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BIZTOSJELÖLT VÁLASZAI

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL FELTETT KÉRDÉSEKRE

(éghajlat-politika)

Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség

1. Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 
alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a 
területen, amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja 
erre? Milyen garanciákat tud adni függetlenségére az Európai Parlamentnek, és mi 
módon tudja biztosítani, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli tevékenysége 
nem teszi kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban?

Úgy vélem, az éghajlatváltozás századunk egyik meghatározó kihívása. Az, hogy Európa 
hogyan birkózik meg ezzel a kihívással az elkövetkezendő években, mind gazdasági, mind 
politikai szempontból meghatározza stratégiai pozícióját a világban. Rám ez rendkívül 
ösztönzőleg hat. Európa ugyanis válaszút előtt áll: el kell döntenünk, hogy élni kívánunk-e 
helyzeti előnyünkkel, és akkor szakpolitikáinkat konkretizálva ténylegesen lépnünk is kell ez 
irányban, vagy meghátrálunk, de akkor elesünk a növekedés és a munkahelyteremtés 
lehetőségétől, ráadásul elmulasztjuk az éghajlat- és energiapolitika ötvözésére kínálkozó 
alkalmat és Európa továbbra is a mostanihoz hasonló mértékben függ majd a fosszilis 
energiahordozók Unión kívüli importjától. Az éghajlatváltozás ügyét minden szakpolitikai 
területen érvényre kell juttatni, ehhez pedig a teljes politikai paletta konszenzusára szükség 
lesz.

Több mint öt éve foglalkozom ezzel a területtel. Munkám során azt a célt tartottam szem előtt, 
hogy minél szélesebb körben tudatosítsam annak jelentőségét, illetve kellő támogatást 
szerezzek ahhoz, hogy a részes felek tizenötödik, koppenhágai konferenciáján az 
éghajlatváltozás kérdésében valóban előremutató, globális megállapodás szülessen. Úgy 
érzem, rendelkezem a stratégiai célok meghatározásának képességével és küzdeni is tudok 
megvalósulásukért. Szilárd elkötelezettséggel képviselem mind az éghajlatváltozás 
megfékezésének ügyét, mind az Európai Unió intézményét, amely súlyánál fogva erre 
lehetőséget teremt. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy az általam mélyen átérzett 
álláspontok és célok csak úgy nyerhetik el a közvélemény támogatását, ha azokat megfelelő 
formában tudom az emberek értésére adni. Hosszú távon a politikusok csak akkor tudnak 
maradandó – a polgárok támogatását élvező – változtatásokat véghez vinni, ha azok 
létjogosultságát hitelesen tudják kommunikálni a polgárok felé.

23 évesen lettem képviselő a dán parlamentben, amely tisztséget egészen 29 éves koromig 
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viseltem, amikor is más kihívásokat kerestem. Képviselői mandátumom ideje alatt a 
konzervatív néppárt, amely abban az időben az ország miniszterelnökét is adta, első 
szóvivőjévé választott.

A következő 14 évben újságíróként dolgoztam: egy országos napilapban publikáltam, 
vezettem a nemzeti közszolgálati rádió hírszerkesztőségét, később politikai aktualitásokkal 
foglalkozó tv-műsort indítottam útjára. 2004-ben felkértek a környezetvédelmi tárca 
vezetésére. Szakmai pályám ívéből látható, hogy a politikai karriert nem tekintem életcélnak.
Azért vagyok most itt, mert eredményeket szeretnék látni és ehhez kész vagyok a küzdelemre.

A függetlenséget illetően vállalom, hogy minden tekintetben tiszteletben tartom a 
Szerződések pártatlanságra, etikai normákra és átláthatóságra vonatkozó szabályait, valamint 
a biztosok magatartási kódexében foglaltakat. Amennyiben munkám során érdekütközéssel 
járó helyzet adódna, arról haladéktalanul tájékoztatom a Bizottság elnökét.

A tárca irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel és annak bizottságaival

2. Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen 
szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt 
saját, illetve hivatalának tevékenysége okán?

Jelentős várakozással tekintek a bizottsági munka elé – nagyra értékelem az együttes irányítás 
lehetőségét. Öt éve behatóan foglalkozom az éghajlatváltozást érintő kérdésekkel, de 
mindenekelőtt politikus vagyok, nem pedig éghajlatkutató. Megtiszteltetés számomra, hogy 
biztostársaimmal különböző szakpolitikai kérdésekben egyeztethetünk. Feladatomnak 
tekintem azt is, hogy a tárcámon kívüli területeken érvényre juttassam az éghajlat-politikai 
szempontokat. Az, hogy az éghajlatváltozást érintő megfontolásokat mennyire tudjuk az 
összes érintett uniós szakpolitikában sikeresen megvalósítani, nagymértékben a Bizottság 
együttműködési és egyeztetési készségének függvénye.

Szintén örömömre szolgál, hogy szorosan együtt dolgozhatok majd az Európai Parlamenttel 
és bizottságaival. Dániában miniszterként mindig arra törekedtem, hogy széles körű politikai 
egyetértésen alapuló döntéseket hozzunk, mindenkor tiszteletben tartva a parlamenti 
elszámoltathatóság elvét. Politikusi munkám az átláthatóságra, a nyitottságra és a konstruktív 
véleménycserére épül, a parlamenti javaslatokat és szerepvállalást a jogalkotási folyamat 
létfontosságú elemének tartom. Az éghajlat-politikai diplomáciában eltöltött évek alatt 
kiemelt hangsúlyt fektettem a kötetlen párbeszédre, amely sokszor bizonyult eredményes 
eszköznek. Az Európai Parlament képviselőivel különösen környezetvédelmi miniszterként 
folytattam intenzív párbeszédet, például a REACH végrehajtásával összefüggésben.

Véleményem szerint Európa paradigmaváltás előtt áll, ami az éghajlatváltozással kapcsolatos 
célok megvalósítását illeti például az energiafogyasztás és -termelés terén. Lejtmenetre nem 
számíthatunk, költségekre viszont annál inkább. Az átalakulás azonban elkerülhetetlen. A 
közvélemény támogatásának megszerzésében véleményem szerint fontos szerep hárul az 
Európai Parlament tagjaira, hiszen ők képviselik közvetlenül Európa polgárait.

3. Milyen konkrét kötelezettségeket hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a 
kibővített együttműködés és a hatékony nyomon követés érdekében a Parlament 
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álláspontjai és jogalkotási kezdeményezések iránti igényei tekintetében, figyelembe 
véve a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését is? A tervezett kezdeményezésekkel 
vagy folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, hogy a Parlamentet 
a Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és dokumentumanyaggal?

A fenti gondolatot folytatva az Európai Parlament tagjainak szerepvállalása nélkül 
véleményem szerint nem lehet eredményes a globális felmelegedés elleni küzdelem, és 
Európában nem jöhet létre dinamikus, a környezetvédelmi szempontokat érvényesítő „zöld” 
gazdaság. Kulcsszerepüket jól példázza az integrált energiaügyi és éghajlat-változási 
csomaggal kapcsolatos képviselői munka, valamint az éghajlatváltozás üzenetének 
tolmácsolása a polgárok felé. Az intézményeink közötti nyitott és átlátható, kétirányú 
párbeszéd híve vagyok: arra törekszem, hogy egyrészről személy szerint köztem, a kabinetem 
és a főigazgatóság, másrészről az Európai Parlament és bizottságai között ilyen párbeszédet 
teremtsek és tartsak fenn. Szilárd meggyőződésem, hogy az információ- és eszmecsere –
legyen az hivatalos vagy kötetlen – a politikai döntéshozatal szerves részét képezi, és segít 
megteremteni az együttműködés alapjait és a kölcsönös bizalom légkörét.

Végezetül azt hiszem magától értetődő, hogy – az átláthatóság fokozását célzó általános 
bizottsági törekvéssel összhangban – maradéktalanul végrehajtom a keretmegállapodás 
rendelkezéseit, különös tekintettel a Parlament álláspontjainak nyomon követésére, valamint a 
Parlament informálására és dokumentumanyagokkal való ellátására.

Politikával kapcsolatos kérdések

4. Mely az a három fő prioritás, amelyeknek megvalósítását célul tűzné ki az Ön 
számára javasolt tárca tekintetében, adott esetben figyelemmel a pénzügyi, 
gazdasági és szociális válságra, továbbá a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
aggodalmakra?

A számomra javasolt tárcán belül a következő három területtel szeretnék kiemelten 
foglalkozni:

 Először is az ENSZ koppenhágai éghajlat-változási konferenciáján született 
megállapodásban foglaltak nyomon követésével és végrehajtásával

Az Európai Uniónak meg kell őriznie az éghajlatváltozás elleni küzdelemben kivívott 
vezető szerepét annak érdekében, hogy valóban hathatós legyen ez a küzdelem és ennek 
kapcsán élni tudjunk kezdeti lépéselőnyünkkel. Legégetőbb feladatként a koppenhágai 
eredmények fényében le kell zárni a 2012 utáni szabályozással kapcsolatos nemzetközi 
egyeztetéseket.

 Másodszor az energiaügyi és éghajlat-változási csomag éghajlat-specifikus 
eszközeinek végrehajtásával

Az energiaügyi és éghajlat-változási csomag végrehajtása létfontosságú, mert az Európai 
Unió ezzel tanúsíthatja nemzetközi partnerei felé az ügy iránti elkötelezettségét. A 
jogszabályok ezen átfogó gyűjteménye egy sor végrehajtási intézkedés életbe léptetéséről 
rendelkezik, köztük az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerének (EU ETS) 
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harmadik szakaszában évente több mint egy milliárd szén-dioxid-kibocsátási egység 
árverezésének szabályairól. A végrehajtási intézkedések maradéktalan és késedelem 
nélküli elfogadása abszolút elsőbbséget élvez a tennivalók között. Tökéletesen tisztában 
vagyok azzal, hogy az intézkedéscsomag szilárdságát az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság közötti erős politikai konszenzus adja.

 Harmadszor pedig alacsony szén-dioxid-kibocsátást eredményező újítások és 
technológiák révén a versenyképesség növelésével és munkahelyteremtéssel

Úgy vélem, az elkövetkezendő évek stratégiai döntései mind gazdasági, mind politikai 
szempontból meghatározzák Európa helyét a 21. század világában. Pozíciónkra nem csak 
az lesz hatással, hogy eredményesen tudunk-e fellépni a globális felmelegedéssel 
szemben, hanem az is, hogy vagyunk-e annyira leleményesek, hogy éghajlat-politikánk 
nyomán egyúttal új, zöld munkahelyeket teremtsünk, csökkentsük az olaj- és gázimporttól 
való függőségünket, illetőleg ezen fosszilis energiahordozók árképzéséből adódó 
kiszolgáltatottságunkat, ugyanakkor ugyanolyan lehetőségekkel tudjuk örökül hagyni 
bolygónkat a jövő generációinak, mint amelyekben mi is részesültünk. A Föld népessége 
2050-re várhatóan eléri a 9 milliárdot, ezzel forrásaink szűkössé válnak, így azok a 
gazdaságok jöhetnek ki győztesként a jövő világpiacain, amelyek idejében alacsony szén-
dioxid-kibocsátású technológiákra térnek át.

A verseny már most is egyre szorosabb. Az Egyesült Államok és Kína például minden 
bizonnyal fokozza ilyen irányú erőfeszítéseit. Ha Európa meg kívánja őrizni vezető szerepét 
és le kívánja aratni a lépéselőnyből fakadó előnyöket, az éghajlat-politika stratégiai 
szempontjait minden szakpolitikai területen érvényre kell juttatnunk.

5. Melyek azok az egyedi jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezések, amelyeket 
szeretne – és milyen ütemezésben – megvalósítani? Milyen kötelezettségeket tud 
vállalni a tárcája hatáskörébe tartozó kérdésekben különösen a bizottságok 
prioritásaival, illetve vonatkozó igényeivel kapcsolatban? Személyesen miképpen 
tudná garantálni a jogalkotási javaslatok megfelelő minőségét?

Magától értetődően az egyik legfontosabb feladat a 2020-ra előirányzott üvegházhatásúgáz-
kibocsátásra vonatkozó uniós vállalások teljesítése a majdani globális koppenhágai 
megállapodás keretében rögzített irányszámoknak megfelelően.

Elképzelhető, hogy a megállapodás nyomán az energiaügyi és éghajlat-változási csomag 
egyes elemei módosulnak, illetve kiegészítő jogi eszközökre lesz szükség. A tárgyalásoknak 
ebben a szakaszában még indikatív jellegű ütemtervet is nehéz lenne előrebocsátani. Munkám 
kiindulási pontját az energiaügyi és éghajlat-változási csomag elemeinek kiigazítása jelenti, 
amelyre maga a jogszabály (pl. az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszeréről szóló 
átdolgozott irányelv 28. cikke) ad alapot. A globális hőmérséklet-növekedés 2 Celsius-fokra 
való korlátozására vonatkozó célkitűzés és a 2050-re előirányzott 80–95%-os mértékű 
kibocsátáscsökkentés teljesítéséhez vezető úton, így többek között a 2020 utáni időszakra 
szóló irányszámok és intézkedések megállapításakor, egyébiránt azzal az eshetőséggel is 
számolok, hogy a tárgyalások nem az előzetes elképzeléseknek megfelelően alakulnak vagy 
nem várt eredménnyel zárulnak.
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A kibocsátáskereskedelmi rendszer az Európai Unió éghajlat-változási politikájának 
zászlóshajója. A tavalyi évben elfogadott lényegi szerkezetmódosítások nyomán (egységes 
uniós szintű összkvóta, jelentős elmozdulás az árverés útján történő értékesítés irányába, 
egységes uniós referenciaértékek az iparnak átmenetileg biztosított ingyenes kiosztást 
illetően) az elkövetkezendő években az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszere 
alapjaiban módosul. Ennek eredményeképpen várhatóan javul a szén-dioxid-piac működése.
Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének minden felülvizsgálatakor arra fogok törekedni, 
hogy a javasolt szerkezeti változtatások (pl. az egységes uniós szintű összkvóta 
meghatározásához szükséges lineáris tényezőt érintően vagy a meglévő és új piaci 
mechanizmusokból származó kibocsátási egységek nemzetközi elismerésének szabályait 
illetően) ne veszélyeztessék a szabályozás stabilitását, tehát a rendszer egyensúlyban 
maradjon. Különös figyelmet kívánok fordítani emellett arra, hogy idejében meg tudjuk 
ragadni a kapcsolódási pontok kiépítésének lehetőségét az OECD-országok, köztük az USA, 
Ausztrália és Japán egyéb stabil rendszereivel.

2012-től kezdődően a légi közlekedés ágazata is az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének 
hatálya alá kerül. Tisztában vagyok azzal, hogy a Bizottság korábbi ígéretével ellentétben 
még nem foglalkozott a légi járművekből származó nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátásának 
kérdésével. A közlekedésért felelős biztostársammal együttműködve előrelépést kívánok 
elérni ezen a téren már a következő bizottság ciklus elején.

Az erőművek szén-dioxid-teljesítménykövetelményeit illetően azt a nézetet osztom, hogy az 
erőművek létfontosságúak számunkra. Ők képezik az EU kibocsátáskereskedelmi 
rendszerének gerincét. Az erőművek kezdetben térítésmentesen részesültek kibocsátási 
egységekben, a legújabb energiaügyi és éghajlat-változási csomag értelmében azonban 2013-
tól kezdődően a kibocsátási egységek teljes mennyiségét árverés útján kell értékesíteni az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszerében. A csomag emellett a megújuló energiaforrások 
részarányát növelő, valamint a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás technológiáinak fejlesztését 
és meghonosítását ösztönző intézkedéseket is magában foglal. A Bizottság 2015-re értékeli a 
szén-dioxid-leválasztásról és -tárolásról szóló irányelv végrehajtását és felméri, hogy 
szükséges-e kötelező kibocsátási teljesítménykövetelményeket előírni az újonnan létrehozott, 
nagy tüzelőberendezésekre vonatkozóan.

Az energiaügyi és éghajlat-változási csomag szigorú ellenőrző és a teljesítést biztosító 
mechanizmusokat foglal magában mind a kibocsátáskereskedelmi rendszer, mind a 
vállaláselosztási határozat tekintetében, amelyek révén a tagállamokban érvényre jutnak az 
elfogadott intézkedések. A pénzügyi válság nem enyhíthet az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
érdekében tett kötelezettségvállalások mértékén. A Bizottság idejekorán hozzákezdett a 
felelősségi körébe tartozó végrehajtási intézkedések kidolgozásához és az éghajlatváltozással 
foglalkozó ideiglenes bizottságon belül konzultációkat kezdeményezett. A 
kötelezettségvállalás a csomag központi elemein túlmenően egyebek mellett természetesen 
kiterjed a gépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentéséről szóló rendelet végrehajtására is.

Végezetül megjegyzendő, hogy az éghajlatváltozással összefüggő célkitűzések csak akkor 
teljesíthetőek, ha kivétel nélkül minden uniós szakpolitikai terület – Barroso elnök 
iránymutatásainak megfelelően – magáénak érzi azokat. A Bizottság munkájának szinte nincs 
olyan aspektusa, amelyet ne érintene az éghajlatváltozás kérdése, ezért bizottsági 
kollegáimmal, valamint az Európai Parlamenttel és a főbb egyéb szerepvállalókkal 
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együttműködésben arra fogok törekedni, hogy az éghajlatváltozás ügye minden szakpolitikai 
területen érvényre jusson, megvalósuljanak a kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
célkitűzések, az EU szakpolitikái illeszkedni tudjanak az éghajlatváltozás tényleges 
mértékéhez, innovatív megoldások és munkahelyek jöjjenek létre.

A jogalkotási javaslatok megfelelő minőségéről az érdekeltekkel folytatott konzultációval és 
minőségi hatásvizsgálatokkal kívánok gondoskodni, a tervezett jogalkotási 
kezdeményezésekről már a kezdeti szakaszban egyeztetve a Parlament és a Tanács 
képviselőivel.


