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ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСНИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ,

АДРЕСИРАН ДО НОМИНИРАНАТА ЗА ЧЛЕН НА 
КОМИСИЯТА

Кони ХЕДЕГОР

(Действия в областта на климата)

Обща компетентност, ангажираност към европейската идея и лична независимост

1. Кои аспекти от Вашата квалификация и опит са особено подходящи, за да 
изпълнявате функциите на член на Комисията и работите за общия 
европейски интерес, по-специално в  областта, за която бихте отговаряли? 
Каква е Вашата мотивация? Какви гаранции за Вашата независимост сте в 
състояние да предоставите на Европейския парламент и по какъв начин ще 
гарантирате, че Ваши минали, настоящи или бъдещи дейности няма да 
породят съмнения във връзка с изпълнението на Вашите задължения в 
рамките на Комисията?

Убедена съм, че промяната на климата е едно от най-големите предизвикателства на 
настоящия век. Също така вярвам, че начинът, по който Европа избере да се бори с това 
предизвикателство през следващите няколко години, ще определи нашата 
стратегическа икономическа и политическа роля в международен план. Това дава 
много силна мотивация за тази длъжност. Европа има избор. Ако искаме да се 
възползваме от предимството на този, който прави първата крачка, тогава действително 
трябва да направим тази крачка и да определим нашите конкретни политики още сега. 
В противен случай рискуваме да изостанем и да не се възползваме от възможностите за 
постигане на ръст и създаване на работни места, както и да пропуснем възможността да 
обединим политиките в областта на климата и енергетиката, за да може Европа да стане 
по-независима от чуждестранни доставки на изкопаеми горива. Следователно 
въпросите, свързани с климата, трябва вече да бъдат включени във всички политически 
области и трябва да постигнем консенсус между поддръжниците на различни мнения, 
за да имаме успех.

Работила съм повече от 5 години по въпросите, свързани с климата с цел изграждане на 
подкрепа и разбиране за това колко е важно да се постигне едно действително 
амбициозно световно споразумение за климата на COP 15 в Копенхаген. Убедена съм, 
че съм способна да определям стратегически цели и да се боря за тяхното постигане. Аз 
съм силно ангажирана с решаване на въпросите, свързани с промяната на климата, и 
считам Европейския съюз за мощно средство за тяхното решаване. Много добре 
разбирам колко е важно да се комуникира ефективно, за да се привлече обществената 
подкрепа за идеите и целите, в които вярвам. Политиците не са в състояние да 



CM\800833BG.doc 3/7 PE431.194v01-00

BG

постигнат трайни промени, ако необходимостта от тези промени не е ясно обяснена на 
гражданите и приета от тях.

Когато бях на 23 години, бях избрана за депутат в парламента на Дания, а на 29 години 
реших да го напусна. През този период се издигнах до първи говорител на 
консервативната народна партия — партията на тогавашния министър-председател.

През следващите четиринадесет години работех като журналист — пишех за 
национален вестник, бях началник на новинарския екип на националното радио, а 
накрая работех за телевизионно предаване за актуални събития. През 2004 г. ми 
предложиха да стана министър на околната среда. Както става ясно от моя 
професионален опит, не очаквам да се занимавам с политика през целия си живот. Тук 
съм, защото искам да постигна резултати и съм готова да се боря за това.
Що се отнася до гаранциите за моята независимост, възнамерявам да спазвам правилата 
за независимост, етични стандарти и прозрачност, предвидени в Договорите и в 
Кодекса за поведение на членовете на Комисията. Ще уведомя председателя на 
Комисията в случай, че възникне ситуация, която би могла да доведе до поява на 
конфликт на интереси. 

Управление на портфейла и сътрудничество с Европейския парламент и неговите 
комисии

2. Как бихте определили Вашата роля като член на колегията на Комисията? В 
какъв аспект бихте се считали за отговорна пред Парламента за действията 
си и тези на поверените Ви служби?

Очаквам с нетърпение да се включа в работата на Комисията и наистина оценявам 
нейното колективно ръководство. Въпреки че през последните пет години работех 
много активно по въпросите, свързани с климата, аз преди всичко съм политик, а не 
специалист в областта на климата. Считам за привилегия възможността да обсъждам 
широк кръг от теми с моите колеги комисари. Освен това моята задача ще бъде да 
осигуря включването на действията в областта на климата и в други политики. От 
уменията на Комисията за сътрудничество и координация ще зависи до голяма степен 
доколко успешно Европа ще интегрира въпросите, свързани с действията в областта на 
климата, във всички съответни политики на ЕС. 

Очаквам с нетърпение също така да работя в тясно сътрудничество с Европейския 
парламент и неговите комисии. Като датски министър аз винаги съм се стремяла да 
осигуря широко политическо съгласие и винаги съм отстоявала принципа за 
парламентарна отчетност. Моята политическа дейност се основава на принципите за 
прозрачност, откритост и конструктивен обмен на информация, и смятам, че 
предложенията и становищата на Парламента са много важен аспект на законодателния 
процес. През годините, които посветих на дипломация в областта на климата, аз 
отдавах голямо значение и на неформалния диалог като средство за постигане на 
резултати. По-конкретно, по време на моя мандат като министър на околната среда на 
Дания аз поддържах активен диалог с членовете на Европейския парламент, например 
във връзка с нашата работа по REACH.
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И накрая, аз съм убедена, че Европа е изправена пред период на трансформация по 
отношение на това как постигаме целите си, свързани с промяната на климата, в 
области като производството и потреблението на енергия. Това няма да е лесен процес, 
а ще изисква и средства. Трансформацията обаче е необходима и считам, че в процеса 
по осигуряване на обществена подкрепа членовете на Европейския парламент имат 
много важна роля, тъй като те са пряко избраните представители на европейските 
граждани. 

3. Какви конкретни ангажименти сте готова да поемете с оглед постигането на 
по-голяма прозрачност, по-тясно сътрудничество и предприемане на 
ефективни действия във връзка с позиции и искания на Парламента по 
законодателни инициативи, включително във връзка с влизането в сила на 
Договора от Лисабон? Готова ли сте да предоставите на Парламента 
информация и документи на равнопоставени начала със Съвета по 
отношение на предвидени инициативи или текущи процедури? 

Както вече посочих, считам, че Европейският парламент играе ключова роля в борбата 
с глобалното затопляне и за създаването на динамична, екологична икономика в 
Европа. Това може да се види и от важната роля, изиграна от Европейския парламент 
по отношение на пакета от документи относно климата и енергетиката, както и от 
работата на членовете на Европейския парламент по разясняване на посланието, 
свързано с промяната на климата, на техните избиратели. Възнамерявам да изградя и да 
поддържам открит и прозрачен двупосочен диалог между нашите две институции. Това 
означава диалог между мен лично, моя кабинет и генералната дирекция, от една страна, 
и Европейския парламент и неговите комисии, от друга страна. Твърдо съм убедена, че 
споделянето на информация и обменът на идеи на официално и на неформално 
равнище представляват неразделна част от процеса на създаване на политики и са 
средство за изграждане на среда на сътрудничество и взаимно доверие. 
Накрая, мисля, че се разбира от само себе си — в съответствие с общата визия на 
Комисията за подобряване на прозрачността — ще работя за цялостно прилагане на 
разпоредбите на Рамковото споразумение, по-конкретно с цел предприемане на 
последващи действия във връзка с позицията на Парламента и предоставяне на 
информация и документи на Парламента. 

Въпроси по отношение на политиката

4. Кои са трите основни приоритета, които имате намерение да следвате като 
част от Вашия портфейл, като вземате предвид, при необходимост, 
финансовата, икономическа и социална криза, както и съображенията, 
свързани с устойчивото развитие? 

Трите приоритета, които имам намерение да следвам като част от моя портфейл, са 
следните:

 На първо място, последващи действия и прилагане на споразумението, 
постигнато на срещата на високо равнище на ООН по изменението на климата в 
Копенхаген



CM\800833BG.doc 5/7 PE431.194v01-00

BG

ЕС трябва да запази своята водеща роля по въпросите, свързани с промяната на 
климата, за да постигне амбициозните цели в борбата срещу промяната на климата 
и за укрепване на ролята ни на участник, който предприема първата крачка. 
Първият приоритет ще бъде да приключат международните дискусии относно 
режима след 2012 г. в светлината на резултата, постигнат в Копенхаген.

 На второ място, прилагане на инструментите, специфични за климата, от пакета 
от документи относно климата и енергетиката

Прилагането на пакета от документи относно климата и енергетиката е 
изключително важно, за да се покаже ангажимента на ЕС пред нашите 
международни партньори. Всеобхватният набор от законодателни мерки изисква 
въвеждането на поредица от мерки по прилагане, като например правилата за 
предлагане на търг на над един милиард квоти за въглеродни емисии годишно по 
време на третия етап на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС). Аз ще 
работя за цялостното и навременно приемане на пълния набор от мерки по 
прилагане като въпрос от първостепенно значение. Напълно осъзнавам, че силата на 
пакета е в твърдия политически консенсус между Европейския парламент, Съвета и 
Комисията.

 На трето място, засилване на конкурентоспособността и създаване на работни 
места чрез иновации и нисковъглеродни технологии, основани на ниски емисии 
на въглерод. 

Убедена съм, че стратегическият избор, който Европа ще направи през идните 
години, ще определи нашата позиция в света през 21-ви век — както в 
икономическо, така и в политическо отношение. Нашата позиция ще бъде 
оценявана не само по това как се борим с глобалното затопляне, а и по това дали 
успяваме да го направим по интелигентен начин, при който политиката в областта 
на климата помага за създаване на нови работни места във връзка с опазването на 
околната среда, намалява нашата зависимост от чуждестранен нефт и газ, както и 
ценовите рискове, свързани с подобни изкопаеми горива, и в същото време оставя 
на идните поколения свят, който им предлага също толкова възможности, колкото е 
предложил и на нас. Поради очакването, че през 2050 г. населението на света ще 
достигне 9 милиарда души, ресурсите няма да бъдат достатъчни и регионите, които 
успеят най-добре да се трансформират в икономики с ниски емисии на въглерод, ще 
бъдат световните победители на утрешните пазари. 

Конкуренцията вече сериозно се засилва. САЩ и Китай например ще активизират 
дейността си в тази област. За да може Европа да запази водещата си роля и да се 
възползваме от предимствата на нашите усилия да бъдем инициатори, ние трябва да 
разглеждаме политиката в областта на климата като стратегически принцип, който бива 
включен във всички политически области. 

5. Какви конкретни законодателни и незаконодателни инициативи 
възнамерявате да предложите и съгласно какъв график? Какви конкретни 
ангажименти можете да поемете, по-специално във връзка с приоритетите и 
исканията на комисиите, приложени към настоящия въпросник, които 
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попадат в  сферата на Вашия портфейл? Как лично бихте гарантирали 
доброто качество на законодателните предложения?

Безспорно, главен приоритет е изпълнението на европейския ангажимент за намаляване 
на емисиите на парникови газове до 2020 г. в съответствие с договорените цели като 
част от световното споразумение в Копенхаген.

Отделни елементи от пакета от документи относно климата и енергетиката може да 
бъдат преразгледани и/или да се наложи да бъдат въведени допълващи законодателни 
инструменти. На този етап от преговорите е трудно да се определи дори предварителен 
график. Мандатът, определен в законодателството (например член 28 от 
преразгледаната Директивата за схемата на ЕС за търговия с емисии), ще бъде 
отправната точка в моята работа при преразглеждането на отделните елементи от 
пакета от документи относно климата и енергетиката. Поемам ангажимент да взема 
предвид съответните (вероятно неочаквани) развития и резултати от преговорите, с 
оглед определянето на цели и мерки за периода след 2020 г., за постигане на целите за 
намаляване на температурата с 2 градуса и на договореното намаляване на емисиите с 
80—95 % до 2050 г.

СТЕ на ЕС е в основата на политиката на ЕС по отношение на промяната на климата.
Договорените през миналата година съществени корекции на архитектурата (единна 
горна граница за броя на квотите за емисии в ЕС, по-активно предлагане на квоти на 
търг, хармонизирани в целия ЕС показатели за преходно безплатно разпределение на 
квоти за промишлеността) означават, че СТЕ на ЕС ще бъде променена основно през 
идните години. Това ще засили пазара на въглеродни емисии. В случай, че СТЕ на ЕС 
бъде преразгледана, аз ще се стремя да намеря, според необходимостта, подходящ 
баланс между запазването на достатъчна степен на регулаторна стабилност и 
предлагането на промени в архитектурата (например по отношение на линейния фактор 
за определяне на единна горна граница за броя на квотите за емисии в ЕС или по 
отношение на правилата за признаване на международните кредити за емисии на 
въглерод по съществуващи и нови пазарни механизми). Същевременно ще обръщам 
сериозно внимание на насърчаването на възможностите за ранно обвързване на СТЕ на 
ЕС с други надеждни системи в страните от ОИСР, включително САЩ, Австралия и 
Япония.

От 2012 г. СТЕ на ЕС включва и сектора на въздухоплаването. Знам, че Комисията все 
още не е изпълнила обещанието си да разгледа въпроса с емисиите на азотни оксиди
(NOx), изпускани от въздухоплавателни средства. Ще работя заедно с моя колега 
комисар, който отговаря за транспорта, за поставяне на този въпрос в дневния ред още 
в началото на мандата на следващата Комисия.

По отношение на работните стандарти за емисии на въглероден диоксид (CO2) от 
електроцентралите, аз споделям възгледа, че електроцентралите имат решаващо 
значение. По тази причина те са основният сектор, обхванат от СТЕ на ЕС. И докато 
електроцентралите първоначално получаваха квоти безплатно, неотдавнашният пакет 
от документи относно климата и енергетиката въвежда разпределяне на квотите 
единствено чрез търг от 2013 г. нататък за сектора на енергетиката по СТЕ на ЕС.
Освен това пакетът съдържа мерки за повишаване на дела на енергията, получена от 
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възобновяеми източници, и стимулира разработването и внедряването на технологии за 
улавяне и съхраняване на въглерод (CCS). Комисията ще преразгледа прилагането на 
директивата за CCS до 2015 г. и тогава ще прецени дали да определи задължително 
изискване за работни стандарти за емисии за новите големи горивни инсталации.

Пакетът от документи относно климата и енергетиката включва система за засилен 
мониторинг и съответствие както за СТЕ на ЕС, така и за решението за разпределяне на 
усилията, което ще гарантира прилагане на договорените мерки от страна на 
държавите-членки. Финансовата криза няма да засегне нашия ангажимент за борба с 
промяната на климата. Комисията спазва графика за изготвяне на мерките за прилагане, 
за които отговаря, и започна консултации в рамките на комитета по изменение на 
климата. Този ангажимент, разбира се, излиза извън рамките на пакета от документи, 
като обхваща например прилагането на регламента относно намаляването на 
изпускания от автомобилите CO2.

И накрая, нашите цели по отношение на промяната на климата могат да бъдат 
постигнати само ако това се превърне в пресечна тема, намерила място във всички 
политики на ЕС, както е посочено в насоките на председателя Барозу. Почти всички 
аспекти на работата на Комисията имат отношение към климата, и аз искам да работя с 
всички мои колеги в Комисията, както и с Европейския парламент и други ключови 
участници, с цел включване на въпросите, свързани с климата, във всички политики на 
Комисията с оглед намаляване на емисиите на парникови газове, приспособяване на 
политиките на ЕС към реалностите, произтичащи от промяната на климата, и 
стимулиране на иновациите и трудовата заетост.

Аз ще гарантирам добро качество на законодателните предложения чрез ангажимент за 
консултации със заинтересованите страни, висококачествени оценки на въздействието 
и ранни консултации с Парламента и Съвета относно предстоящи законодателни 
инициативи.


