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ODPOVĚDI NA OTÁZKY EVROPSKÉHO PARLAMENTU

PRO NOMINOVANOU KANDIDÁTKU NA KOMISAŘKU

Connie HEDEGAARDOVOU

(opatření v oblasti změny klimatu)

Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost

1. Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení 
komisařkou a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a 
to zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak můžete 
Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby 
žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nemohla zpochybnit 
plnění Vašich povinností v rámci Komise?

Podle mého názoru je změna klimatu zásadní otázkou tohoto století. Jsem také toho názoru, 
že způsob, jakým se Evropa v příštích letech rozhodne otázku změny klimatu řešit, předurčí 
naši strategickou úlohu ve světě z hlediska jak hospodářského, tak politického. To je pro tuto 
práci obrovskou motivací. Evropa má na výběr. Chceme-li využít své výhody prvního tahu, 
musíme skutečně učinit první tah a konkretizovat naši politiku tady a teď. V opačném případě 
riskujeme, že zaostaneme za vývojem a přijdeme o možnosti růstu a vytváření pracovních 
míst a zároveň promeškáme příležitost zkombinovat politiku v oblasti klimatu a energetiky 
tak, aby Evropa byla méně závislá na zahraničních dodávkách fosilních paliv. Oblast klimatu 
tedy nyní musí být systematicky integrována do všech oblastí politiky. Abychom toho 
dosáhli, je třeba zajistit konsensus v celém spektru názorů.

S problematikou klimatu pracuji již déle než pět let s cílem získat podporu a porozumění pro 
význam vskutku ambiciózní globální dohody v oblasti klimatu na konferenci COP15 v 
Kodani. Věřím, že jsem schopna vymezit strategické cíle a zasadit se o jejich provádění. Mé 
pevné odhodlání k řešení změny klimatu patří též Evropské unii, která je silným nástrojem k 
dosažení tohoto cíle. Jsem si velmi dobře vědoma toho, že je nezbytné správně komunikovat k 
dosažení podpory veřejnosti pro názory a cíle, kterým věřím. Z dlouhodobého hlediska 
nemohou politici provádět trvalé změny, pokud nebyla potřeba těchto změn jasně vysvětlena 
občanům a pokud ji občané nepřijali.

Ve věku 23 let jsem byla zvolena poslankyní dánského parlamentu a ve věku 29 let jsem se 
rozhodla odejít. Během té doby jsem se stala první mluvčí Konzervativní lidové strany, která 
byla v té době stranou ministerského předsedy.
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Dalších čtrnáct let jsem se věnovala kariéře profesionální novinářky, psala jsem pro celostátní 
deník, vedla zpravodajství dánského rozhlasu a nakonec jsem se stala moderátorkou politicko-
publicistického televizního programu. V roce 2004 jsem dostala nabídku stát se ministryní pro 
životní prostředí. Jak je zřejmé z mé profesní dráhy, neočekávám, že se má politická kariéra 
stane celoživotním zaměstnáním. Jsem zde, neboť chci dosáhnout výsledků, a jsem 
připravena za ně bojovat.

Pokud jde o zajištění mé nezávislosti, mám v úmyslu řídit se pravidly týkajícími se 
nezávislosti, etických norem a transparentnosti, které jsou zakotveny ve Smlouvách, a rovněž 
Kodexem chování komisařů. Nastane-li situace, ze které by mohl vyplynout střet zájmů, budu 
informovat předsedu Komise.

Správa úřadu a spolupráce s Evropským parlamentem a jeho výbory

2. Jak byste zhodnotila Vaši úlohu ve sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete 
odpovědnost za vykonávání Vašeho úřadu a za činnost Vašich oddělení a jak o své 
činnosti hodláte informovat EP?

Těším se na práci v Komisi a velmi oceňuji princip vedoucí role sboru komisařů. Ačkoli jsem 
se v posledních pěti letech intenzivně zabývala otázkami změny klimatu, jsem především 
politička, nikoli odbornice na změnu klimatu. Příležitost projednat mnohá témata s ostatními 
komisaři považuji za privilegium. Kromě toho bude mým úkolem zajistit, aby opatření v 
oblasti změny klimatu byla integrována do ostatních oblastí politiky. Úspěch Evropy v 
začleňování těchto opatření do všech příslušných politik EU bude z velké části záviset na 
schopnosti Komise spolupracovat a koordinovat.

Rovněž se těším na úzkou spolupráci s Evropským parlamentem a jeho výbory. Jako dánská 
ministryně jsem se vždy snažila zajistit širokou politickou shodu a parlamentní odpovědnost 
pro mě vždy byla velmi důležitá. Svou politickou práci zakládám na transparentnosti, 
otevřenosti a konstruktivní výměně informací a návrhy a příspěvky Parlamentu považuji za 
zásadní prvek legislativního procesu. Během let, která jsem strávila v diplomacii zaměřené na 
oblast změny klimatu, jsem také kladla velký důraz na neformální dialog jako nástroj k 
dosažení výsledků. Zejména během období, kdy jsem byla dánskou ministryní pro životní 
prostředí, jsem vedla úzký dialog s poslanci Evropského parlamentu týkající se např. naší 
spolupráce na směrnici REACH.

V neposlední řadě jsem toho názoru, že Evropa má před sebou období transformace, pokud 
jde o způsob, kterým dosáhneme cílů týkajících se změny klimatu v oblastech, jako je výroba 
a spotřeba energie. To nebude snadná cesta a bude to také něco stát. Je to však nezbytný krok 
a já jsem si vědoma toho, jak důležití jsou poslanci Evropského parlamentu jako přímo 
zvolení zástupci Evropanů při získávání podpory veřejnosti.

3. Jak konkrétně zamýšlíte zvýšit transparentnost postupů, posílit spolupráci 
s Evropským parlamentem a zefektivnit opatření přijímaná v návaznosti na 
stanoviska EP a jeho výzvy k zahájení legislativního postupu, a to i vzhledem ke 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo 
probíhající postupy, jste připravena poskytovat EP stejné informace a dokumenty 
jako Radě?
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Jak už jsem uvedla, Evropský parlament podle mého názoru hraje zásadní roli v boji proti 
globálnímu oteplování a ve vytváření dynamického a ekologického hospodářství v Evropě. 
Tato zásadní role Evropského parlamentu byla zřejmá při přípravě klimaticko-energetického 
balíčku a v práci poslanců Evropského parlamentu při objasňování toho, oč vlastně při změně 
klimatu jde, voličům. Mým záměrem je zahájit a zachovat otevřený a transparentní 
obousměrný dialog mezi našimi oběma orgány, to znamená dialog mezi mou osobou, mým 
kabinetem a generálním ředitelem na straně jedné a Evropským parlamentem a jeho výbory 
na straně druhé. Pevně věřím, že sdílení informací a výměna myšlenek na formální i 
neformální úrovni jsou nedílnou součástí tvorby politiky a způsobem, jak vytvořit atmosféru 
spolupráce a vzájemné důvěry.

Je zcela samozřejmé, že v souladu s obecnou vizí Komise týkající se zlepšování 
transparentnosti budu plně provádět ustanovení rámcové dohody, zejména s cílem zajistit 
opatření navazující na postoj Parlamentu, a poskytovat Parlamentu informace a dokumentaci.

Otázky týkající se svěřené oblasti politik

4. Jaké tři priority jste si stanovila v rámci Vašeho navrženého postu a jak hodláte 
v případech, kde je to vhodné, zohlednit finanční, hospodářskou a sociální krizi a 
otázky spojené s udržitelným rozvojem?

Tři priority, které jsem si stanovila v rámci navrženého postu, jsou následující:

 Zaprvé jde o opatření vyplývající z dohody dosažené na summitu OSN o změně 
klimatu v Kodani a o provedení této dohody.

EU musí být i nadále vedoucím aktérem v oblasti změny klimatu s cílem dosáhnout 
dostatečně vysoké úrovně ambicí v boji proti změně klimatu a dále stavět na naší roli 
prvního iniciátora. Hlavní prioritou bude dokončení mezinárodních diskusí o režimu po 
roce 2012 s ohledem na výsledek jednání v Kodani.

 Zadruhé se jedná o provedení nástrojů zaměřených na oblast klimatu v rámci 
klimaticko-energetického balíčku. 

Provedení klimaticko-energetického balíčku má zásadní význam jako důkaz závazku EU 
vůči našim mezinárodním partnerům. Komplexní soubor právních předpisů vyžaduje 
zavedení řady prováděcích opatření, jako jsou pravidla pro dražbu více než jedné miliardy 
uhlíkových povolenek ročně ve třetí fázi systému EU pro obchodování s emisemi (EU 
ETS). Mou nejvyšší prioritou bude plné a včasné přijetí kompletního balíčku prováděcích 
opatření. Přitom jsem si plně vědoma toho, že síla balíčku spočívá v pevném politickém 
konsensu mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí.

 Zatřetí jde o posílení konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst 
prostřednictvím nízkouhlíkových inovací a technologií.

Jsem toho názoru, že strategická rozhodnutí, která Evropa v příštích letech učiní, předurčí 
naši pozici ve světě v 21. století, a to jak z hospodářského, tak politického hlediska. Naše 
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pozice nebude posuzována pouze podle toho, jak se vypořádáme s globálním oteplováním, 
ale také podle toho, zda se nám toho podaří dosáhnout chytře a způsobem, který 
napomůže politice v oblasti změny klimatu vytvářet nová, „zelená“ pracovní místa, sníží 
naši závislost na zahraniční ropě a zemním plynu, přičemž s těmito fosilními palivy jsou 
také spojena cenová rizika, a zároveň nám umožní předat budoucím generacím svět, který 
jim nabízí stejné příležitosti, jaké nabídl nám. Jelikož počet obyvatel planety v roce 2050 
pravděpodobně dosáhne 9 miliard, nebudou přírodní zdroje dostačovat a regiony, které se 
co nejobratněji transformují na nízkouhlíková hospodářství, se stanou globálními vítězi na 
budoucích trzích.

Konkurence je čím dál větší a např. USA a Čína v této oblasti zintenzivní své úsilí. Aby 
Evropa udržela své vedoucí postavení a zhodnotila své úsilí prvních iniciátorů, je nezbytné, 
abychom politiku v oblasti klimatu vnímali jako strategický princip, který bude integrován do 
všech oblastí politiky.

5. Jaké legislativní a nelegislativní iniciativy zamýšlíte předložit a v jakém časovém 
harmonogramu? Jaké konkrétní závazky můžete přijmout, zejména pokud jde 
o priority a žádosti, které v souvislosti s těmito iniciativami vznesou výbory EP 
a které budou spadat do oblasti Vaší působnosti? Jak máte v úmyslu osobně 
zajišťovat vysokou kvalitu legislativních návrhů?

Není třeba zmiňovat, že hlavní prioritou bude provedení evropského závazku ke snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2020 v souladu s cílem ujednaným v rámci globální dohody v 
Kodani.

Je možné, že jednotlivé prvky klimaticko-energetického balíčku budou revidovány a/nebo 
budou muset být zavedeny právní nástroje. V této fázi jednání je problematické naznačit i 
předběžný harmonogram. Při revizi jednotlivých prvků klimaticko-energetického balíčku 
bude výchozím bodem mé práce mandát vymezený v právních předpisech (např. článek 28 
revidované směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi). Jsem připravena zohlednit 
příslušný a možná neočekávaný vývoj a výsledky jednání, rovněž s ohledem na stanovení cílů 
a opatření na období po roce 2020, aby bylo dosaženo cíle 2 stupňů Celsia a dohodnutého 
snížení emisí ve výši 80 až 95 % do roku 2050.

Systém EU pro obchodování s emisemi je stěžejní projekt politiky EU v oblasti změny 
klimatu. Podstatné revize jeho struktury (strop pro celou EU, výrazný posun směrem k 
dražbám, harmonizované referenční hodnoty pro celou EU pro přechodné přidělování 
bezplatných povolenek průmyslu) dohodnuté v loňském roce znamenají, že systém EU ETS v 
příštích letech čekají zásadní změny. To posílí trh s uhlíkem. V případě revize EU ETS se 
budu podle potřeby snažit o dosažení vhodné rovnováhy mezi zachováním dostatečného 
stupně regulační stability a navržením strukturálních změn (např. s ohledem na lineární faktor, 
který určuje strop pro celou EU, nebo pravidla uznávání mezinárodních kreditů ze stávajících 
a nových tržních mechanismů). Zároveň budu věnovat velkou pozornost rozšíření možnosti 
včasného propojení EU ETS s ostatními důkladnými systémy v zemích OECD, včetně 
Spojených států, Austrálie a Japonska.

Od roku 2012 se EU ETS bude vztahovat na odvětví letecké dopravy. Jsem si vědoma toho, 
že Komise dosud nesplnila svůj slib spočívající v řešení emisí oxidů dusíku (NOx) z letadel.
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Budu spolupracovat se svým kolegou v Komisi, který má na starosti dopravu, abychom v této 
otázce co nejdříve dosáhli posunu směrem kupředu.

Pokud jde o výkonnostní normy elektráren v oblasti oxidu uhličitého (CO2), jsem toho názoru, 
že elektrárny mají zásadní význam. Z tohoto důvodu jsou také v rámci EU ETS tím 
nejdůležitějším odvětvím. Elektrárny zpočátku dostávaly bezplatné povolenky, avšak nedávný 
klimaticko-energetický balíček zavádí od roku 2013 pro elektrárenské odvětví v rámci EU 
ETS plnou dražbu povolenek. Mimoto balíček obsahuje opatření na zvýšení podílu 
obnovitelné energie a stimulaci rozvoje a zavádění technologií na zachycování a ukládání 
uhlíku (CCS). Do roku 2015 Komise přezkoumá provádění směrnice o zachycování a 
ukládání uhlíku a v této fázi rovněž posoudí, zda stanoví závazný požadavek týkající se 
výkonnostních emisních norem pro nová velká spalovací zařízení.

Součástí klimaticko-energetického balíčku je přísný systém monitorování a dohledu týkající 
se EU ETS a rozhodnutí o „sdílení úsilí“, který zajistí, že členské státy provedou dohodnutá 
opatření. Finanční krize neovlivní naše odhodlání v boji proti změně klimatu. Komise podle 
plánu připravuje prováděcí opatření, za která nese odpovědnost, a zahájila konzultace v rámci 
Výboru pro změnu klimatu. Tento závazek samozřejmě přesahuje jádro balíčku a vztahuje se 
např. na provádění nařízení o snižování emisí CO2 z osobních automobilů.

Našich cílů v oblasti změny klimatu pak může být dosaženo pouze tehdy, stanou-li se 
průřezovou otázkou celého spektra politik EU, jak je stanoveno v pokynech předsedy Barrosa. 
Otázka klimatu se dotýká téměř každé stránky práce Komise a já chci spolupracovat se všemi 
svými kolegyněmi a kolegy v Komisi – a rovněž s Evropským parlamentem a dalšími 
důležitými aktéry – na integraci otázky klimatu do všech politik Komise s cílem snížit emise, 
přizpůsobit politiky EU realitě změny klimatu a podporovat inovace a zaměstnanost.

Prostřednictvím konzultací se zúčastněnými stranami, vysoce kvalitních posouzení dopadů a 
včasné konzultace s Parlamentem a Radou o budoucích legislativních iniciativách zajistím 
dobrou kvalitu legislativních návrhů.


