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VOLINIKUKANDIDAADI VASTUSED 

EUROOPA PARLAMENDI KÜSIMUSTIKULE

Connie HEDEGAARD

(kliimameetmed)

Üldine pädevus, pühendumine Euroopale ja isiklik sõltumatus

1. Millised Teie isikuomadused ja kogemused on eriti vajalikud volinikuks saamisel 
ja Euroopa üldiste huvide edendamisel, lähtudes eelkõige Teie tulevasest 
vastutusvaldkonnast? Mis Teid motiveerib? Milliseid tagatisi saate anda Euroopa 
Parlamendile oma sõltumatuse kohta ning mil moel tagate selle, et Teie eelnev, 
praegune või tulevane tegevus ei sea kahtluse alla ülesannete täitmist komisjonis?

Ma usun, et kliimamuutused on käesoleva sajandi üks olulisim probleem. Ma usun ka, et see, 
kuidas Euroopa järgmistel aastatel kliimaprobleeme lahendab, määrab kindlaks meie 
strateegilise rolli maailmas nii majanduslikus kui ka poliitilises mõttes. See annab tohutu 
motivatsiooni minu taotletaval ametikohal töötamiseks. Euroopal on võimalik teha valik. Kui
tahame algatajarolli eelistest kasu saada, peame kiiresti tegutsema ja konkreetsed 
poliitikasuunad viivitamata välja töötama. Vastasel juhul riskime me mahajäämisega ning 
kaotame majanduskasvu ja töökohade loomise võimaluse ning võimaluse ühendada kliima- ja 
energiapoliitika, et vähendada Euroopa sõltuvust välismaistest fossiilkütuse varudest. 
Seepärast tuleb kliimaküsimused nüüd kõigis poliitikavaldkondades esikohale seada ning 
selleks peame me saavutama konsensuse kõikide erinevate seisukohtade vahel.

Olen kliimaküsimustega tegelenud üle viie aasta, et leida toetust ja aidata mõista, kuivõrd 
oluline on jõuda Kopenhaageni kliimakonverentsil tõeliselt ambitsioonika ülemaailmse 
kliimakokkuleppeni. Ma usun, et olen võimeline kindlaks määrama strateegilised eesmärgid 
ja võitlema nende rakendamise eest. Olen otsustanud pühendada oma teadmised ja oskused 
kliimamuutusega võitlemisele ning Euroopa Liidule, kelle tõhusa abiga on võimalik see 
lahing võiduka lõpuni viia. Annan endale täielikult aru, et üldsuse toetuse saavutamiseks 
nendele arvamustele ja eesmärkidele, millesse ma ise usun, tuleb palju ja tõhusat selgitustööd 
teha. Poliitikud ei saa pikemas perspektiivis ellu viia püsivaid muudatusi, ilma et nende 
muudatuste vajalikkust kodanikele selgitataks ja et kodanikud nende muudatustega nõustuks.

23-aastaselt valiti mind Taani parlamenti ning 29-aastaselt otsustasin sealt lahkuda. Selle aja 
jooksul jõudsin Konservatiivse Rahvapartei, tolleaegse valitsuspartei esispiikri ametikohale.

Järgmised 14 aastat töötasin ajakirjanikuna – tegin kaastööd riiklikule ajalehele, juhtisin 
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rahvusringhäälingu raadiouudiseid ning lõpuks tegutsesin televisioonis uudisteankruna. 2004. 
aastal paluti mul asuda keskkonnaministri ametikohale. Nagu minu eelnev karjäär näitab, ei 
kavatse ma kogu eluks poliitikasse jääda. Olen siin selleks, et tulemusi saavutada, ning valmis 
selle eesmärgi nimel võitlema.

Oma sõltumatuse tagamiseks kavatsen järgida nii aluslepingutes kui ka volinike 
käitumisjuhendis sätestatud eeskirju, milles käsitletakse sõltumatust, eetikastandardeid ja 
läbipaistvust. Võimaliku huvide konflikti tekkides teavitan sellest komisjoni presidenti.

Valdkonna juhtimine ning koostöö Euroopa Parlamendi ja selle komisjonidega

2. Kuidas hindaksite oma rolli volinike kolleegiumi liikmena? Kuidas peate ennast 
parlamendi ees vastutavaks ja aruandekohustuslikuks seoses enda ja oma 
osakondade tegevusega?

Ootan väga aega, mil saan osaleda komisjoni töös, ja hindan kõrgelt komisjoni kollegiaalset 
juhtimisstiili. Vaatamata sellele, et olen viimase viie aasta jooksul aktiivselt 
kliimaküsimustega tegelenud, ei ole ma kliimateadlane, vaid eelkõige poliitik. Võimalus 
arutada erinevaid küsimusi oma kaasvolinikega on minu arvates suur eesõigus. Lisaks sellele 
peaksin oma tööga tagama kliimameetmete esikohale seadmise. See, kui edukas saab Euroopa 
olema kliimameetmete ülekandmisel kõigisse asjaomastesse ELi poliitikasuundadesse, sõltub 
suures osas komisjoni koostöö- ja kooskõlastussuutlikkusest.

Ootan väga aega, mil saan töötada käsikäes Euroopa Parlamendi ja tema komisjonidega. 
Taani ministrina olen alati püüelnud laiapõhjalise poliitilise kokkuleppe saavutamise poole 
ning täitnud oma aruandekohustust parlamendi ees. Minu poliitiline tegevus rajaneb 
läbipaistvusel, avatusel ja konstruktiivsel teabevahetusel ning ma leian, et parlamendi 
ettepanekud ja sisendid on seadusandliku protsessi ülimalt oluline osa. Kliima-alase 
diplomaatiaga tegeledes olen pannud suurt rõhku ka mitteametlikele dialoogidele kui 
tulemuste saavutamise vahendile. Eelkõige Taani keskkonnaministrina töötatud aastate 
jooksul olen jätkanud näiteks kemikaalimääruse REACH raames tihedat dialoogi Euroopa 
Parlamendi liikmetega.

Ja lõpuks – ma usun, et Euroopa seisab silmitsi suurte muutustega seoses sellega, kuidas me 
saavutame oma kliimamuutustega seotud eesmärgid energia tootmise ja tarbimise valdkonnas. 
See kõik ei ole lihtne ega ka odav. Siiski tuleb need muutused läbi teha ja siinkohal pean ma 
ülimalt oluliseks Euroopa Parlamendi liikmete kui otsevalimiste teel valitud esindajate rolli 
üldsuse toetuse tagamisel.

3. Milliseid konkreetseid kohustusi olete valmis võtma seoses läbipaistvuse 
suurendamise, koostöö tõhustamise ning parlamendi õigusloomega seotud 
algatuste ja taotluste tõhusate järelmeetmetega, võttes arvesse ka Lissaboni lepingu 
jõustumist? Kas olete seoses planeeritavate algatuste või käimasolevate 
menetlustega valmis edastama parlamendile samal tasemel teavet ja dokumente 
kui nõukogule?

Nagu eespool öeldud, leian ma, et Euroopa Parlament mängib globaalse soojenemise vastases 
võitluses ja dünaamilise, rohelise majanduse loomisel Euroopas võtmerolli. Seda on selgelt 
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näidanud Euroopa Parlamendi oluline panus kliima- ja energiapaketi rakendamisel ja 
parlamendiliikmete kliimamuutustealane selgitustöö oma valijate hulgas. Ma kavatsen luua ja 
säilitada avatud ja läbipaistva kahepoolse dialoogi meie institutsioonide vahel. See tähendab 
dialoogi minu, minu kabineti ja peadirektoraadi vahel ühelt poolt ning Euroopa Parlamendi ja 
selle komisjonide vahel teiselt poolt. Ma usun kindlalt, et teabe jagamine ja mõtete 
vahetamine nii ametlikul kui ka mitteametlikul tasandil on poliitilise tegevuse lahutamatu osa 
ning koostööl ja vastastikusel usaldusel põhineva õhkkonna loomise vahend.

Ja lõpuks on ütlematagi selge, et kavatsen komisjoni läbipaistvuse suurendamise üldise 
eesmärgi kohaselt rakendada täies ulatuses raamlepingu sätteid, eelkõige selleks, et tagada 
parlamendi seisukohtadega seotud järelmeetmed ning varustada parlamenti teabe ja 
dokumentidega.

Poliitikaga seotud küsimused

4. Millised on kolm peamist prioriteeti, mida kavatsete oma kavandatavas 
valdkonnas edendada, võttes vajaduse korral arvesse rahandus-, majandus- ja 
sotsiaalset kriisi ning säästva arenguga seotud probleeme?

Kolm prioriteeti, mida ma kavatsen oma kavandatavas valdkonnas edendada, on järgmised.

 Esiteks, ÜRO kliimateemalisel tippkohtumisel Kopenhaagenis saavutatud kokkuleppe 
järelmeetmed ja rakendamine

EL peab säilitama oma liidrirolli kliimamuutustega seotud probleemide lahendamisel, et 
saavutada piisav ambitsioonikus võitluses kliimamuutustega, ning jätkuvalt tugevdama 
oma algatajarolli. Kõige kiiremat lahendust vajav prioriteet on pärast 2012. aastat 
kehtestatava korraga seotud rahvusvaheliste arutelude lõpuleviimine vastavalt 
Kopenhaageni tippkohtumise tulemustele.

 Teiseks, kliima- ja energiapaketi kliimaalaste vahendite rakendamine

Kliima- ja energiapaketi rakendamine on ülimalt oluline, et näidata ELi koostöövalmidust 
meie rahvusvahelistele partneritele. See ulatuslik õigusaktide kogu nõuab eri 
rakendusmeetmete väljatöötamist, näiteks eeskirjad üle miljardi tonni ulatuvate aastaste 
saastekvootidega kauplemiseks ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kolmandas etapis. 
Pean väga oluliseks kõikide rakendusmeetmete täielikku ja õigeaegset rakendamist. Seda 
tehes olen täiesti teadlik sellest, et paketi tõhusus rajaneb Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni vahel saavutatud tugeval poliitilisel konsensusel.

 Kolmandaks, konkurentsivõime suurendamine ja töökohtade loomine süsinikuvaese 
innovatsiooni ja tehnoloogia abil

Ma usun, et Euroopa lähiaastate strateegilised valikud määravad kindlaks nii meie 
majandusliku kui ka poliitilise positsiooni maailmas 21. sajandil. Meie positsioonist ei 
anna tunnistust ainult see, kuidas me võitleme globaalse soojenemisega, vaid ka see, kas 
me suudame seda teha läbimõeldult ja nii, et kliimapoliitika aitaks luua uusi rohelisi 
töökohti, vähendada meie sõltuvust välismaisest naftast ja gaasist ning nendega 
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kaasnevatest hinnariskidest, andes samal ajal tulevastele põlvedele edasi maailma, mis 
pakub neile sama palju võimalusi kui meilegi. Kuna prognooside kohaselt peaks maailma 
rahvaarv aastaks 2050 suurenema 9 miljardini, jääb loodusvarasid üha napimaks ja 
piirkondadest, kes suudavad kõige kiiremini üle minna süsinikuvaesele majandusele, 
saavad tulevikus ülemaailmsed turuliidrid.

Konkurents on juba oluliselt tihenenud. USA ja Hiina on kõnealuses valdkonnas 
märkimisväärselt edasi liikunud. Kui Euroopa tahab juhtpositsiooni säilitada ja algatajarolli 
eeliseid kasutada, peame kliimapoliitikat käsitama kõiki poliitikavaldkondi läbiva strateegilise 
põhimõttena.

5. Milliseid konkreetseid õigusloomega seotud ja mitteseotud algatusi kavatsete 
esitada ning milline on nende ajakava? Milliseid konkreetseid kohustusi on Teil 
võimalik võtta eelkõige seoses parlamendikomisjonide prioriteetide ja taotlustega, 
mis on lisatud käesolevale dokumendile ning mis kuuluvad Teie 
vastutusvaldkonda? Kuidas Te isiklikult tagaksite õigusakti ettepanekute kõrge 
kvaliteedi?

Esmane prioriteet on kahtlemata täita Euroopa kohustust vähendada kasvuhoonegaaside 
heidet aastaks 2020 vastavalt Kopenhaageni kokkuleppe raames kindlaksmääratud 
eesmärgile.

Vajalikuks võib osutuda kliima- ja energiapaketi üksikute elementide läbivaatamine ja/või 
täiendavate õigusaktide väljatöötamine. Praegu on keeruline isegi esialgse ajakava 
kokkupanemine. Kliima- ja energiapaketi üksikute elementide läbivaatamisel kavatsen 
lähtuda õigusaktides (nt ELi heitkogustega kauplemise süsteemi direktiivi läbivaadatud 
versiooni artikkel 28) kindlaksmääratud mandaadist. Luban arvestada asjakohaseid ning ehk 
ootamatuidki arengutendentse ja läbirääkimiste tulemusi, pidades silmas ka 2020. aasta 
järgsete sihtide ja meetmete kindlaksmääramist, et saavutada 2 °C eesmärk ja vähendada 
heitkoguseid vastavalt kokkuleppele 2050. aastaks 80 %−95 %.

ELi heitkogustega kauplemise süsteem on ELi kliimapoliitika lipulaev. Möödunud aastal 
kokkulepitud olulised muudatused ELi heitkogustega kauplemise süsteemi ülesehituses (kogu 
ELi hõlmav ülemmäär, ulatuslik üleminek enampakkumistele, kogu ELi hõlmavad ühtlustatud 
sihttasemed seoses üleminekuperioodiga saastekvootide vabale eraldamisele ettevõtetele) 
annavad süsteemile järgnevatel aastatel täiesti uue kuju. See tugevdab CO2 turgu. ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi läbivaatamisel püüan vajaduse korral saavutada 
asjakohase tasakaalu õigusliku stabiilsuse piisava säilitamise ja süsteemi ülesehituse 
muutmise vahel (nt lineaarne tegur kogu ELi hõlmava ülemmäära arvestamiseks või 
olemasolevate ja uute turumehhanismide rahvusvaheliste kvootide tunnustamise eeskirjad).
Samal ajal pööran ma suurt tähelepanu sellele, et edendada ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemi varajast sidumist teiste OECD riikide, sh Ameerika Ühendriikide, Austraalia ja 
Jaapani tugevate kauplemissüsteemidega.

ELi heitkogustega kauplemise süsteem hõlmab alates 2012. aastast ka lennundussektorit. Olen 
teadlik sellest, et komisjon ei ole ikka veel täitnud oma lubadust tegeleda lennukite heidetes 
sisalduvate lämmastikoksiidide (NOx) küsimusega. Ma alustan koostööd 
transpordivolinikuga, et tuua see küsimus uue komisjoni esimeste päevakorrapunktide hulka. 
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Seoses elektrijaamade süsinikdioksiidi (CO2) heitenormidega jagan seisukohta, et 
elektrijaamad on kliimamuutuste seisukohalt ülimalt olulised. Seepärast on elektrijaamad ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi põhisektor. Kui esialgu eraldati elektrijaamadele tasuta 
kvoote, siis kliima- ja energiapaketiga nähakse ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
energiasektoris alates 2013. aastast ette kvootide eraldamine vaid enampakkumise teel. Lisaks 
sellele hõlmab kliima- ja energiapakett taastuvate energiaallikate osakaalu suurendamise ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise edendamise meetmeid. Komisjon vaatab 
heitkogustega kauplemise süsteemi direktiivi rakendamise 2015. aastaks läbi ja hindab selles 
etapis, kas kehtestada uutele suurtele põletusseadmetele kohustuslikud heitenormid või mitte.

Kliima- ja energiapakett sisaldab tugevat järelevalve- ja nõuete järgimise süsteemi nii ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi kui ka jõupingutuste jagamise otsuse suhtes, millega 
tagatakse kokkulepitud meetmete rakendamine liikmesriikide poolt. Finantskriis ei mõjuta 
meie valmidust kliimamuutusega võitlemiseks. Komisjon valmistab kavakohaselt ette oma 
vastutusvaldkonda kuuluvaid rakendusmeetmeid ning on alustanud konsultatsioone 
kliimamuutuste komitee raames. Kahtlemata ulatub see tegutsemisvalmidus üle paketi 
põhiosa piiride, hõlmates näiteks ka autode süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva 
määruse rakendamist.

Ja lõpetuseks – ELi kliimamuutustega võitlemise eesmärgid on saavutatavad ainult siis, kui 
kliimamuutustest saab läbiv teema kõikides president Barroso suuniste kohastes ELi 
poliitikavaldkondades. Kliimaküsimused hõlmavad praktiliselt kõiki komisjoni töö valdkondi
ja ma tahan teha koostööd nii kõikide oma komisjonis töötavate kolleegidega kui ka Euroopa 
Parlamendi ja teiste võtmeisikutega, et seada kliimaküsimused esikohale kõikide komisjoni 
poliitikasuundade lõikes, eesmärgiga vähendada heiteid ja viia ELi poliitikasuunad vastavusse 
reaalsete probleemidega kliimamuutuste-, innovatsiooni- ja tööhõivevaldkonnas.

Õigusaktide ettepanekute kvaliteedi tagamiseks kasutan sidusrühmadega konsulteerimist, 
kvaliteetseid mõjuhinnanguid ja varajast konsulteerimist parlamendi ja nõukoguga tulevaste 
seadusandlike algatuste suhtes.


