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ATBILDES UZ EIROPAS PARLAMENTA JAUTĀJUMIEM, KAS 
UZDOTI KOMISĀRA AMATA KANDIDĀTEI

Konnijai HĒDEGORDAI

(Klimata pārmaiņu novēršana)

Vispārējā kompetence, apņēmība pildīt amata pienākumus Eiropas mērogā un 
personiskā neatkarība

1. Kādi Jūsu profesionālās kvalifikācijas un personiskās pieredzes aspekti ir 
visbūtiskākie, lai kļūtu par komisāru un sekmētu eiropiešu vispārējo ieinteresētību, 
jo īpaši jomā, par kuru Jūs būsiet atbildīgs/-a? Kas Jūs motivē? Kādas garantijas 
Jūs varat sniegt Eiropas Parlamentam, apliecinot savu neatkarību, un kā Jūs 
nodrošināsiet, lai pagātnē, tagadnē un nākotnē īstenotā rīcība neradītu šaubas par 
Jūsu spējām pildīt pienākumus Komisijā?

Es uzskatu, ka klimata pārmaiņas ir šī gadsimta nozīmīgākā problēma. Tas, kādu ceļu 
tuvākajos gados Eiropa izvēlēsies cīņā ar klimata pārmaiņām, noteiks mūsu ekonomisko un 
politisko lomu pasaulē. Tā ir milzīga motivācija šim darbam. Eiropai ir izvēle. Mēs varam 
kļūt par pionieriem šajā jomā un izmantot visas no tā izrietošās priekšrocības — tas nozīmē, 
ka ir pienācis laiks rīkoties un konkretizēt politiku. Pretējā gadījumā mēs riskējam atpalikt, 
riskējam zaudēt izaugsmes un nodarbinātības iespējas un palaist garām izdevību saliedēt 
klimata un enerģētikas politiku, lai mazinātu Eiropas atkarību no ievesta fosilā kurināmā.
Tāpēc klimata jautājums ir jāintegrē visās politikas jomās, un, lai to panāktu, ir jāpanāk 
vienošanās starp dažādu uzskatu paudējiem.

Vairāk nekā piecus gadus esmu strādājusi klimata jomā, cenzdamās veidot pozitīvu skatījumu 
un izpratni par to, cik svarīgi ir panākt patiesi vērienīgu pasaules mēroga vienošanos klimata 
sfērā Līgumslēdzēju pušu 15. konferencē Kopenhāgenā. Esmu pārliecināta, ka spēju nospraust 
stratēģiskus mērķus un cīnīties par to sasniegšanu. Esmu stingri apņēmusies cīnīties pret 
klimata pārmaiņām un esmu nelokāmi uzticīga Eiropas Savienībai kā būtiskam instrumentam 
šajā darbā. Man ir labi zināms, cik svarīga ir prasmīga saziņa, lai gūtu sabiedrības atbalstu 
nostājai un mērķiem, ko aizstāvu es. Galu galā, politiķi nevar panākt noturīgas pārmaiņas, ja 
to nepieciešamība nav izskaidrota sabiedrībai un sabiedrība to nav pieņēmusi.

23 gadu vecumā mani ievēlēja Dānijas parlamentā, un šo amatu pēc savas vēlēšanās atstāju 
29 gadu vecumā. Darbodamās parlamentā, es kļuvu par konservatīvās Tautas partijas spīkeri, 
kas tolaik bija premjerministra partija.

Nākamos 14 gadus es nodevos žurnālistikai — rakstīju nacionālajam laikrakstam, vadīju ziņu 
raidījumus nacionālajā radio un visbeidzot kļuvu par TV ziņu raidījuma vadītāju. 2004. gadā 
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mani aicināja kļūt par vides ministri. Kā liecina mana līdzšinējā profesionālā darbība, es nebūt 
nedomāju ar politiku nodarboties visu mūžu. Esmu šeit tāpēc, ka vēlos gūt rezultātus, un esmu 
gatava par to cīnīties.

Runājot par garantijām manai neatkarībai, esmu nolēmusi ievērot Līgumos noteiktos 
noteikumus par neatkarību, ētiskos standartus un pārredzamības principus, kā arī komisāru 
rīcības kodeksu.
Es informēšu Komisijas priekšsēdētāju, ja radīsies situācija, kurā var veidoties interešu 
konflikts.

Pienākumu izpilde un sadarbība ar Eiropas Parlamentu un tā komitejām

2. Kā Jūs vērtētu savus pienākumus, ja Jūs kļūtu par Komisāru kolēģijas locekli?
Kādā ziņā Jūs uzskatītu sevi par atbildīgu Parlamenta priekšā un būtu gatavs/-a 
atskaitīties tam par savu vai Jūsu pakļautībā esošo departamentu darbu?

Es vēlos iesaistīties Komisijas darbā un pilnībā novērtēju tās koleģiālo vadību. Lai gan 
pēdējos piecus gadus esmu aktīvi strādājusi ar klimata jautājumiem, pirmkārt un galvenokārt 
esmu politiķe, nevis klimata speciāliste. Manuprāt, tā ir privilēģija — gūt iespēju apspriest 
visdažādākos jautājumus ar pārējiem komisāriem. Turklāt mans uzdevums būs panākt, lai 
pasākumi klimata jomā tiktu integrēti kopējā politikā. Tas, cik sekmīgi Eiropai izdosies 
klimata apsvērumus iestrādāt visās attiecīgajās ES rīcībpolitikās, lielā mērā būs atkarīgs no 
Komisijas spējas sadarboties un saskaņot nostāju.

Tāpat lieku cerības uz ciešu sadarbību ar Eiropas Parlamentu un tā komitejām. Pildīdama 
ministres pienākumus Dānijā, esmu allaž centusies panākt plašu politisku vienprātību un allaž 
esmu bijusi uzticīga principam par atbildību parlamenta priekšā. Mana politiskā darba pamatā 
ir pārredzamība, atvērtība un konstruktīva informācijas apmaiņa, un es uzskatu, ka Parlamenta 
priekšlikumi un ieteikumi ir likumdošanas procesa būtiska daļa. Savā ilggadējā diplomātiskajā 
darbībā saistībā ar klimata jautājumiem lielu uzmanību pievērsu neformālam dialogam kā 
rīkam, ar ko sasniegt rezultātus. Laikā, kad biju Dānijas vides ministre, es uzturēju ciešu 
dialogu ar Eiropas Parlamenta deputātiem, piemēram, gatavojot REACH regulu.

Visbeidzot, es uzskatu, ka ir pienācis laiks Eiropai mainīt tās pieeju klimata pārmaiņu mērķu 
sasniegšanai tādās jomās kā enerģijas ražošana un energopatēriņš. Tas nebūs ne viegli, ne lēti.
Tomēr šādas pārmaiņas ir nepieciešamas. Es uzskatu, ka, lai gūtu sabiedrības atbalstu, sevišķi 
liela nozīme būs Eiropas Parlamenta deputātiem, kas ir tieši ievēlēti Eiropas pilsoņu pārstāvji.

3. Kādas konkrētas saistības, ņemot vērā arī Lisabonas līguma stāšanos spēkā, esat 
gatavs/-a uzņemties, lai uzlabotu pārredzamību, veidotu ciešāku sadarbību un 
īstenotu efektīvu rīcību pēc tam, kad Parlaments ir paziņojis par savu nostāju un 
pieprasījis iesniegt likumdošanas priekšlikumus? Vai saistībā ar plānotajām 
iniciatīvām vai jau notiekošajām procedūrām esat gatavs/-a sniegt Parlamentam 
informāciju un dokumentus tieši tāpat, kā Padomei?

Kā minēju iepriekš, es uzskatu, ka Eiropas Parlamentam būs izšķirīga nozīme, apkarojot 
globālo sasilšanu un veidojot dinamisku un videi draudzīgu ekonomiku Eiropā. To apliecina 
gan Eiropas Parlamenta izšķirīgā loma, sagatavojot t.s. "klimata un enerģētikas tiesību aktu 
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paketi", gan Parlamenta deputātu darbs, skaidrojot klimata pārmaiņas vēlētājiem. Esmu 
nodomājusi iedibināt un uzturēt atklātu un pārredzamu divpusēju dialogu starp mūsu 
iestādēm: dialogu starp mani personiski, manu kabinetu un ģenerāldirektorātu, no vienas 
puses, un Eiropas Parlamentu un tā komitejām, no otras puses. Esmu stingri pārliecināta, ka 
informācijas un ideju apmaiņa gan oficiālā, gan neoficiālā līmenī ir politikas veidošanas 
neatņemama daļa un līdzeklis, lai veidotu sadarbības un savstarpējas uzticības gaisotni.

Visbeidzot, pats par sevi saprotams, ka es, ievērojot Komisijas vispārējo redzējumu par 
pārredzamības veicināšanu, pilnībā īstenošu pamatnolīguma noteikumus, jo īpaši attiecībā uz 
Parlamenta nostājas pārraudzību, un sniegšu Parlamentam informāciju un dokumentāciju.

Ar politiku saistīti jautājumi

4. Nosauciet trīs galvenās prioritātes, kuras papildus citiem pienākumiem plānojat 
pildīt Jūsu atbildības jomā, attiecīgā gadījumā ņemot vērā finanšu, ekonomikas un 
sociālo krīzi un problēmas, kas saistītas ar ilgtspējīgu attīstību.

Trīs galvenās prioritātes, kuras esmu nodomājusi īstenot savā atbildības jomā, ir šādas.

 Pirmkārt, Kopenhāgenā, ANO klimata sammitā pieņemtā nolīguma īstenošana.

ES arī turpmāk jārāda priekšzīme klimata pārmaiņu jomā, lai cīņa pret klimata pārmaiņām 
iemantotu pietiekamu vērienu, un jāizmanto priekšrocības, ko pavēris savlaicīgs darbs šajā 
sfērā. Tūlītēja prioritāte būs noslēgt starptautiskās sarunas par kārtību pēc 2012. gada, 
ņemot vērā Kopenhāgenas konferences iznākumu.

 Otrkārt, klimata un enerģētikas tiesību aktu paketē iekļauto klimata politikas 
instrumentu īstenošana.

Klimata un enerģētikas tiesību aktu paketes īstenošana ir sevišķi svarīga, lai mūsu 
starptautiskie partneri pārliecinātos par ES apņemšanās nopietnību. Šis visaptverošais 
tiesību aktu kopums paredz, ka ir jāievieš virkne īstenošanas pasākumu, piemēram, 
noteikumi, kā ik gadus izsolīt vairāk nekā miljardu oglekļa emisiju kvotu, kas ir ES 
emisiju tirdzniecības sistēmas (ES ETS) trešais posms. Es darīšu visu iespējamo, lai šo 
īstenošanas pasākumi tiktu pieņemti pilnā mērā un laicīgi — tas ir vissteidzamākais 
uzdevums. Es pilnā mērā apzinos, ka šīs tiesību aktu paketes iespaids ir atkarīgs no 
nelokāmas politiskās vienotības Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas starpā.

 Treškārt, konkurētspējas stiprināšana un darbavietu radīšana, pateicoties inovācijām 
un tehnikas attīstībai, veidojot zemu oglekļa emisiju ekonomiku.

Es uzskatu, ka Eiropas stratēģiskā izvēle tuvākajos gados noteiks mūsu pozīcijas 
XXI gadsimta pasaulē — gan ekonomiskā, gan politiskā ziņā. Mūsu pozīcijas vērtēs ne 
tikai pēc tā, kā mēs cīnāmies ar globālo sasilšanu, bet arī pēc tā, vai mums izdodas cīnīties 
gudri — vai klimata politika palīdz radīt jaunas, "zaļas" darbavietas, vai tā samazina 
atkarību no ārvalstu naftas un gāzes un risku, kas saistīts ar fosilā kurināmā cenu 
svārstībām, un vai nākamās paaudzes no mums pārņems pasauli, kurā tām paveras ne 
mazāk izdevību kā savulaik mums pašiem. Paredzams, ka 2050. gadā, kad pasaules 
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iedzīvotāju skaits sasniegs 9 miljardus, resursu aptrūksies, tāpēc reģioni, kas vissekmīgāk 
pārveidos savu ekonomiku tādā, kas rada zemas oglekļa emisijas, būs ieguvēji nākotnes 
tirgos.

Konkurence aizvien saasinās. Piemēram, ASV un Ķīna aizvien aktīvāk darbojas šajā laukā.
Lai Eiropa saglabātu līderpozīcijas un plūktu augļus, ko nes savlaicīga darbošanās, mums 
jāuzlūko klimata politika kā stratēģisks princips, kas ir integrēts visās politikas jomās.

5. Kādus konkrētus normatīvus un nenormatīvus priekšlikumus plānojat iesniegt un 
kāds ir plānotais to iesniegšanas grafiks? Kādas īpašas saistības varat uzņemties, jo 
īpaši attiecībā uz komiteju prioritātēm un šai anketai pievienotajām prasībām, kas 
skar Jūsu atbildības jomu? Kā Jūs personiski nodrošināsiet, lai likumdošanas 
priekšlikumi būtu kvalitatīvi?

Nav šaubu, ka galvenais uzdevumus būs praksē realizēt Eiropas apņemšanos līdz 
2020. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, ievērojot mērķi, kas nosprausts 
Kopenhāgenas nolīgumā.

Iespējams, tiks pārskatīti klimata un enerģētikas tiesību aktu paketes atsevišķi elementi un/vai 
ieviesti papildu leģislatīvi instrumenti. Pašreizējā sarunu posmā ir ļoti grūti minēt kaut 
aptuvenu termiņu. Pārskatot klimata un enerģētikas tiesību aktu paketes atsevišķus elementus, 
savā darbā vadīšos no tiesību aktos paredzētajām pilnvarām (piemēram, pārskatītās ES 
emisiju tirdzniecības sistēmas direktīvas 28. pants). Esmu apņēmusies ņemt vērā nozīmīgus 
un, iespējams, pat negaidītus sarunu pavērsienus, tostarp attiecībā uz mērķvērtībām un 
pasākumiem periodam pēc 2020. gada, lai panāktu, ka temperatūras kāpums pasaulē 
nepārsniedz 2°C, un līdz 2050. gadam samazinātu emisijas par 80–95 %.

ES ETS ir ES klimata pārmaiņu politikas flagmanis. Pērn tika panākta vienošanās par 
ievērojamiem grozījumiem sistēmas struktūrā (ES mēroga emisiju ierobežojumi, ievērojams 
uzsvars uz kvotu izsolēm, saskaņoti ES mēroga rādītāji bezmaksas kvotām, ko rūpniecības 
uzņēmumiem piešķirs pārejas periodā), kas nozīmē, ka ES ETS nākamajos gados mainīsies 
pašos pamatos. Tas nostiprinās oglekļa tirgu. Runājot par ES ETS pārskatīšanu, es centīšos 
panākt līdzsvaru starp pienācīgu regulējuma stabilitāti un ierosinātajām strukturālajām 
pārmaiņām (piemēram, attiecībā uz lineāro koeficientu, pēc kura noteiks ES mēroga emisiju 
ierobežojumu, vai noteikumiem par to starptautisko oglekļa kredītu atzīšanu, kas iegūti, 
realizējot pašreizējos vai jaunus tirgus mehānismus). Tajā pašā laikā es lielu uzmanību veltīšu 
tam, lai vairotu izredzes, ka ES ETS varētu laikus sasaistīt ar citām stabilām sistēmām ESAO 
valstīs, tostarp ASV, Austrālijā un Japānā.

No 2012. gada ES ETS aptvers arī aviācijas nozari. Es apzinos, ka Komisija vēl nav 
izpildījusi solījumu saistībā ar gaisa kuģu radītajām slāpekļa oksīdu (NOx) emisijām. Kopā ar 
transporta komisāru mēs strādāsim pie tā, lai šis jautājums taptu par vienu no nākamās 
Komisijas prioritātēm.

Runājot par oglekļa dioksīda (CO2) emisiju standartiem spēkstacijām, es pievienojos 
uzskatam, ka spēkstacijām ir izšķirīga nozīme. Tāpēc tā ir viena no galvenajām ES ETS 
aptvertajām nozarēm. Lai gan sākotnēji spēkstacijām piešķīra bezmaksas kvotas, nesen 
pieņemtā klimata un enerģētikas tiesību aktu pakete paredz, ka no 2013. gada izsolīs visas 
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kvotas, kas piešķirtas ES ETS iekļautajam elektroenerģijas sektoram. Turklāt tiesību aktu 
pakete ietver arī pasākumus, lai palielinātu atjaunojamās enerģijas īpatsvaru energobilancē un 
veicinātu oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) izstrādi un ieviešanu. Komisija 
līdz 2015. gadam pārskatīs, kā veicies ar CCS direktīvas īstenošanu, un izvērtēs, vai jānosaka 
obligāti emisiju standarti jaunām lielām sadedzināšanas iekārtām.

Klimata un enerģētikas tiesību aktu pakete paredz stingru monitoringa un atbilstības sistēmu 
attiecībā gan uz ES ETS, gan lēmumu par kopīgiem centieniem, kas nodrošinās, ka 
dalībvalstis īsteno saskaņotos pasākumus. Finanšu krīze nedrīkst ietekmēt mūsu apņēmību 
cīnīties ar klimata pārmaiņām. Patlaban Komisija neatpaliek no grafika, gatavojot īstenošanas 
pasākumus, par kuriem tā ir atbildīga, un ir uzsākusi apspriedes Klimata pārmaiņu komitejā.
Protams, strādāts tiek ne tikai pie tiesību aktos paredzētajiem pamatpasākumiem, bet arī, 
piemēram, pie tā, kā īstenot regulu par automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanu.

Visbeidzot, mūsu mērķus klimata pārmaiņu jomā izdosies sasniegt tikai tad, ja šo jautājumu 
iestrādās visās ES rīcībpolitikās, kā jau nosprausts priekšsēdētāja Ž.M. Barrozu 
pamatnostādnēs. Klimata jautājums ir saistīts ar teju visiem Komisijas darba aspektiem, un es 
vēlos sadarboties ar visiem kolēģiem Komisijā, kā arī ar Eiropas Parlamentu un citām 
ieinteresētajām pusēm, lai integrētu klimata jautājumu visās Komisijas rīcībpolitikās ar mērķi 
samazināt emisijas, pielāgot ES politiku klimata pārmaiņu reālijām un veicināt inovācijas un 
nodarbinātību.

Es gādāšu par likumdošanas priekšlikumu kvalitāti, rīkojot apspriedes ar ieinteresētajām 
personām, sagatavojot kvalitatīvus ietekmes novērtējumus un laikus apspriežoties ar 
Parlamentu un Padomi par gaidāmajām likumdošanas ierosmēm.


