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KANDIDATO Į KOMISIJOS NARIUS ATSAKYMAI

Į EUROPOS PARLAMENTO KLAUSIMYNĄ

Connie HEDEGAARD

(Veiksmai klimato srityje)

Bendroji kompetencija, nusiteikimas dirbti Europos labui ir asmeninis 
savarankiškumas

1. Į kuriuos Jūsų asmeninės kvalifikacijos ir patirties aspektus turėtų būti ypač 
atsižvelgta svarstant galimybę Jus paskirti Komisijos nariu? Kurie iš šių aspektų 
itin svarbūs siekiant, kad būtų skatinamas bendrasis Europos interesas, ypač 
srityje, už kurią būtumėte atsakinga? Kas Jus motyvuoja? Kaip galėtumėte įtikinti 
Europos Parlamentą savo savarankiškumu? Kaip užtikrintumėte, kad dėl Jūsų 
ankstesnės, dabartinės ar būsimos veiklos nekils jokių abejonių dėl Jūsų pareigų 
vykdymo Komisijoje?

Manau, kad klimato kaita yra pagrindinė šio amžiaus problema. Taip pat manau, kad nuo to, 
kaip per ateinančius metus Europa pasirinks spręsti su klimato kaita susijusias problemas, 
priklausys, kokį strateginį vaidmenį užimsime pasaulyje tiek ekonominiu, tiek politiniu 
požiūriu. Tai suteikia didelę motyvaciją dirbti šį darbą. Europa gali pasirinkti: mes arba 
norime pasinaudoti savo, kaip pradininkės, padėties privalumais, tokiu atveju, jau dabar 
turime pradėti veikti ir sukonkretinti politikos kryptis. Priešingu atveju, rizikuojame atsilikti ir 
neišnaudoti ekonomikos augimo ir naujų darbo vietų kūrimo galimybių, taip pat galimybės 
derinti klimato ir energetikos politikos kryptis, kad Europa taptų mažiau priklausoma nuo 
iškastinio kuro tiekimo iš užsienio. Todėl dabar klimato kaitos aspektai turi būti įtraukti į 
visas politikos sritis ir siekdami, kad tai įvyktų, turime suderinti skirtingas nuomones.

Daugiau kaip penkerius metus dirbau su klimato kaita susijusį darbą, siekdama užtikrinti 
paramą iš tiesų plataus masto pasauliniam susitarimui dėl klimato kaitos, kurį planuojama 
pasirašyti COP15 konferencijoje Kopenhagoje, ir didinti supratimą apie jo svarbą. Tikiu, kad 
sugebu nustatyti strateginius tikslus ir kovoti dėl jų įgyvendinimo. Esu tvirtai pasiryžusi 
spręsti klimato kaitos problemą ir dirbti Europos Sąjungos, kuri yra galinga priemonė šiam 
tikslui pasiekti, labui. Suprantu, kaip svarbu tinkamai informuoti visuomenę ir taip pasiekti, 
kad ji remtų nuomones ir tikslus, kuriais aš tikiu. Žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, politikams 
nepavyks pasiekti patvarių pokyčių, jei piliečiams nebus aiškiai išaiškinta, kad šie pokyčiai 
būtini, ir jeigu jie šiems pokyčiams nepritars.  

Dvidešimt trejų buvau išrinkta į Danijos parlamentą, o dvidešimt devynerių nusprendžiau iš jo 
pasitraukti. Per šį laikotarpį tapau Konservatorių liaudies partijos, kuriai priklausė tuometinis 



CM\800833LT.doc 3/6 PE431.194v01-00

LT

ministras pirmininkas, pagrindine atstove spaudai.

Per kitus keturiolika metų siekiau žurnalistės karjeros: rašiau straipsnius nacionaliniam 
laikraščiui, vedžiau nacionalinio radijo žinias ir galiausiai – televizijos žinių laidą. 2004 m. 
man buvo pasiūlyta tapti aplinkos ministre. Kaip matyti iš mano profesinės karjeros, 
neplanuoju, kad karjera politikos srityje truks visą gyvenimą. Esu čia, nes noriu pasiekti 
rezultatų ir esu pasirengusi dėl to kovoti.

Kalbant apie mano savarankiškumo užtikrinimą, ketinu laikytis Sutartyse bei Komisijos narių 
elgesio kodekse nustatytų taisyklių dėl savarankiškumo, etikos standartų ir skaidrumo. Jei 
susidarys padėtis, kuri gali būti susijusi su interesų konfliktu, apie tai informuosiu Komisijos 
pirmininką.

Įsipareigojimų vykdymas ir bendradarbiavimas su Europos Parlamentu bei jo 
komitetais

2. Kaip vertintumėte savo vaidmenį Komisijos narių kolegijoje? Kaip apibrėžtumėte 
savo atsakomybę ir atskaitomybę Parlamentui už savo ir už Jums pavaldžių 
departamentų veiklą?

Laukiu, kol galėsiu dalyvauti Komisijos darbe, ir labai vertinu kolegialų vadovavimą. Nors 
pastaruosius penkerius metus intensyviai dirbau klimato kaitos klausimais, aš visų pirma esu 
politikė, ne klimato specialistė. Man didelė garbė turėti galimybę aptarti įvairius klausimus su 
kitais Komisijos nariais. Be to, aš turėsiu užtikrinti, kad veiksmai klimato srityje būtų įtraukti 
į visas politikos sritis. Kaip Europai pavyks perkelti aspektus, susijusius su veiksmais klimato 
srityje, į visas atitinkamas ES politikos sritis didžia dalimi priklausys nuo to, kaip Komisija 
sugebės bendradarbiauti ir koordinuoti veiklą.

Taip pat laukiu, kol galėsiu pradėti glaudžiai bendradarbiauti su Europos Parlamentu ir jo 
komitetais. Būdama Danijos ministre, visada siekiau užtikrinti bendrą politinį susitarimą ir 
atskaitomybę parlamentui. Savo politinę veiklą grindžiu skaidrumu, atvirumu ir 
konstruktyviais informacijos mainais, be to manau, kad Parlamento pasiūlymai ir jo indėlis 
yra labai svarbūs teisės aktų leidybos proceso aspektai. Per tuos metus, kai dalyvavau 
derybose klimato klausimais, taip pat labai akcentavau neoficialius dialogus, kaip priemonę 
rezultatams pasiekti. Ypač tuomet, kai ėjau Danijos aplinkos ministrės pareigas, palaikiau 
glaudų dialogą su Europos Parlamento nariais, pavyzdžiui, rengiant REACH.

Galiausiai, aš manau, kad Europoje prasideda pokyčių laikotarpis, turi keistis mūsų požiūris į 
tai, kaip siekiame su klimato kaita susijusių tikslų tokiose srityse kaip energijos gamyba ir 
vartojimas.  Tai nebus paprasta ir pareikalaus išlaidų. Tačiau tai būtini pokyčiai ir manau, kad 
siekiant užsitikrinti visuomenės paramą, labai svarbus Europos Parlamento narių vaidmuo, 
nes jie yra tiesiogiai išrinkti europiečių atstovai.

3. Kokius ypatingus įsipareigojimus esate pasirengusi prisiimti, kad būtų užtikrinta 
daugiau skaidrumo, paskatintas bendradarbiavimas ir veiksmingai įgyvendintos 
Parlamento pozicijos bei raginimai imtis teisėkūros iniciatyvų, taip pat Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo požiūriu? Ar esate pasirengusi teikti Parlamentui, kaip ir 
Tarybai, informaciją ir dokumentus, susijusius su planuojamomis iniciatyvomis ar 
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vykdomomis procedūromis?

Kaip jau minėjau, manau, kad Europos Parlamentas turi atlikti pagrindinį vaidmenį kovojant 
su pasaulio klimato atšilimu ir Europoje kuriant dinamišką ir ekologišką ekonomiką. Tai 
patvirtina lemiamas Europos Parlamento vaidmuo rengiant klimato kaitos ir energetikos teisės 
aktų rinkinį ir Europos Parlamento narių veikla aiškinant rinkėjams klimato kaitos problemų 
esmę. Ketinu pradėti ir palaikyti atvirą ir skaidrų mūsų dviejų institucijų abipusį dialogą. Tai 
reiškia, iš vienos pusės, mano, mano kabineto ir generalinio direktorato ir, iš kitos pusės, 
Europos Parlamento ir jo komitetų dialogą. Esu tvirtai įsitikinusi, kad dalijimasis informacija 
ir keitimasis idėjomis tiek oficialiu tiek neoficialiu lygmenimis yra neatsiejama politikos 
formavimo dalis ir priemonė bendradarbiavimu ir abipusiu pasitikėjimu grįstai aplinkai 
sukurti.

Galiausiai, savaime suprantama, kad siekdama Komisijos bendros vizijos dėl skaidrumo 
skatinimo, aš visiškai įgyvendinsiu Pagrindų susitarimo nuostatas, ypač, kad būtų užtikrintas 
Parlamento pozicijos įgyvendinimas, ir teiksiu Parlamentui informaciją ir dokumentus.

Klausimai, susiję su politika

4. Kokius tris svarbiausius Jums siūlomos srities prioritetus išskirtumėte prireikus 
atsižvelgdama į finansų, ekonominę ir socialinę krizę, taip pat į problemas, 
susijusias su tvariu vystymusi?

Išskirčiau šiuos tris man siūlomos srities prioritetus: 

 Pirma, per Kopenhagoje vyksiančio JT aukščiausiojo lygio susitikimą klimato kaitos 
klausimais pasiekto susitarimo įgyvendinimas ir tolesni su juo susiję veiksmai.

ES turi išlaikyti lyderės vaidmenį kovos su klimato kaita srityje, kad užtikrintų, jog ši 
kova būtų pakankamai plataus užmojo, ir toliau stiprinti mūsų lyderystę. Dabar 
svarbiausia nedelsiant užbaigti tarptautines diskusijas dėl po 2012 m. galiosiančios 
tvarkos, atsižvelgiant į Kopenhagos susitikimo rezultatus.

 Antra, klimato kaitos ir energetikos teisės aktų rinkinyje numatytų kovai su klimato 
kaita skirtų priemonių įgyvendinimas.

Klimato kaitos ir energetikos teisės aktų rinkinio įgyvendinimas yra ypač svarbus siekiant 
tarptautiniams partneriams pademonstruoti ES pasiryžimą. Įgyvendinant šį išsamų teisės 
aktų rinkinį reikia parengti įgyvendinimo priemones, pavyzdžiui, anglies dioksido leidimų 
(daugiau nei milijardo kasmet) pardavimo aukcione taisykles vykdant Bendrijos šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos trečiąjį etapą.
Sieksiu, kad visas įgyvendinimo priemonių rinkinys būtų laiku priimtas, nes tai yra 
ypatingos svarbos prioritetas. Tai darydama aš puikiai suprantu, kad šio teisės aktų 
rinkinio stiprybė – pasiektas Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendras politinis 
sutarimas.

 Trečia, konkurencingumo stiprinimas ir naujų darbo vietų kūrimas taikant mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančias inovacijas ir technologijas.
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Aš tikiu, kad nuo strateginių Europos pasirinkimų per ateinančius metus priklausys, kokią 
vietą pasaulyje užimsime XXI amžiuje tiek ekonominiu, tiek politiniu požiūriu. Mūsų 
užimama vieta bus vertinama ne tik pagal tai, kaip mes kovojame su pasauliniu atšilimu, 
bet ir pagal tai, ar sugebėsime tai padaryti protingai – taip, kad vykdant klimato politiką 
būtų sukurta naujų darbo vietų ekologiškų technologijų srityje, sumažinta mūsų 
priklausomybė nuo iš užsienio tiekiamos naftos ir dujų ir su tokio iškastinio kuro 
kainomis susijusi rizika, ir tuo pat metu būsimoms kartoms būtų perduotas pasaulis, 
teikiantis joms ne mažiau galimybių, negu prieš tai mums. Kadangi numatoma, jog 2050 
m. pasaulyje gyvens 9 milijardai žmonių, išteklių truks, ir rytdienos pasaulio rinkose 
pirmaujančią vietą užims tie regionai, kuriems pavyks pereiti prie mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos.

Konkurencija jau dabar tampa vis didesnė. Pavyzdžiui, JAV ir Kinija dės daugiau pastangų 
šioje srityje. Norint, kad Europa toliau pirmautų ir pasinaudotų savo, kaip pradininkės, įdėtų 
pastangų vaisiais, reikia klimato politiką vertinti kaip strateginį principą, kuris turi būti 
įtrauktas į visas politikos sritis.

5. Kokias specifines teisėkūros ir su teisės aktų leidyba nesusijusias iniciatyvas 
rengiatės pateikti? Kokiu tvarkaraščiu ketinate šiuo tikslu vadovautis? Kokius 
konkrečius Jūsų atsakomybės sričiai aktualius įsipareigojimus, ypač kai jie susiję 
su komitetų prioritetais ir raginimais, galite prisiimti? Kaip asmeniškai 
užtikrintumėte aukštą teisėkūros pasiūlymų kokybę?

Žinoma, pagrindinis prioritetas bus vykdyti Europos prisiimtą įsipareigojimą iki 2020 m. 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pagal Kopenhagoje pasiektame 
pasauliniame susitarime sutartą tikslą.

Klimato kaitos ir energetikos teisės aktų rinkinio atskirus elementus gali tekti peržiūrėti ir 
(arba) parengti papildomas teisines priemones. Šiame derybų etape sudėtinga nurodyti net 
preliminarų tvarkaraštį. Peržiūrėdama klimato kaitos ir energetikos teisės aktų rinkinio 
atskirus elementus visų pirma vadovausiuosi teisės aktuose apibrėžtais įgaliojimais (pvz., 
direktyvos dėl Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos 28 straipsnyje). Įsipareigoju atsižvelgti į svarbius ir galbūt netikėtus derybų 
pokyčius ir rezultatus, taip pat ir dėl tikslų bei priemonių, kurie būtų taikomi po 2020 m., 
nustatymo, kad būtų pasiektas tikslas, kad temperatūra pakiltų ne daugiau kaip 2 laipsniais 
Celsijaus, o išmetamųjų teršalų kiekis, kaip susitarta, iki 2050 m. būtų sumažintas nuo 80 iki 
95 proc.

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema yra ES klimato kaitos politikos pagrindas.
Struktūros (visoje ES taikomas didžiausias leidžiamas išmetamųjų teršalų kiekis, reikšmingas 
perėjimas prie pardavimo aukcione, suderinti visoje ES taikomi nemokamų leidimų suteikimo 
pramonei pereinamuoju laikotarpiu rodikliai) esminis peržiūrėjimas, dėl kurio sutarta praeitais 
metais reiškia, kad ateinančiais metais ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema pakis 
iš esmės. Tai sustiprins anglies dioksido rinką. Jei bus peržiūrima ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema, sieksiu, kad būtų užtikrinta tinkama pusiausvyra tarp pakankamo 
reguliavimo stabilumo lygio išlaikymo ir struktūrinių pokyčių siūlymo (pvz., dėl linijinio 
koeficiento, pagal kurį nustatomas visoje ES taikomas didžiausias leidžiamas išmetamųjų 
teršalų kiekis arba dėl tarptautinių kreditų iš esamų ir naujų rinkos mechanizmų pripažinimo 
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taisyklių). Tuo pat metu  didelį dėmesį skirsiu galimybėms kuo anksčiau susieti ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą su OECD valstybių, įskaitant JAV, Australijos ir 
Japonijos, taikomomis tvirtomis sistemomis.

Nuo 2012 m. ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema  bus taikoma ir aviacijos 
sektoriui. Žinau, kad Komisija dar neišpildė pažado spręsti orlaivių išmetamų azoto oksidų 
(NOx) klausimo. Kartu su už transportą atsakingu Komisijos nariu kelsiu šį klausimą, vos tik 
naujoji Komisija pradės savo kadenciją

Kalbant apie elektrinėms taikomas išmetamo anglies dioksido (CO2) normas, pritariu 
požiūriui, kad elektrinės yra ypatingai svarbios. Todėl ES apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemoje šis sektorius užima pagrindinę vietą. Nors iš pradžių elektrinės gaudavo 
nemokamus leidimus, naujame klimato kaitos ir energetikos teisės aktų rinkinyje numatyta, 
kad visi leidimai elektros energijos sektoriui, kuriam taikoma ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistema, nuo 2013 m. bus perkami tik aukcione. Be to, teisės aktų rinkinyje 
numatytos priemonės, kuriomis siekiama padidinti iš atsinaujinančiųjų išteklių gaunamos 
energijos dalį ir skatinti anglies dioksido surinkimo ir saugojimo (CCS) technologijų plėtrą ir 
diegimą. Komisija peržiūrės CCS direktyvos įgyvendinimą iki 2015 m. ir tame etape įvertins, 
ar reikia nustatyti privalomą reikalavimą dėl naujų didelių kurą deginančių įrenginių 
išmetamųjų teršalų normų.

Klimato kaitos ir energetikos teisės aktų rinkinyje numatyta ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos ir Sprendimo dėl pastangų pasidalijimo atžvilgiu taikoma griežta 
stebėsenos ir atitikties tikrinimo sistema, kuri leis užtikrinti, kad valstybės narės įgyvendintų 
sutartas priemones. Finansų krizė nesukliudys mums vykdyti įsipareigojimo kovoti su klimato 
kaita. Komisija nevėluoja rengti įgyvendinimo priemonių, už kurias ji yra atsakinga, ir 
pradėjo konsultacijas Klimato kaitos komitete. Žinoma, šis įsipareigojimas apima kur kas 
daugiau, negu pagrindiniai teisės aktų rinkinyje numatyti įsipareigojimai, pavyzdžiui, 
reglamento dėl automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo įgyvendinimą.

Galiausiai, savo kovos su klimato kaita tikslus pasieksime tik jeigu jie taps įvairių ES 
politikos krypčių svarbiausia tema, kaip nustatyta Pirmininko Barroso pateiktose gairėse. 
Klimatas svarbus beveik kiekvienam Komisijos veiklos aspektui ir aš noriu dirbti su visais 
Komisijos nariais, taip pat su Europos Parlamentu bei kitais pagrindiniais šio proceso 
dalyviais, kad klimato klausimai kartu su tikslais sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, 
pritaikyti ES politikos kryptis prie klimato kaitos realijų, skatinti inovacijas ir užimtumą būtų 
įtraukti į visas Komisijos politikos kryptis. 

Aukštą teisėkūros pasiūlymų kokybę užtikrinčiau įsipareigodama konsultuotis su 
suinteresuotaisiais subjektais, atlikti kokybiškus poveikio vertinimus ir iš anksto konsultuotis 
su Parlamentu ir Taryba apie būsimas teisės aktų iniciatyvas. 


