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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟ

Connie HEDEGAARD

(Δράσεις για το Κλίμα)

Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα, προσωπική ανεξαρτησία

1. Ποιες πλευρές των προσωπικών σας προσόντων και της πείρας σας έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για την ανάδειξή σας σε Επίτροπο και την προώθηση του ευρωπαϊκού 
γενικού συμφέροντος, ιδίως στον τομέα για τον οποίο θα είστε υπεύθυνη; Τι σας 
εμπνέει; Ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας μπορείτε να δώσετε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και πώς θα εξασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε παρελθούσες, τρέχουσες ή 
μελλοντικές σας δραστηριότητες δεν υποσκάπτουν την εκτέλεση των καθηκόντων 
σας στο πλαίσιο της Επιτροπής;

Είμαι πεπεισμένη ότι η αλλαγή του κλίματος είναι ένα από τα μείζονα στοιχήματα του αιώνα 
που διανύουμε. Πιστεύω επίσης ότι οι επιλογές της Ευρώπης για την καταπολέμηση της 
αλλαγής του κλίματος τα αμέσως προσεχή έτη θα καθορίσουν την οικονομική και πολιτική 
της θέση στον κόσμου του αύριο. Πρόκειται για ένα τεράστιο κίνητρο για την εκ μέρους μου 
ανάληψη του ρόλου αυτού. Η Ευρώπη πρέπει να επιλέξει: είτε θα αποφασίσει να επωφεληθεί 
της πρωτοπορίας που διαθέτει στον τομέα αυτό, οπότε πρέπει όντως να κινηθούμε ενεργητικά 
και να χαράξουμε από τώρα ειδικές πολιτικές. Είτε, αντίθετα, θα κινδυνεύσουμε να μείνουμε 
πίσω και να χάσουμε άφθονες ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης, καθώς και τη 
δυνατότητα συνδυασμού των κλιματικών και ενεργειακών πολιτικών προκειμένου να μειωθεί 
η εξάρτηση της Ευρώπης από τις προμήθειες ορυκτών καυσίμων από το εξωτερικό. Κατά 
συνέπεια, το κλίμα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς πολιτικής και επομένως 
χρειάζεται να διαμορφώσουμε μια συναίνεση μεταξύ όλων των ρευμάτων ώστε να επιτευχθεί 
ο στόχος αυτός. 

Από 5ετίας και πλέον ασχολούμαι με το κλίμα με την ελπίδα να αυξήσω την στήριξη και την 
κατανόηση της σημασίας της επίτευξης μιας πραγματικά φιλόδοξης παγκόσμιας κλιματικής 
συμφωνίας στην διάσκεψη των μερών (COP15) στην Κοπεγχάγη. Πιστεύω ότι διαθέτω τις 
ικανότητες που απαιτούνται για τον καθορισμό στρατηγικών στόχων, καθώς και τη βούληση 
για την επίτευξή τους. Είμαι σταθερά αποφασισμένη να ηγηθώ της καταπολέμησης της 
αλλαγής του κλίματος και πιστεύω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποτελεί ένα ισχυρό 
μέσο επίτευξης των ως άνω. Έχω συνείδηση της ανάγκης καλών επικοινωνιακών πρακτικών 
ούτως ώστε να κερδηθεί η υποστήριξη του κοινού όσον αφορά τις γνώμες και τους στόχους 
στους οποίους πιστεύω. Μακροπρόθεσμα, οι πολιτικοί δεν μπορούν να πετύχουν βιώσιμες 
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αλλαγές εάν η ανάγκη των τελευταίων δεν έχει γίνει σαφής στους πολίτες και αποδεκτή από 
αυτούς.

Εκλέχτηκα στο δανικό κοινοβούλιο στην ηλικία των 23 ετών και διάλεξα να το εγκαταλείψω 
στην ηλικία των 29. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής διετέλεσα εκπρόσωπος του 
συντηρητικού λαϊκού κόμματος, του κόμματος στο οποίο ανήκε ο τότε πρωθυπουργός.

Τα επόμενα 14 χρόνια ακολούθησα επαγγελματική δημοσιογραφική καριέρα, κατά τη 
διάρκεια της οποίας συνεργάστηκα με εφημερίδα εθνικής κυκλοφορίας, ηγήθηκα του εθνικού 
ραδιοφωνικού δελτίου ειδήσεων και τέλος συντόνισα ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα 
επικαιρότητας. Το 2004 μου προτάθηκε η θέση της υπουργού περιβάλλοντος. Όπως εξάλλου 
υποδηλώνει η επαγγελματική πορεία μου, δεν προσβλέπω σε μια δια βίου καριέρα πολιτικού. 
Βρίσκομαι εδώ επειδή θέλω να πετύχω απτά αποτελέσματα και είμαι έτοιμη να αγωνιστώ για 
τον σκοπό αυτό.

Σε σχέση με την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας μου, πρόθεσή μου είναι να συμμορφωθώ με 
τους κανόνες που διέπουν την ανεξαρτησία, τα πρότυπα δεοντολογίας και διαφάνειας που 
καθορίζονται στις συνθήκες καθώς και στον δεοντολογικό κώδικα για τους Επιτρόπους. Δεν 
θα παραλείψω εξάλλου να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Επιτροπής εάν ανακύψει τυχόν 
σύγκρουση συμφερόντων.

Χειρισμός του χαρτοφυλακίου και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις 
επιτροπές του

2. Πώς θα εκτιμούσατε το ρόλο σας ως μέλους του Σώματος των Επιτρόπων; Από 
ποια άποψη θα θεωρούσατε ότι είστε υπεύθυνη και υπόλογη απέναντι στο 
Κοινοβούλιο για τις ενέργειές σας και τις ενέργειες των υπηρεσιών σας;

Αδημονώ να συμμετάσχω στις εργασίες της Επιτροπής, της οποίας εκτιμώ τη συλλογική 
μέθοδο λειτουργίας. Μολονότι έχω εργασθεί εντατικά σε κλιματικά θέματα την τελευταία 
πενταετία, είμαι πριν απ' όλα μια πολιτικός, όχι μια ειδική κλιματολόγος. Πιστεύω ότι είναι 
προνόμιο το να παρέχεται η ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων για πλειάδα θεμάτων με τους 
συναδέλφους Επιτρόπους. Επιπλέον, ο ρόλος μου συνίσταται στην ενσωμάτωση της σχετικής 
με το κλίμα δράσης στις υπόλοιπες κοινοτικές πολιτικές. Η επιτυχία της Ευρώπης στην 
ενσωμάτωση των σχετικών με το κλίμα παραμέτρων σε όλες τις σχετιζόμενες πολιτικές της 
ΕΕ θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από την ικανότητα συνεργασίας και συντονισμού της 
Επιτροπής.

Προσβλέπω επίσης σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις επιτροπές 
του. Ως Δανή υπουργός, αγωνίστηκα να διασφαλίσω ευρείες πολιτικές συναινέσεις, όντας 
πάντοτε πιστή στη συνείδηση της κοινοβουλευτικής ευθύνης μου. Στηρίζω την πολιτική 
δράση μου στη διαφάνεια, τους μη αποκλεισμούς και την εποικοδομητική ανταλλαγή 
πληροφοριών και θεωρώ τις προτάσεις και συμβολές από το Κοινοβούλιο ως σημαντικό 
συστατικό στοιχείο της νομοθετικής διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια των ετών που 
διεκπεραίωσα διπλωματικές δραστηριότητες σε θέματα κλίματος, έδωσα, επίσης, μεγάλη 
έμφαση στους ανεπίσημους διαλόγους ως μέσο επίτευξης αποτελεσμάτων. Ιδίως κατά τη 
διάρκεια της θητείας μου ως υπουργού περιβάλλοντος της Δανίας, διατήρησα έναν στενό 
διάλογο με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα όπως οι εργασίες μας που 
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άπτονται της οδηγίας REACH.

Τέλος, πιστεύω ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια περίοδο μετασχηματισμού σε ό,τι αφορά 
τους τρόπους επίτευξης των στόχων μας για την αλλαγή του κλίματος, σε τομείς όπως είναι η 
παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν πρόκειται για περίπατο και 
ότι είναι αναπόφευκτο να έχει κόστος. Ωστόσο, πρόκειται για έναν αναγκαίο μετασχηματισμό 
και, προκειμένου να εξασφαλιστεί η στήριξη του κοινού, θεωρώ καθοριστικό τον ρόλο των 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι είναι οι άμεσα εκλεγμένα εκπρόσωποι 
των ευρωπαίων.

3. Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις είστε διατεθειμένη να αναλάβετε σε σχέση με τη 
διευρυμένη διαφάνεια, την αυξημένη συνεργασία και την αποτελεσματική 
μεταπαρακολούθηση των θέσεων του Κοινοβουλίου και των αιτημάτων για 
νομοθετικές πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων ενόψει της θέσης σε ισχύ της Συνθήκης 
της Λισαβόνας; Σε σχέση με σχεδιασμένες πρωτοβουλίες και συνεχιζόμενες 
διαδικασίες, είστε διατεθειμένη να παρέχετε στο Κοινοβούλιο πληροφορίες και 
έγγραφα σε ίση βάση με το Συμβούλιο;

Όπως δήλωσα παραπάνω, θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να διαδραματίσει 
έναν καίριο ρόλο στην καταπολέμηση της θέρμανσης του πλανήτη και στη δημιουργία μιας 
δυναμικής, πράσινης οικονομίας στην Ευρώπη. Μάρτυρας της ανωτέρω διαπίστωσης είναι ο 
κρίσιμος ρόλος που διαδραμάτισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην σχετική με το κλίμα-
ενέργεια δέσμη, καθώς και στο έργο που διεκπεραίωσαν τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για να ενημερώσουν τους συμπολίτες τους σχετικά με τη σημασία της αλλαγής 
του κλίματος. Προτίθεμαι να εγκαινιάσω και να συντηρήσω έναν ανοικτό και διαφανή 
αμφίδρομο διάλογο μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων: έναν διάλογο μεταξύ εμού
προσωπικά, του γραφείου μου και της Γενικής Διεύθυνσης, αφενός, και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των επιτροπών του, αφετέρου. Πιστεύω ακράδαντα ότι η ανταλλαγή 
πληροφοριών και ιδεών, σε επίσημο και ανεπίσημο επίπεδο, συνιστά αναπόσπαστο μέρος της 
διαδικασίας χάραξης πολιτικών ως μέσου οικοδόμησης ενός κλίματος συνεργασίας και 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Είναι αυτονόητο ότι – σύμφωνα με τη γενική αντίληψη της Επιτροπής για την προώθηση της 
διαφάνειας - θα εφαρμόσω πλήρως τις διατάξεις της συμφωνίας πλαισίου, ιδίως προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η μεταπαρακολούθηση των θέσεων του Κοινοβουλίου και να διοχετεύονται 
στο Κοινοβούλιο πληροφορίες και τεκμηρίωση.

Θέματα σχετικά με τις πολιτικές

4. Ποιες είναι οι τρεις βασικές προτεραιότητές σας στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου 
που σας προτείνεται, λαμβάνοντας υπόψη, όπου αρμόζει, την χρηματοπιστωτική, 
οικονομική και κοινωνική κρίση και τις ανησυχίες που συνδέονται με την αειφόρο 
ανάπτυξη;

Για μένα οι τρεις βασικές προτεραιότητες στο προτεινόμενο χαρτοφυλάκιό μου είναι:
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 Πρώτον, η μεταπαρακολούθηση και εφαρμογή της συμφωνίας που αναμένεται να 
επιτευχθεί στη διάσκεψη κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, στην 
Κοπεγχάγη.

Η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει τον πρωτοποριακό ρόλο της στην αλλαγή του κλίματος εάν 
θέλει να διατηρήσει ακέραιες τις φιλοδοξίες της όσον αφορά την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και να αξιοποιήσει το ρόλο της ως πρωτοπόρου. Πρώτη 
προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση των διεθνών συζητήσεων σχετικά με το μετα-το-2012 
καθεστώς, με γνώμονα τα αποτελέσματα της Κοπεγχάγης.

 Δεύτερον, η εφαρμογή των-ειδικών-για το κλίμα-μέσων της δέσμης κλίμα-ενέργεια 

Η εφαρμογή της δέσμης κλίμα-ενέργεια είναι κρίσιμης σημασίας στοιχείο για να 
καταδειχθεί στους διεθνείς εταίρους μας η εν προκειμένω στράτευση της ΕΕ. Η συνολική 
δέσμη νομοθεσιών επιβάλλει τη λήψη σειράς μέτρων εφαρμογής, όπως είναι οι κανόνες 
για τη δημοπράτηση περισσοτέρων του ενός δισεκατομμυρίου δικαιωμάτων ετησίως στην 
τρίτη φάση του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS). Θα θεωρήσω την 
πλήρη και έγκυρη θέσπιση του συνόλου των μέτρων εφαρμογής ως ύψιστη 
προτεραιότητα. Έχω πλήρη συνείδηση του γεγονότος ότι η δύναμη της δέσμης έγκειται 
στην ισχυρή πολιτική συναίνεση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
και της Επιτροπής.

 Τρίτον, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της 
καινοτομίας και των τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. 

Πιστεύω ότι οι στρατηγικές επιλογές της Ευρώπης τα αμέσως προσεχή έτη θα 
καθορίσουν τη θέση μας στον κόσμο στον 21ο αιώνα από οικονομικής και πολιτικής 
πλευράς. Η θέση μας όχι μόνο θα κριθεί από τον τρόπο με τον οποίο καταπολεμούμε την 
θέρμανση του πλανήτη αλλά και από το κατά πόσον το κατορθώνουμε κατά τρόπο ευφυή, 
με την κλιματική πολιτική να συμβάλλει στη δημιουργία νέων πράσινων θέσεων
εργασίας, να μειώνει την εξάρτησή μας από το εισαγόμενο από το εξωτερικό πετρέλαιο 
και φυσικό αέριο – συνεκτιμώντας τους σχετικούς με τις τιμές κινδύνους που συνδέονται 
με τα εν λόγω ορυκτά καύσιμα – και ταυτόχρονα οικοδομώντας έναν κόσμο όπου οι 
μελλοντικές γενεές δεν θα έχουν λιγότερες ευκαιρίες απ’ ό,τι εμείς. Ενώ ο παγκόσμιος 
πληθυσμός αναμένεται να φθάσει τα 9 δισεκατομμύρια το 2050, οι πόροι θα είναι 
λιγοστοί και οι περιοχές που θα έχουν κατορθώσει να περάσουν σε μια οικονομία 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών θα κυριαρχήσουν στις αυριανές αγορές. 

Ήδη ο ανταγωνισμός εντείνεται σημαντικά. Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Κίνα θα 
κλιμακώσουν τις προσπάθειές τους στον εν λόγω τομέα. Προκειμένου να διατηρήσει η 
Ευρώπη την πρωτοπορία της και να δρέψει τους καρπούς των προσπαθειών που κατέβαλε ως 
σκαπανέας στον τομέα, χρειάζεται να θεωρήσουμε την κλιματική πολιτική ως μια στρατηγική 
αρχή η οποία ενσωματώνεται σε όλους τους τομείς πολιτικών.

5. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που 
έχετε πρόθεση να παρουσιάσετε, και σύμφωνα με ποιο χρονοδιάγραμμα; Ποιες 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις μπορείτε να αναλάβετε ιδίως σε σχέση με τις 
συνημμένες στο παρόν προτεραιότητες και τα αιτήματα των επιτροπών που 
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πρόκειται να ανήκουν στο χαρτοφυλάκιό σας; Πώς θα εξασφαλίσετε προσωπικά 
την καλή ποιότητα των νομοθετικών προτάσεων;

Εξυπακούεται ότι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες θα είναι μια ευρωπαϊκή δέσμευση 
για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2020, σύμφωνα με τον 
στόχο της Κοπεγχάγης στο πλαίσιο μιας συνολικής συμφωνίας.

Θα υποχρεωθούμε ίσως να επανεξετάσουμε ορισμένες συνιστώσες της δέσμης κλίμα -
ενέργεια ή/και να υιοθετήσουμε συμπληρωματικά νομοθετικά μέσα. Στο παρόν στάδιο των 
διαπραγματεύσεων είναι πέραν του δέοντος φιλόδοξη η προσδοκία να θεσπιστεί ακόμη και 
ένα ενδεικτικό-μόνο-χρονοδιάγραμμα. Για την επανεξέταση των διαφόρων αυτών 
συνιστωσών, θα ξεκινήσω από την εντολή που ορίζεται στη νομοθεσία (όπως είναι το άρθρο 
28 της αναθεωρημένης οδηγίας για το σύστημα εμπορίας εκπομπών). Δεσμεύομαι να λάβω 
υπόψη τις σημαντικές και ενδεχομένως απροσδόκητες εξελίξεις των διαπραγματεύσεων, 
ακόμη και στο πλαίσιο του καθορισμού στόχων και μέτρων πέραν του 2020, ώστε να 
επιτευχθεί ο στόχος των 2 βαθμών Κελσίου και να μειωθούν, όπως συμφωνήθηκε, οι 
εκπομπές κατά 80% έως 95% μέχρι το 2050.

Το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ είναι η ναυαρχίδα της πολιτικής της ΕΕ σε ό,τι 
αφορά την αλλαγή του κλίματος. Οι σημαντικές τροποποιήσεις της δομής της (οροφή σε 
επίπεδο ΕΕ, σημαντική στροφή προς τις δημοπρασίες, εναρμονισμένοι δείκτες συγκριτικής 
αξιολόγησης σε επίπεδα ΕΕ για την χορήγηση, σε προσωρινή βάση, δωρεάν δικαιωμάτων στη 
βιομηχανία) που θεσπίστηκαν πέρυσι, υποδηλώνουν τις θεμελιώδεις μεταβολές που το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ θα υποστεί τα προσεχή έτη. Κάτι τέτοιο θα ενισχύσει 
την αγορά ανθρακούχων εκπομπών. Σε περίπτωση επανεξέτασης του συστήματος εμπορίας 
των ανθρακούχων εκπομπών, θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να εξισορροπήσω 
κατάλληλα τη ρυθμιστική σταθερότητα και την υποβολή προτάσεων δομικών αλλαγών (π.χ. 
όσον αφορά τον γραμμικό παράγοντα που καθορίζει την οροφή σε επίπεδο ΕΕ ή τους 
κανόνες αναγνώρισης των διεθνών πιστώσεων που δημιουργούνται από τους υφιστάμενους 
και τους νέους μηχανισμούς). Εκ παραλλήλου, θα δώσω ιδιαίτερη προσοχή για την 
περαιτέρω προώθηση των προοπτικών της έγκαιρης σύνδεσης του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ με άλλα παγιωμένα συστήματα στις χώρες του ΟΟΣΑ, 
συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας. 

Το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ καλύπτει τον τομέα της αεροπορίας από το 2012 και 
μετά. Έχω επίγνωση του γεγονότος ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις 
υποσχέσεις της για την αντιμετώπιση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx) από τα 
αεροπλάνα. Θα συνεργαστώ με τον συνάδελφο Επίτροπο Μεταφορών για να προωθήσω το 
ζήτημα αυτό το συντομότερο δυνατόν στην επόμενη Επιτροπή. 

Όσον αφορά τα πρότυπα επιδόσεων των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε ό,τι αφορά το 
διοξείδιο του άνθρακα (CO2), συμμερίζομαι την άποψη ότι οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής 
αποτελούν έναν κρίσιμο παράγοντα. Για τον λόγο αυτό αποτελούν τον βασικό τομέα που 
καλύπτει το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ. Ενώ οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής έγιναν, 
αρχικά, αποδέκτες ελεύθερων δικαιωμάτων, η πρόσφατη δέσμη κλίμα - ενέργεια θεσπίζει την 
πλήρη δημοπράτηση των δικαιωμάτων από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτροπαραγωγής υπό το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ. Επιπλέον, η δέσμη περιέχει 
μέτρα για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την τόνωση 
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της ανάπτυξης και διάχυσης της δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα (ΔΑΑ). Η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει την εφαρμογή της οδηγίας ΔΑΑ το 2015 και θα αποφασίσει τότε 
κατά πόσον είναι σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτική η εφαρμογή των προτύπων επιδόσεων 
όσον αφορά τις εκπομπές για τις νέες μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης.

Η δέσμη κλίμα - ενέργεια περιλαμβάνει ένα αυστηρό σύστημα παρακολούθησης και 
συμμόρφωσης για το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, καθώς και για την απόφαση τη 
σχετική με τον επιμερισμό των προσπαθειών, το οποίο θα εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τα συμφωνημένα μέτρα. Η χρηματοπιστωτική κρίση δεν θα επηρεάσει την 
στράτευσή μας για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Η Επιτροπή δεν έχει 
καθυστερήσει όσον αφορά την κατάρτιση σχεδίων εφαρμογής για τα οποία είναι υπεύθυνη 
και έχει δρομολογήσει διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής για την αλλαγή του 
κλίματος. Η δέσμευση αυτή επεκτείνεται, βεβαίως, πέραν του πυρήνα της δέσμης, στην 
εφαρμογή, λ.χ., του κανονισμού που αφορά τον περιορισμό της εκπομπής CO2 από 
αυτοκίνητα.

Τέλος, οι στόχοι μας όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος μπορούν να επιτευχθούν μόνο 
εφόσον τέμνουν ολόκληρο το φάσμα των πολιτικών της ΕΕ όπως ορίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του προέδρου Barroso. Το κλίμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για 
σχεδόν κάθε πτυχή των εργασιών της Επιτροπής και θέλω να συνεργαστώ με όλους τους 
συναδέλφους μου στην Επιτροπή – καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε άλλους 
σημαντικούς φορείς – για την ενσωμάτωση της κλιματικής παραμέτρου σε όλες τις πολιτικές 
της Επιτροπής, με στόχους τον περιορισμό των εκπομπών, την προσαρμογή των πολιτικών 
της ΕΕ στις πραγματικότητες της αλλαγής του κλίματος, την καινοτομία και την 
απασχόληση.

Θα εξασφαλίσω καλή ποιότητα νομοθετικών προτάσεων, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση 
διεξαγωγής διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, πραγματοποίησης διεξοδικών 
αναλύσεων των επιπτώσεων και έγκαιρων διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο για τις υπό μελέτη νομοθετικές πρωτοβουλίες.


