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SVAR PÅ

 EUROPAPARLAMENTETS

SKRIFTLIGA FRÅGOR TILL DEN NOMINERADE 

KOMMISSIONSLEDAMOTEN 

Günther H. OETTINGER

(Energi)

Allmän kompetens, engagemang för EU och personlig oavhängighet

1. Vilka av dina personliga kvalifikationer och erfarenheter är särskilt viktiga för 
uppdraget som kommissionsledamot och främjandet av det europeiska 
allmänintresset, särskilt inom det område som du skulle ansvara för? Vad sporrar 
dig? På vilket sätt kan du inför Europaparlamentet garantera din personliga 
oavhängighet, och hur kan du garantera att din tidigare, nuvarande eller framtida 
verksamhet inte på något sätt skulle kunna innebära att fullgörandet av dina 
skyldigheter inom kommissionen ifrågasätts?

Min yrkesmässiga bakgrund som affärsadvokat, mina nu 25 års erfarenhet som 
parlamentsledamot och gruppordförande samt min tid som regeringschef i den tyska delstaten 
Baden-Württemberg är viktiga och relevanta kvalifikationer för en framtida tjänstgöring som 
ledamot av Europeiska kommissionen.

Min hemstat Baden-Württemberg är med sina över tio miljoner invånare en av Europas 
ekonomiskt starkaste och mest innovativa regioner. Personligen är jag sedan mina tidiga 
ungdomsår präglad av den fransk-tyska försoningen, uppbyggnaden av ett enat Europa, 
samarbetet över gränserna och samvaron mellan människor på olika sidor av gränserna. Jag 
har därför sedan många år varit medlem i det tvärpolitiska Europa-Union Deutschland. Min 
djupa europeiska övertygelse kommer också till uttryck genom mina insatser för det 
gränsöverskridande samarbetet längs Oberrhein samt initiativet Vier Motoren med 
Katalonien, Rhône-Alpes och Lombardiet, som har gjort Baden-Württemberg till en viktig
aktör i samarbetet mellan EU:s regioner.

Ett aktivt deltagande i Europapolitiken är sedan länge en central del i mitt politiska arbete. 
Min delstat Baden-Württemberg representerade alla tyska delstaters intressen vid Europeiska 
konventet och bidrog då särskilt med regionala och kommunala erfarenheter. Ytterligare ett 
exempel är mitt initiativ till en europeisk Donaustrategi för att den stora utvecklingspotential 
som länderna längs Donau besitter ska kunna utnyttjas till förmån för hela EU. Baden-
Württemberg spelade också en ledande roll i arbetet med ratificeringen av Lissabonfördraget i 
Tyskland.
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Med dessa erfarenheter ser jag som övertygad europé fram emot att arbeta i hela EU:s 
intresse. Som gruppordförande och sedan som regeringschef har jag redan inom ramen för 
olika politiska konstellationer arbetat för samverkan inom EU och understött en konstruktiv, 
resultatinriktad dialog över alla partigränser. Jag håller oförändrat fast vid principerna om 
jämlikhet och samarbete i konkreta frågor.

En stabil ekonomisk tillväxt och speciellt också utmaningarna när det gäller energiproduktion 
och energieffektivitet har sedan lång tid varit centrala områden i mitt parlaments- och 
regeringsarbete. På båda dessa områden ligger delstaten Baden-Wüttemberg långt framme 
tack vare sin innovativa kraft och de politiska ramvillkoren. Jag är därför på bästa sätt 
förberedd för att med hela Europas intresse för ögonen anta de utmaningar som mitt framtida 
ämbete medför.

Jag försäkrar att jag kommer att lägga alla mina arbetsinsatser på mitt ämbete och uppfylla 
alla mina skyldigheter inom kommissionen. Personligt oberoende och oberoende gentemot 
särintressen är nödvändiga förutsättningar för att kommissionen ska kunna fullgöra sina 
uppgifter på ett trovärdigt sätt. Det är för mig personligen de absolut centrala delarna av mitt 
arbete i kommissionen. Jag kommer att fullständigt uppfylla skyldigheterna enligt artikel 17.3 
i fördraget om Europeiska unionen och i artikel 245 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, som föreskriver att ledamöterna i kommissionen ska fullgöra sina uppgifter med 
fullständig oavhängighet och avhålla sig från varje handling som är oförenlig med deras 
skyldigheter. Jag förpliktar mig också att inte utöva någon annan avlönad eller oavlönad 
yrkesverksamhet under min ämbetstid och att även fortsättningsvis strikt se till att undvika 
varje intressekonflikt vid min ämbetsutövning. Vidare förpliktar jag mig att följa reglerna i 
kommissionsledamöternas uppförandekod.

Såsom framgår av min ”förklaring om ekonomiska intressen” som jag har lagt fram för 
kommissionens ordförande i enlighet med uppförandekoden innehar jag inga befattningar och 
har inga ekonomiska intressen som står i strid med en kommissionsledamots uppgifter.

Förvaltning av ansvarsområdet och samarbete med Europaparlamentet och dess utskott

2. Hur skulle du uppfatta din uppgift som ledamot av kommissionskollegiet? På 
vilket sätt skulle du betrakta dig själv som ansvarig och redovisningsskyldig inför 
Europaparlamentet för ditt och dina avdelningars handlande?

Enligt ramöverenskommelsen om förhållandet till Europaparlamentet och kommissionen ska 
varje kommissionsledamot ta politiskt ansvar för verksamheten på det område som han eller 
hon är ansvarig för. Detta gäller utan att kommissionens kollegialitetsprincip påverkas. Jag 
kommer naturligtvis att ta politiskt ansvar för mina avdelningars verksamhet på de 
uppgiftsområden som jag tilldelas, och jag kommer att ta detta ansvar i nära samarbete med 
övriga kommissionsledamöter.

I mitt arbete som regeringschef har jag alltid bemödat mig om att föra konstruktiva 
diskussioner med ledamöterna i alla politiska grupper i parlamentet. Jag är därför mycket mån 
om att i framtiden främja en nära dialog med Europaparlamentets ledamöter som bygger på 
förtroende och inte styrs av partipolitiska preferenser. Mina avdelningar omfattas härmed 
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uttryckligen av denna förpliktelse. 

På grundval av kommissionens uppförandekod kommer jag alltid att säkerställa ett 
förtroendefullt samarbete med generaldirektören samt ledning och personal inom det framtida 
generaldirektoratet för energi. Jag kommer att göra mitt yttersta för att de interna kontrollerna 
ska fungera effektivt. Jag lägger stor vikt vid att samarbetet med mina avdelningar ska bygga 
på principerna om lojalitet, förtroende, öppenhet och ömsesidigt informationsutbyte och stöd.

3. Vilka specifika åtaganden är du redo att göra i fråga om ökad öppenhet, ökat 
samarbete med Europaparlamentet och e f f e k t i v  uppföljning av 
Europaparlamentets ståndpunkter och önskemål om lagstiftningsinitiativ, även 
med hänsyn till Lissabonfördragets ikraftträdande? Är du beredd att förse både 
parlamentet och rådet med samma uppgifter och handlingar när det gäller 
planerade initiativ och pågående förfaranden?

Som kommissionsledamot anser jag mig skyldig att garantera fullständig öppenhet och att 
löpande informera parlamentet. Denna skyldighet är, som jag ser det, en avgörande 
förutsättning för att vår demokrati ska kunna fungera. Under min mångåriga parlamentariska 
verksamhet, men också speciellt i samband med mitt personliga ansvar som regeringschef, har 
jag hållit mig strikt till denna princip och kommer att i alla avseenden göra så också i 
framtiden.

Ett av de väsentliga resultaten av Lissabonfördraget är att Europaparlamentets rättigheter har 
stärkts ytterligare. Mina avdelningar och jag kommer att på ett heltäckande sätt tillgodose 
dessa utvidgade rättigheter och anspråk som parlamentet har. Naturligtvis kommer jag att 
vinnlägga mig om en förtroendefull diskussion med parlamentsledamöter inom alla politiska 
grupper och ta de råd som jag får från parlamentet i beaktande i mitt arbete. Mot bakgrund av 
detta är en öppen dialog mellan kommissionen och parlamentet för mig inte bara en 
skyldighet utan även ett personligt krav.

Europaparlamentet och rådet är jämställda aktörer vid lagstiftningen och därför kommer jag 
naturligtvis att tillhandahålla parlamentet information och dokument på samma sätt som rådet 
förväntar sig att jag gör detta. Dessutom förpliktar jag mig att följa samtliga bestämmelser i 
ramöverenskommelsen mellan våra institutioner, inte minst med tanke på att 
Europaparlamentet har en särskild ställning vid kontrollen av kommissionen.

Jag är fullt medveten om att ett omfattande samarbete med parlamentet och dess konstruktiva 
förslag och rekommendationer är en förutsättning för att vi ska kunna garantera EU:s 
energiförsörjning på lång sikt, öka energieffektiviteten och uppnå de mål som följer av 
klimatskyddet och skyldigheten att skydda naturresurserna. Jag kommer därför att noggrant 
granska Europaparlamentets förslag och beakta dem så långt det är möjligt. 

Frågor som rör den politiska strategin

4. Vilka är dina tre huvudprioriteringar inom ditt föreslagna ansvarsområde, med 
beaktande, om så krävs, av den finansiella, ekonomiska och sociala krisen och 
problem som är kopplade till hållbar utveckling? 
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Hållbarhet, konkurrenskraft och en trygg energiförsörjning har stått i fokus för EU:s 
energipolitik under de senaste fem åren. Dessa tre mål måste vi hålla fast vid och integrera i 
en långsiktig politisk strategi fram till år 2050 för att fasa ut andelen fossila bränslen i EU:s 
energimix. Jag har därför följande fem prioriteringar.

För det första vill jag att energipolitiken i väsentlig utsträckning ska bidra till uppbyggnaden 
av en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Vi måste realisera hela den potential som ligger i 
ett effektivt energiutnyttjande för att åstadkomma en hållbar tillväxt. Jag har som mål att öka 
energieffektiviteten genom att sänka kostnaderna för energieffektiva investeringar. Dessutom 
måste vi främja en högre beredvillighet att investera i energieffektivitetsåtgärder.

Elektricitet är den viktigaste energibäraren i en energimix med låga koldioxidutsläpp. Det 
krävs en kraftig satsning på förnybar energi. Europa måste också främja en säker användning 
av kärnkraft, t.ex. genom att fastställa gemensamma regler för avfallshanteringen. De enskilda 
medlemsstaterna ska dock fortfarande själva kunna välja sin egen energimix.

För det andra vill jag se till att teknik med låga eller inga koldioxidutsläpp, t.ex. förnybar 
energi, fordon med låga utsläpp eller koldioxidavskiljning och -lagring, står överst på 
dagordningen för utfasningen av fossila bränslen. Jag vill bidra till att främja den europeiska 
industrins konkurrenskraft genom en mer industriinriktad politik för forskning och utveckling 
så att nya avancerade produkter och framtidsorienterad miljövänlig energiteknik kan komma 
ut på marknaden.

För det tredje vill jag säkra vår energiförsörjning genom en bättre infrastruktur. EU:s utgifter 
bör vara inriktade på åtgärder som åstadkommer ett verkligt mervärde i form av 
gränsöverskridande effekter, skalfördelar och insatser mot marknadsmisslyckanden.
Kommissionen bör fortsätta att samordna strategiskt betydelsefulla projekt som t.ex. planen 
för att koppla samman de baltiska energinäten med gasledningen Nabucco. Den bör också 
vidareutveckla projekten avseende de transeuropeiska näten på energiområdet, även i 
Medelhavsområdet och Nordsjön. Detta omfattar även utvecklingen av intelligenta europeiska 
nät, motsvarande ”supernät” och regionala sammankopplingspunkter.

För det fjärde kommer jag att arbeta för utbyggnaden av den inre marknaden till fördel för 
konsumenterna. Det tredje inremarknadspaketet måste genomföras fullt ut och inom utsatt tid 
för att kvarvarande (infra)strukturella barriärer, rättsliga hinder och marknadsmisslyckanden 
ska undanröjas. Jag kommer vidare att främja införandet av intelligent energiteknik, t.ex. 
smarta elmätare, inte minst för att till konsumenternas fördel höja medvetenheten hos 
människor och företag om att det är nödvändigt med en sparsam energiförbrukning, underlätta 
deras kontroll över den egna energiförbrukningen och öppna vägar för att förbättra 
energieffektiviteten och sänka energikostnaderna.

Slutligen kommer jag att stärka och vidareutveckla energipolitikens externa dimension. 
Oavsett alla ansträngningar för att diversifiera energikällorna kommer vi fortfarande att 
behöva importera ansenliga mängder olja och gas under många år framöver. Mot bakgrund av 
erfarenheterna av gaskrisen 2009 vill jag stärka solidariteten mellan medlemsstaterna 
ytterligare och vidareutveckla EU:s förmåga att tala med en röst i internationella energifrågor 
och att säkerställa energiförsörjningen för alla medlemsstater.
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5. Vilka specifika lagstiftningsinitiativ och andra initiativ som inte rör lagstiftning 
tänker du att lägga fram, och vilken är tidsplanen för dessa? Vilka specifika 
åtaganden kan du göra, särskilt i fråga om utskottens prioriteringar och önskemål 
som följer av dessa, och som skulle omfattas av ditt ansvarsområde? Hur skulle du 
personligen se till att lagstiftningsförslagen håller god kvalitet?

Det är mitt mål att energihandlingsplanen för 2010–2014 ska ha nära anknytning till den 
överordnade strategin EU 2020 och de prioriteringar som jag nämnt här, särskilt utfasningen 
av fossila bränslen i energimixen och en tryggare energiförsörjning. Om parlamentet uttalar 
sitt förtroende för mig på grundval av vad jag har framfört kommer jag att be parlamentet och 
rådet om stöd för ytterligare satsningar på vår energipolitik.

Jag kan försäkra er om att mina prioriteringar helt och fullt stämmer överens med de fem 
prioriteringar som ni har lagt fast för de kommande åren. När jag har tillträtt min tjänst vill jag 
omedelbart inleda följande projekt:

 En färdplan för ett energisystem med låga koldioxidutsläpp fram till 2050. Detta 
kommer att vara ett programmatiskt dokument som ska stimulera samhällsdebatten 
kring en mer hållbar energiförbrukning och energiproduktion med sikte på en 
gemensam europeisk agenda.

 En ny handlingsplan för energieffektivitet. Inom ramen för debatten om den 
ekonomiska återhämtningsplanen för Europa lovade den förra kommissionen 
parlamentet att den skulle anta en ambitiös handlingsplan för energieffektivitet. Jag 
vill säkra kvaliteten på denna handlingsplan i två steg: För det första bör de hittills 
vidtagna åtgärderna utvärderas och slutsatser av detta dras. På grundval av detta bör 
sedan en fullständig handlingsplan tas fram för att vårt 20-procentmål ska uppnås, 
detta med hjälp av konkreta åtgärder på kort sikt.

 Ett energiinfrastrukturpaket. Det ska innehålla prioriteringar för utbyggnaden av 
energiinfrastrukturen fram till 2030 och lagförslag för ett nytt EU-instrument för trygg 
energiförsörjning och energiinfrastruktur samt TEN-E-riktlinjerna. 
Infrastrukturpaketet bör läggas fram i god tid så att det kan beaktas i diskussionerna 
om nästa budgetplan för EU.

 Utöver dessa initiativ kommer jag att under första halvåret 2010 rapportera om den 
inre marknadens funktion och genomförandet av den ekonomiska 
återhämtningsplanen för Europa när det gäller projekt på energiområdet. Andra 
rapporter kommer att bedöma medlemsstaternas framsteg med genomförandet av 
direktivet om förnybar energi och reglerna om energieffektivitet.

Jag vill och kommer att arbeta för att EU-bestämmelserna genomförs korrekt i 
medlemsstaterna, i synnerhet på områdena den inre marknaden, förnybar energi och 
energieffektivitet. Detta omfattar inte bara att överträdelseförfaranden kommer att inledas, 
utan också utbyte av information och erfarenheter om bästa praxis med nationella 
myndigheter och parlament. Jag är säker på att jag kan räkna med Europaparlamentets 
stöd för detta.

Slutligen kommer jag att lägga fram förslag till lagstiftning först när de olika 
samrådsförfarandena och de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvensanalyserna 
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har genomförts. Vi måste arbeta tillsammans för att förenkla EU:s lagstiftning och göra 
den mer överskådlig.


