu z okvirnim sporazumom o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo 
prevzame vsak član Komisije politično odgovornost za področje, za katero je pristojen, ne 
glede na načelo kolegialnega značaja Komisije. Za delo služb na področjih, ki mi bodo 
dodeljena, bom seveda v tesnem sodelovanju z drugimi člani kolegija prevzel politično 
odgovornost in jo izvajal.

Pri svojem delu kot predsednik vlade sem si vedno prizadeval za konstruktivno razpravo s 
člani vseh poslanskih skupin. Zato je zame osebno zelo pomembno, da s poslanci Evropskega 
parlamenta vzpostavim tesen in spoštljiv dialog ne glede na strankarsko pripadnost. V to 
obveznost izrecno vključujem službe, ki mi bodo dodeljene. 

Na podlagi kodeksa ravnanja Komisije bom vedno sodeloval z generalnim direktorjem, 
vodstvom in uradniki bodočega Generalnega direktorata za energetiko, moje sodelovanje pa
bo temeljilo na zaupanju. Storil bom vse potrebno za učinkovit interni nadzor. Veliko mi 
pomeni, da sodelovanje s službami, ki mi bodo dodeljene, temelji na lojalnosti, zaupanju, 
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transparentnosti ter medsebojnem obveščanju in podpiranju. 

3. Kaj ste še posebej pripravljeni obljubiti v zvezi z večjo preglednostjo, okrepljenim 
sodelovanjem in učinkovito nadaljnjo obravnavo stališč in zahtev Parlamenta glede 
zakonodajnih pobud, tudi upoštevaje začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe? Ali 
ste v zvezi z načrtovanimi pobudami ali tekočimi postopki pripravljeni posredovati 
Parlamentu enakovredne informacije in dokumente kot Svetu?

Moja dolžnost kot član Komisije je zagotavljati popolno transparentnost in stalno obveščenost 
Parlamenta. Menim, da je ta dolžnost ključen pogoj za delovanje naše demokracije. To načelo 
sem dosledno upošteval pri svojem dolgoletnem delu v parlamentu in zlasti pri izvajanju 
osebne odgovornosti kot predsednik vlade ter ga bom v vsakem pogledu spoštoval tudi v 
prihodnje.

Eden glavnih dosežkov Lizbonske pogodbe so okrepljene pravice Evropskega parlamenta. Z 
mojimi službami bomo te razširjene pravice in zahteve Parlamenta v celoti spoštovali. 
Udeleževal se bom razprav s poslanci vseh poslanskih skupin in si bom prizadeval pridobiti 
zaupanje, pri delu pa bom upošteval nasvete, ki jih bom dobil od parlamentarne sfere. S tega 
vidika odprt dialog med Komisijo in Parlamentom zame ni samo obveznost, ampak tudi 
osebna potreba.

Evropski parlament in Svet sta enakovredna akterja v zakonodajnem postopku, zato bom 
Parlamentu posredoval informacije in dokumente na enak način, kot to od mene pričakuje 
Svet. Zavezujem se tudi, da bom spoštoval vse določbe okvirnega sporazuma med našima 
institucijama, med drugim tudi zato, ker ima Evropski parlament posebno vlogo pri nadzoru 
nad Komisijo.

Popolnoma se zavedam, da dolgoročne varnosti oskrbe Evropske unije z energijo in večje 
energetske učinkovitosti ter zlasti ciljev, ki smo si jih zadali zaradi podnebnih sprememb in 
zaveze za ohranjanje naravnih virov, ni mogoče uresničiti brez celovitega sodelovanja 
Parlamenta ter njegovih konstruktivnih predlogov, pobud in nasvetov. Predloge Evropskega 
parlamenta bom zato podrobno preučil in jih tudi sprejel, če bo mogoče. 

Vprašanja v zvezi z delovnim področjem

4. Katere so tri najpomembnejše prednostne naloge, ki jih želite izpolniti na svojem 
predvidenem delovnem področju, po potrebi upoštevaje finančno, gospodarsko in 
socialno krizo ter vprašanja v zvezi s trajnostnim razvojem? 

Glavne teme evropske energetske politike v zadnjih petih letih so bile trajnost, konkurenčnost 
in varnost oskrbe. Še naprej si moramo prizadevati za uresničenje teh treh ciljev in jih 
vključiti v dolgoročno politično strategijo za obdobje do leta 2050, da bomo lahko zmanjšali 
emisije ogljikovega dioksida v mešanici energetskih virov v EU. V ta namen sem določil 
naslednjih pet prednostnih nalog:
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Prvič, želim, da energetska politika pomembno prispeva k oblikovanju gospodarstva z nizkimi 
emisijami ogljikovega dioksida. Potencial, ki ga ima energetska učinkovitost za dosego trajne 
rasti, moramo izkoristiti v celoti. Moj cilj je povečati energetsko učinkovitost, tako da 
zmanjšamo stroške energetsko učinkovitih naložb. Poleg tega moramo spodbujati 
pripravljenost za naložbe v ukrepe za večjo energetsko učinkovitost.

Elektrika je ključni vir energije v nizkoogljični mešanici energetskih virov. Potrebna je 
obsežna razširitev obnovljivih oblik energije. Evropa je dolžna podpirati tudi varno uporabo 
jedrske energije in v ta namen na primer določiti skupna pravila o ravnanju z odpadki. Pri tem 
se bodo posamezne države članice seveda še naprej same odločale o svoji mešanici 
energetskih virov.

Drugič, želim zagotoviti, da imajo tehnologije z nizkimi emisijami CO2 ali brez njih, kot so 
obnovljive oblike energije, vozila z nizkimi emisijami ali zajemanje in skladiščenje CO2, 
osrednje mesto pri zmanjševanju emisij ogljikovega dioksida. S politiko uporabnih raziskav in 
razvoja, ki bo močneje usmerjena v industrijo, želim spodbujati konkurenčnost evropske 
industrije na področju energetike, da bi na trge pripeljali nove vrhunske proizvode ter v 
prihodnost usmerjene in okolju prijazne energetske tehnologije.

Tretjič, z boljšo infrastrukturo želim zagotoviti varno oskrbo z energijo. Izdatki EU morajo 
biti namenjeni ukrepom, ki prinašajo pravo evropsko dodano vrednost v smislu čezmejnih 
učinkov, ekonomij obsega in preprečevanja neuspešnosti trga. Komisija mora še naprej 
usklajevati projekte strateškega pomena, kot sta načrt za povezanje baltskih energetskih 
omrežij in plinovod Nabucco. Na področju energetike, vključno ob Sredozemlju in Severnem 
morju, mora razviti tudi projekte vseevropskih omrežij. Sem spada tudi razvoj pametnih 
evropskih omrežij, ustreznih nadomrežij in regionalnih povezav.

Četrtič, zavzel se bom za razvoj notranjega trga v korist potrošnikov. Popolna in pravočasna 
uresničitev tretjega svežnja ukrepov za notranji trg bo ključna za odpravo preostalih 
(infra)strukturnih in pravnih ovir ter reševanje primerov neuspešnosti trga. Poleg tega bom 
spodbujal uvajanje pametnih energetskih tehnologij, na primer pametnih električnih števcev, 
nenazadnje tudi zato, da povečamo ozaveščenost državljanov in podjetij o tem, da je treba 
varčevati z energijo, da jim olajšamo nadzor nad njihovo porabo energije ter ponudimo 
možnosti, da povečajo energetsko učinkovitost in zmanjšajo stroške energije.

Okrepil in razširil bom tudi zunanjo dimenzijo energetske politike. Kljub vsem prizadevanjem 
za diverzifikacijo energetskih virov bomo še veliko let morali uvažati precejšnjo količino 
nafte in plina. Na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili med plinsko krizo leta 2009, želim 
dodatno okrepiti solidarnost med državami članicami in povečati sposobnost EU, da pri 
mednarodnih energetskih zadevah nastopi enotno in zagotovi oskrbo za vse države članice.

5. Katere specifične zakonodajne in nezakonodajne pobude nameravate dati in po 
kakšnem časovnem razporedu? Kaj konkretnega lahko obljubite v zvezi s 
prednostnimi nalogami in zahtevami odborov, ki so v prilogi in bi spadali na vaše 
delovno področje? Kako bi osebno zagotovili visoko kakovost zakonodajnih 
predlogov?
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Moj cilj je tesno povezati energetski akcijski načrt za obdobje 2010–2014 z najpomembnejšo 
strategijo EU do leta 2020 in z zgoraj navedenimi prednostnimi nalogami, zlasti z 
zmanjšanjem emisij ogljikovega dioksida v mešanici energetskih virov in povečanjem 
varnosti oskrbe z energijo. Če bo Parlament na podlagi teh ciljev potrdil zaupanje vame, bom 
Parlament in Svet prosil, da me podpreta pri prizadevanjih, da pospešimo energetsko politiko.

Lahko Vam zagotovim, da se mojih pet prednostnih nalog popolnoma ujema z vašimi petimi 
prednostnimi nalogami, ki ste jih določili za prihodnja leta. Po prevzemu funkcije želim takoj 
postati dejaven na naslednjih projektih:

 časovni načrt za nizkoogljični energetski sistem do leta 2050. To bo programski 
dokument, ki bo spodbujal družbeno razpravo o trajnostni rabi in proizvodnji energije, 
pri tem pa upošteval skupno evropsko agendo;

 novi akcijski načrt za energetsko učinkovitost. V razpravi o evropskemu načrtu za 
oživitev gospodarstva se je prejšnja Komisija pred Parlamentom zavezala, da bo 
sprejela velikopotezen akcijski načrt za energetsko učinkovitost. Kakovost akcijskega 
načrta želim zagotoviti v dveh potezah. Najprej želim oceniti do zdaj izvedene ukrepe 
in iz njih izhajajoče ugotovitve, nato pa na podlagi tega izdelati popoln akcijski načrt 
za uresničitev cilja 20 %, in sicer s konkretnimi kratkoročnimi ukrepi;

 energetski infrastrukturni paket. Določal bo prednostne naloge za razvoj energetske 
infrastrukture do leta 2030 in zakonodajne predloge za nov instrument EU za varnost 
oskrbe z energijo in energetsko infrastrukturo, vključno s smernicami TEN-E. 
Energetski infrastrukturni paket mora biti pripravljen pravočasno, da bo lahko 
upoštevan v razpravah o naslednjih finančnih perspektivah EU;

 poleg teh pobud bom v prvi polovici leta 2010 poročal o delovanju notranjega trga in 
uresničevanju evropskega načrta za oživitev gospodarstva, in sicer pri energetskih 
projektih. V drugih poročilih bom ocenil napredek držav članic pri izvajanju direktive 
o obnovljivih virih energije in predpisih o energetski učinkovitosti.

Želim si, da bi države članice pravilno prenesle predpise EU, zlasti na področju notranjega 
trga, obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti, in si bom za to tudi 
prizadeval. To vključuje uvedbo postopka za ugotavljanje kršitev, izmenjavo informacij in 
izkušenj z najboljšimi praksami z nacionalnimi organi in parlamenti. Prepričan sem, da 
lahko pri tem računam na močno podporo Evropskega parlamenta.

Zakonodajne predloge bom predložil šele, ko bodo uspešno opravljena ustrezna 
posvetovanja ter gospodarske, družbene in ekološke ocene učinkov. Da bo oblikovanje 
evropske zakonodaje enostavnejše in preglednejše, moramo sodelovati med seboj.


