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KOMISSAARIEHDOKKAAN VASTAUKSET

EUROOPAN PARLAMENTIN KYSYMYKSIIN

Connie HEDEGAARD 

(Ilmastotoimet)

Yleinen pätevyys, sitoutuneisuus Eurooppa-aatteeseen ja henkilökohtainen 
riippumattomuus

1. Mitä pätevyytenne ja työkokemuksenne osa-alueita pidätte erityisen merkittävinä 
tulevaa komission jäsenen tehtävää ja Euroopan unionin yleisen edun edistämistä 
ajatellen varsinkin vastuualueellanne? Mikä Teitä motivoi? Mitä takeita 
riippumattomuudestanne voitte antaa Euroopan parlamentille ja miten 
varmistatte, ettei mikään aiempi, nykyinen tai tuleva toimintanne voi asettaa 
kyseenalaiseksi tehtävienne hoitoa komissiossa?

Uskon, että ilmastonmuutos on tämän vuosisadan merkittävin haaste. Uskon myös, että se, 
miten EU päättää tarttua ilmastohaasteeseen tulevina vuosina, määrittää strategisen roolimme 
maailmassa sekä taloudellisesti että poliittisesti. Tämä antaa valtavasti motivaatiota tätä työtä 
varten. EU:lla on mahdollisuus valita. Voimme hyötyä varhaisen toimijan eduista, mikä 
edellyttää sitä, että meidän on todella toimittava ja täsmennettävä politiikkamme nyt. 
Vaihtoehtoisesti vaarana on se, että jäämme jälkeen. Tällöin menetämme mahdollisuuksia 
kasvun ja työpaikkojen luomiseen sekä tilaisuuden yhdistää ilmasto- ja energiapolitiikka ja 
vähentää samalla EU:n riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden ulkomaisista toimituksista. 
Tämän vuoksi ilmastoasiat on nyt otettava huomioon kaikilla politiikan aloilla ja tämän 
toteuttamiseksi meidän on saatava aikaan konsensus kaikkien mielipidesuuntausten välillä.

Olen työskennellyt yli viisi vuotta ilmastoasioiden parissa. Tavoitteenani on ollut saada 
aikaan tukea ja ymmärrystä sille, miten tärkeää on saada aikaan todella kunnianhimoinen 
maailmanlaajuinen ilmastosopimus 15. sopimuspuolikokouksessa Kööpenhaminassa. Uskon, 
että pystyn määrittämään strategisia tavoitteita ja taistelemaan niiden toteuttamiseksi. Olen 
vahvasti sitoutunut sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan ja Euroopan unioniin, jolla on siinä 
voimakas rooli. Olen suuressa määrin tietoinen toimivan viestinnän tarpeellisuudesta. On 
välttämätöntä saada julkista tukea niille näkemyksille ja tavoitteille, joihin uskon. Pitkällä 
tähtäyksellä poliitikot eivät voi tehdä kestäviä muutoksia, ellei muutosten tarpeellisuudesta 
osata kertoa selkeästi ja jos ne eivät saa kansalaisten tukea.

Minut valittiin Tanskan parlamenttiin 23-vuotiaana ja päätin jättää sen 29-vuotiaana. Tuona 
aikana kohosin konservatiivisen kansanpuolueen (silloisen pääministerin puolueen) 
puolueryhmän päätiedottajaksi (politisk ordfører).
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Seuraavien 14 vuoden ajan toimin toimittajana. Kirjoitin kansalliselle sanomalehdelle, toimin 
kansallisten radiouutisten päällikkönä ja TV:n ajankohtaisohjelman ankkurina. Vuonna 2004 
minua pyydettiin ympäristöministeriksi. Kuten työkokemukseni osoittaa, en odota poliittisen 
uran kestävän koko elämäni ajan. Olen täällä koska haluan saavuttaa tuloksia ja olen valmis 
taistelemaan sen eteen.

Riippumattomuudestani voin todeta, että aion noudattaa riippumattomuutta, eettisiä normeja 
ja avoimuutta koskevia sääntöjä, jotka on kirjattu perussopimuksiin sekä komission jäseniä 
koskeviin käytännesääntöihin. Jos syntyy tilanne, johon voi liittyä eturistiriita, ilmoitan asiasta 
komission puheenjohtajalle.

Tehtävien hoitaminen ja yhteistyö Euroopan parlamentin ja sen valiokuntien kanssa

2. Miten arvioisitte asemaanne komission kollegion jäsenenä? Miten katsoisitte 
olevanne vastuussa ja vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille omasta ja 
osastojenne toiminnasta?

Odotan innokkaana osallistumista komission työhön ja tunnustan täysin sen kollegiaalisen 
johtotavan. Vaikka olen työskennellyt intensiivisesti ilmastoasioiden parissa viimeisten viiden 
vuoden ajan, olen ensisijaisesti poliitikko, en ilmastoasiantuntija. Pidän etuoikeutena sitä, että 
minulla on tilaisuus keskustella monenlaisista aiheista muiden komissaarien kanssa. 
Tehtävänäni on myös varmistaa, että ilmastotoimet sisällytetään muiden alojen toimiin. Se, 
miten hyvin EU onnistuu sisällyttämään ilmastonäkökohdat kaikkiin asiaan liittyviin EU:n 
politiikkoihin, riippuu hyvin suuressa määrin komission yhteistyö- ja koordinaatiokyvystä.

Odotan innokkaana myös tiivistä työskentelyä Euroopan parlamentin ja sen valiokuntien 
kanssa. Ministerinä Tanskassa olen aina pyrkinyt varmistamaan laajan poliittisen 
yhteisymmärryksen ja olen aina ollut sitoutunut parlamentaariseen vastuuvelvollisuuteen. 
Poliittinen työni perustuu avoimuuteen ja rakentavaan tiedonvaihtoon ja katson, että 
parlamentin ehdotukset ja osallistuminen ovat keskeinen osa lainsäädäntöprosessia. 
Ilmastodiplomatian parissa vietettyinä vuosina olen korostanut epävirallisia keskusteluja 
hyvänä keinona saavuttaa tuloksia. Erityisesti toimiessani Tanskan ympäristöministerinä olen 
käynyt tiivistä vuoropuhelua Euroopan parlamentin jäsenten kanssa esimerkiksi REACH-
järjestelmään liittyvästä työstä.

Lopuksi uskon, että EU:lla on edessään muutoskausi sen osalta, miten saavutamme 
ilmastonmuutokseen liittyvät tavoitteemme esimerkiksi energian tuotannon ja kulutuksen 
osalta. Tämä ei ole helppo asia eikä siitä selvitä kustannuksitta. Muutos on kuitenkin tarpeen. 
Yleisön tuen hankkimisessa pidän Euroopan parlamenttia erittäin tärkeänä, ovathan kyseessä 
eurooppalaisten suoraan valitsemat edustajat.

3. Millä tavoin olette valmis sitoutumaan avoimuuden lisäämiseen, yhteistyön 
tehostamiseen ja lainsäädäntöaloitteita koskevien parlamentin kantojen ja 
toiveiden tehokkaaseen seurantaan myös Lissabonin sopimuksen voimaantulo 
huomioon ottaen? Oletteko valmis antamaan suunnitteilla olevia aloitteita ja 
käynnissä olevia menettelyitä koskevia tietoja ja asiakirjoja parlamentille 
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tasaveroisesti neuvoston kanssa?

Kuten edellä on todettu, katson, että Euroopan parlamentilla on keskeinen rooli 
maailmanlaajuisen ilmaston lämpenemisen torjumisessa ja dynaamisen, ympäristöystävällisen 
talouden luomisessa Eurooppaan. Selkeitä osoituksia tästä ovat olleet esimerkiksi parlamentin 
vahva rooli ilmasto- ja energiapaketin yhteydessä sekä se työ, jota Euroopan parlamentin 
jäsenet ovat tehneet selittääkseen ilmastonmuutosasioita äänestäjilleen. Tarkoituksenani on 
luoda toimielimiemme välille avoin kaksisuuntainen dialogi ja ylläpitää sitä. Dialogin 
osapuolina ovat siis minä henkilökohtaisesti, kabinettini ja ilmastoasioiden pääosasto sekä 
toisaalta Euroopan parlamentti ja sen valiokunnat. Uskon vakaasti, että tietojen antaminen 
muiden käyttöön ja ideoiden vaihtaminen sekä virallisesti että epävirallisesti on olennainen 
osa politiikan laatimista ja keino luoda yhteistyöhön ja keskinäiseen luottamukseen perustuva 
ympäristö.

Lisäksi on itsestään selvää, että komission avoimuuteen tähtäävän yleisen näkemyksen 
mukaisesti aion noudattaa kaikilta osin puitesopimuksen määräyksiä, erityisesti jotta voidaan 
varmistaa parlamentin kannan seuranta ja toimittaa parlamentille tiedot ja asiakirjat.

Poliittiset kysymykset

4. Mitkä ovat tärkeimmät kolme tavoitetta, joihin aiotte pyrkiä ehdotettujen 
tehtävienne yhteydessä, kun otetaan asianmukaisesti huomioon rahoitus- ja 
talouskriisi sekä sosiaalinen kriisi sekä kestävään kehitykseen liittyvä huoli?

Tärkeimmät kolme tavoitetta, joihin aion pyrkiä ehdotettujen tehtävieni yhteydessä, ovat 
seuraavat:

 YK:n ilmastokokouksessa Kööpenhaminassa saavutetun sopimuksen seuranta ja 
täytäntöönpano

EU:n on säilytettävä johtoasemansa ilmastoasioissa, jotta ilmastonmuutoksen torjunnassa 
saavutetaan riittävän kunnianhimoinen taso, ja vahvistaa entisestään roolia varhaisena 
toimijana. Ensisijaisena tavoitteena on saada Kööpenhaminan tulosten pohjalta päätökseen 
kansainväliset keskustelut vuoden 2012 jälkeisestä järjestelmästä.

 Ilmasto- ja energiapakettiin sisältyvien, ilmastoon liittyvien toimien täytäntöönpano

Ilmasto- ja energiapaketin täytäntöönpano on ratkaisevan tärkeä, jotta EU voi osoittaa 
sitoutuneisuutensa kansainvälisille kumppaneille. Tämä kattava lainsäädäntökokonaisuus 
edellyttää useita täytäntöönpanotoimenpiteitä, esimerkiksi sääntöjä siitä, että EU:n 
päästökauppajärjestelmän kolmannessa vaiheessa huutokaupataan vuosittain yli miljardi 
päästöoikeutta. Pyrin varmistamaan, että kaikkien täytäntöönpanotoimenpiteiden 
toteuttaminen nopeasti kaikilta osin asetetaan ensisijaiseksi tavoitteeksi. Tämän osalta 
olen täysin tietoinen siitä, että paketin vahvuus on sidoksissa vahvaan poliittiseen 
konsensukseen parlamentin, neuvoston ja komission välillä.

 Kilpailukyvyn vahvistaminen ja työpaikkojen luominen vähähiilisten innovaatioiden 
ja tekniikoiden avulla
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Uskon, että ne strategiset valinnat, jotka Eurooppa tekee tulevina vuosina, määrittävät 
asemamme maailmassa 2000-luvulla sekä taloudellisesti että poliittisesti. Asemamme ei 
määräydy ainoastaan sen perusteella, miten torjumme ilmaston lämpenemistä, vaan myös 
sen perusteella, onnistummeko tekemään sen viisaasti siten, että ilmastopolitiikka auttaa 
luomaan uusia ympäristöalan työpaikkoja, vähentämään riippuvaisuuttamme ulkomaisesta 
öljystä ja kaasusta (on otettava huomioon näihin fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät 
hintariskit) ja samaan aikaan jättämään tuleville sukupolville maailman, joka tarjoaa heille 
yhtä paljon mahdollisuuksia kuin meille. Maailman väestön määrän uskotaan nousevan 9 
miljardiin vuonna 2050. Resurssit ovat vähissä, ja alueet, jotka parhaiten siirtyvät 
vähähiilisiin talouksiin, ovat maailmanlaajuisesti voittajia huomispäivän markkinoilla.

Kilpailu kiristyy huomattavasti jo nyt. Esimerkiksi USA ja Kiina aikovat panostaa tähän 
alaan. Jotta Eurooppa pystyisi säilyttämään johtoasemansa ja hyötyä ponnisteluistamme 
nopeina toimijoina, meidän on nähtävä ilmastopolitiikka strategisena periaatteena, joka 
otetaan huomioon kaikilla politiikan aloilla.

5. Mitä erityisiä lainsäädäntöaloitteita ja muita kuin lainsäädäntöaloitteita aiotte 
esittää ja millä aikataululla? Mitä erityisiä sitoumuksia voitte antaa etenkin niiden 
valiokuntien esittämien painopistealueiden ja toiveiden suhteen, jotka ovat tämän 
lomakkeen liitteenä ja jotka kuuluvat vastuualueeseenne? Miten henkilökohtaisesti 
takaisitte lainsäädäntöehdotusten hyvän laadun?

On itsestään selvää, että ensisijainen tavoite on panna täytäntöön EU:n sitoumus vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 mennessä Kööpenhaminassa maailmanlaajuisesti 
sovitun tavoitteen mukaisesti.

Ilmasto- ja energiapaketin yksittäisiä osia voidaan tarkastella uudelleen ja/tai voidaan antaa 
täydentäviä lainsäädäntövälineitä. Neuvottelujen tässä vaiheessa on vaikeaa antaa edes 
alustavaa aikataulua. Jos ilmasto- ja energiapaketin yksittäisiä osia tarkastellaan uudelleen, 
työni lähtökohtana on lainsäädäntöön (esim. tarkistetun päästökauppadirektiivin 28 artiklaan) 
sisältyvä toimeksianto. Sitoudun ottamaan huomioon neuvottelujen relevantit ja mahdollisesti 
odottamattomat kehitykset ja tulokset, myös sen kannalta, millaiset tavoitteet ja toimenpiteet 
vahvistetaan vuoden 2020 jälkeiselle ajalle kahden celsiusasteen tavoitteen ja sovittujen 80–
95 prosentin päästövähennysten saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.

EU:n päästökauppajärjestelmä on EU:n ilmastonmuutospolitiikan lippulaiva. Viime vuonna 
sovitut järjestelmän merkittävät muutokset (EU:n laajuinen katto, huutokaupan merkittävä 
lisääminen, yhdenmukaistetut EU:n laajuiset säännöt päästöoikeuksien ilmaisjaosta 
teollisuudelle siirtymäkaudella), tarkoittavat sitä, että päästökauppajärjestelmä muuttuu 
perusteellisesti tulevina vuosina. Tämä vahvistaa hiilimarkkinoita. Jos EU:n 
päästökauppajärjestelmää tarkistetaan, pyrin löytämään sopivan tasapainon sen välillä, että 
säilytetään riittävä sääntelyvakaus ja ehdotetaan tarvittaessa rakenteellisia muutoksia 
(esimerkiksi EU:n laajuisen katon määrittäminen lineaarisesti tai nykyisistä tai uusista 
markkinamekanismeista peräisin olevien kansainvälisten hyvitysten kirjaussäännöt). Samalla 
seuraan tiiviisti sitä, että edistetään mahdollisuuksia liittää varhaisessa vaiheessa EU:n 
päästökauppajärjestelmä muihin OECD-maiden vakaisiin järjestelmiin, kuten USA:n, 
Australian ja Japanin järjestelmiin.
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Ilmailuala kuuluu EU:n päästökauppajärjestelmään vuodesta 2012 alkaen. Olen tietoinen siitä, 
että komissio ei ole vielä täyttänyt lupaustaan käsitellä ilma-aluksista peräisin olevia typen 
oksidien päästöjä. Tarkoituksenani on työskennellä yhdessä liikenteestä vastaavan 
komissaarikollegani kanssa, jotta asiassa päästään uudessa komissiossa nopeasti eteenpäin.

Mitä tulee voimalaitosten hiilidioksidipäästöstandardeihin, yhdyn siihen näkemykseen, että 
voimalaitosten merkitys on ratkaiseva. Tästä syystä ne ovat keskeisellä sijalla EU:n 
päästökauppajärjestelmässä. Vaikka voimalaitokset saivat alkuvaiheessa ilmaisia 
päästöoikeuksia, hiljattain annetun ilmasto- ja energiapaketin perusteella 
päästökauppajärjestelmässä otetaan energia-alalla käyttöön kaikkien päästöoikeuksien 
huutokauppa vuodesta 2013 alkaen. Lisäksi paketti sisältää toimenpiteitä, joilla lisätään 
uusiutuvien energialähteiden osuutta ja edistetään hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin 
(CCS) kehittämistä ja käyttöönottoa. Komissio tarkastelee uudelleen hiilidioksidin 
talteenottoa ja varastointia vuonna 2015 ja arvioi siinä vaiheessa, olisiko syytä asettaa 
pakollinen vaatimus uusien suurten polttolaitosten päästöstandardeille.

Ilmasto- ja energiapaketissa luodaan sekä EU:n päästökauppajärjestelmää että 
taakanjakopäätöstä varten vahva seurannan ja vaatimusten noudattamisen valvonnan 
järjestelmä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot toteuttavat sovitut toimenpiteet. Talouskriisi 
ei vaikuta sitoumukseemme torjua ilmastonmuutosta. Komissio etenee aikataulun mukaisesti 
vastuulleen kuuluvien täytäntöönpanotoimenpiteiden valmistelussa ja se on aloittanut 
kuulemiset ilmastonmuutoskomitean kautta. Tämä sitoumus ulottuu luonnollisesti myös 
paketin keskeistä osaa laajemmalti, esimerkiksi autojen hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 
annetun asetuksen täytäntöönpanoon.

Lopuksi voin todeta, että ilmastonmuutokseen liittyvät tavoitteet voidaan saavuttaa 
ainoastaan, jos ilmastoasioista tulee kaikissa EU:n politiikoissa huomioon otettava laaja-
alainen teema, kuten puheenjohtaja Barroson suuntaviivoissa esitetään. Ilmastolla on 
merkitystä miltei kaikilla komission työn osa-alueilla. Aikomuksenani onkin työskennellä 
kaikkien kollegoitteni kanssa komissiossa sekä Euroopan parlamentin että muiden 
merkittävien toimijoiden kanssa, jotta ilmastoasiat voidaan valtavirtaistaa ja sisällyttää 
kaikkeen komission politiikkaan. Tavoitteena on vähentää päästöjä ja mukauttaa EU:n 
politiikkoja ilmastonmuutoksen, innovaatioiden ja työllisyyden realiteetteihin.

Varmistan lainsäädäntöehdotusten hyvän laadun sitoutumalla sidosryhmien kuulemiseen, 
korkealaatuisiin vaikutustenarviointeihin sekä parlamentin ja neuvoston kuulemiseen tulevien
lainsäädäntöaloitteiden varhaisessa vaiheessa.


