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TWEĠIBIET LILL-PARLAMENT EWROPEW

KWESTJONARJU GĦALL-KUMMISSARJU NOMINATA

Connie HEDEGAARD

(Azzjoni dwar il-klima)

Kompetenza ġenerali, impenn Ewropew u indipendenza personali

1. X'aspetti tal-kwalifiki u l-esperjenza personali tiegħek huma partikolarment 
rilevanti biex issir Kummissarju u tippromwovi l-interess ġenerali Ewropew, 
b'mod partikolari fil-qasam li tkun responsabbli minnu? X'jimmotivak?
X'garanziji ta' indipendenza tista' tagħti lill-Parlament Ewropew, u kif tista' 
tiżgura li kull attività li wettaqt, li qed twettaq jew li se twettaq ma tkunx tista' 
tqajjem dubji dwar l-iżvolġiment ta' dmirijietek fi ħdan il-Kummissjoni?

Jiena nemmen li t-tibdil fil-klima huwa l-akbar sfida ta’ dan is-seklu. Nemmen ukoll li l-mod 
kif l-Ewropa tagħżel li tindirizza l-isfida tal-klima fis-sentejn li ġejjin se jiddefinixxi r-rwol 
strateġiku tagħna fid-dinja, kemm ekonomikament kif ukoll politikament. Din hija 
motivazzjoni kbira għal din il-ħidma. L-Ewropa għandha għażla. Jew irridu nibbenefikaw 
mill-vantaġġ li nkunu l-ewwel li nieħdu azzjoni, f'liema każ ikollna nieħdu azzjoni u noħolqu 
politiki speċifiċi minn issa. Inkella, nirriskjaw li naqgħu lura u nitilfu l-possibiltajiet tat-
tkabbir u tal-impjiegi, kif ukoll nitilfu l-opportunità li ngħaqqdu l-politiki tal-klima u l-
enerġija sabiex l-Ewropa issir tiddependi inqas fuq il-fornimenti tal-idrokarburanti minn 
pajjiżi barranin. Għalhekk, issa l-klima għandha tiġi integrata fl-oqsma kollha tal-politika u 
biex dan iseħħ, jeħtieġ li noħolqu kunsens fost id-diversi opinjonijiet differenti.

Ilni iktar minn ħames snin naħdem fl-ambitu tal-klima sabiex jinħoloq appoġġ u fehim tal-
importanza ta’ ftehim dwar il-klima globali tassew ambizzjuż fis-COP15 f’Kopenħagen.
Nemmen li għandi l-kapaċità li niddefinixxi għanijiet strateġiċi u li niġġieled għall-
implimentazzjoni tagħhom. Għandi impenn qawwi kemm biex nindirizza t-tibdil fil-klima kif 
ukoll lejn l-Unjoni Ewropea, bħala forza qawwija biex dan iseħħ. Jiena konxja ħafna tan-
neċessità li nikkomunika sew sabiex nirbaħ l-appoġġ tal-pubbliku għall-opinjonijiet u l-
għanijiet li jiena nemmen fihom. Fuq medda twila ta’ żmien, il-politikanti ma jistgħux 
jagħmlu bidliet sostenibbli sakemm il-ħtieġa li dan isir ma tkunx ġiet ikkomunikata b’mod ċar 
liċ-ċittadini u aċċettata minnhom.

Jiena ġejt eletta fil-Parlament Daniż fl-età ta’ 23 u għażilt li nitlaq fl-età ta’ 29. Matul dak il-
perjodu jiena sirt il-kelliem ewlieni tal-Partit tal-Konservattiv, li f’dak iż-żmien kien il-Partit 
tal-Prim Ministru.
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Għall-erbatax-il sena ta’ wara jiena għamilt karriera professjonali fil-ġurnaliżmu, kont nikteb 
f’gazzetta nazzjonali, immexxi l-aħbarijiet nazzjonali tar-radju u fl-aħħar kont nagħmel 
programm televiżiv dwar il-ġrajjiet kurrenti. Fl-2004 ġejt mitluba nsir Ministru għall-
Ambjent. Kif turi l-esperjenza professjonali tiegħi, jiena mhux qed nistenna li l-karriera tiegħi 
fil-politika se tkun impjieg għal ħajti. Jiena qiegħda hawn għax irrid nikseb ir-riżultati, u jiena 
lesta li niġġieled għal dan.

Fir-rigward li niżgura l-indipendenza tiegħi, jiena biħsiebi nikkonforma mar-regoli dwar l-
indipendenza, l-istandards etiċi u t-trasparenza li huma stabbiliti fit-Trattati kif ukoll fil-
Kodiċi tal-Kondotta għall-Kummissarji. F'każ li tinħoloq sitwazzjoni li tista’ tinvolvi kunflitt 
tal-interess, jiena lesta ninforma lill-President tal-Kummissjoni.

Ġestjoni tal-portafoll u kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew u mal-kumitati tiegħu

2. Kif tevalwa l-irwol tiegħek bħala Membru tal-Kulleġġ tal-Kummissarji? Fir-
rigward ta' xiex tqis li inti responsabbli lejn il-Parlament u li trid tagħtih kont 
għall-azzjonijiet tiegħek u dawk tad-dipartimenti tiegħek?

Jiena entużjasta li nieħu sehem fil-ħidma tal-Kummissjoni – u napprezza bis-sħiħ it-tmexxija 
kolleġġjali tagħha. Għalkemm matul il-ħames snin li għaddew jiena ħdimt b’mod intensiv 
dwar il-kwistjonijiet tal-klima, jiena l-ewwel u qabel kollox politikant, u mhux speċjalista tal-
klima. Il-fatt li għandi l-opportunità niddiskuti varjetà ta’ temi mal-Kummissarji kollegi tiegħi 
nikkunsidrah bħala privileġġ. Barra minn hekk, l-impjieg tiegħi se jkun li niżgura li l-azzjoni 
tal-klima tkun integrata. Kemm l-Ewropa se jkollha suċċess fit-traspożizzjoni tal-
kunsiderazzjonijiet ta’ azzjoni fl-ambitu tal-klima fil-politiki rilevanti kollha tal-UE 
jiddependi, fil-maġġoranza, mill-kapaċità tal-Kummissjoni li tikkoopera u tikkoordina.

Jiena entużjasta wkoll biex naħdem qrib mal-Parlament Ewropew u mal-Kumitati tiegħu.
Bħala Ministru Daniż, minn dejjem kont niġġieled biex nassigura ftehim politiku wiesa' u 
dejjem żammejt ir-responsabbiltà fil-konfront tal-Parlament. Nibbaża l-ħidma politika tiegħi 
fuq it-trasparenza, il-ftuħ u l-iskambju kostruttiv tal-informazzjoni, u nikkunsidra l-proposti u 
l-kontribut tal-Parlament bħala aspetti kruċjali tal-proċess leġiżlattiv. Matul is-snin li kont 
involuta fin-negozjati dwar il-klima, għamilt ukoll enfasi kbira fuq id-djalogi informali bħala 
għodda biex jinkisbu r-riżultati. B’mod partikolari fis-snin li għamilt bħala Ministru tad-
Danimarka għall-Ambjent, jiena żammejt djalogu mill-viċin mal-Membri tal-Parlament 
Ewropew, pereżempju fuq il-ħidma tagħna mar-REACH.

Fl-aħħarnett, jiena nemmen li l-Ewropa qed tiffaċċja perjodu ta’ trasformazzjoni f’termini ta' 
kif niksbu l-għanijiet tagħna fir-rigward tat-tibdil fil-klima f'oqsma bħal dawk tal-produzzjoni 
u l-konsum tal-enerġija. Dan la se jkun ħaġa faċli u lanqas mhu se jkun mingħajr sagrifiċċji.
Madankollu, huwa trasformazzjoni meħtieġa, u sabiex jiġi żgurat l-appoġġ pubbliku, jiena 
nikkunsidra li l-Membri tal-Parlament Ewropew, bħala r-rappreżentanti eletti direttament 
mill-Ewropej, huma ta’ importanza kbira.
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3. X'rakkomandazzjonijiet speċifiċi lest li tagħmel fir-rigward ta' trasparenza 
mtejba, aktar koperazzjoni u segwitu effettiv tal-pożizzjonijiet tal-Parlament u t-
talbiet tiegħu għal inizjattivi leġiżlattivi, anke fid-dawl tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat 
ta' Liżbona? Fir-rigward ta' inizjattivi ppjanati jew ta' proċeduri li għaddejjin, lest 
li tagħti lill-Parlament informazzjoni u dokumenti bl-istess mod li tagħtihom lill-
Kunsill?

Kif għidt hawn fuq, nikkunsidra li l-Parlament Ewropew għandu rwol ewlieni xi jwettaq fil-
ġlieda kontra t-tisħin globali u l-ħolqien ta’ ekonomija dinamika u ekoloġika fl-Ewropa. Dan 
intwera permezz tar-rwol kruċjali li l-Parlament Ewropew kellu fil-pakkett tal-klima u tal-
enerġija, u mir-rwol li wettqu l-Membri tal-Parlament Ewropew biex spjegaw il-messaġġ 
dwar it-tibdil fil-klima lill-konstitwenti tagħhom. Jiena biħsiebi nistabbilixxi u nżomm 
djalogu reċiproku miftuħ u trasparenti bejn iż-żewġ istituzzjonijiet tagħna. Dan ifisser djalogu 
bejni personali, il-Kabinett tiegħi u d-Direttorat Ġenerali fuq naħa, u l-Parlament Ewropew u 
l-Kumitati tiegħu fuq naħa oħra. Jiena nemmen bis-sħiħ li l-qsim tal-informazzjoni u l-
iskambju tal-ideat, fuq livelli formali u informali, huma parti integrali mit-tfassil tal-politika u 
mezz li jistabbilixxi ambjent ta' kooperazzjoni u fiduċja reċiproka.

Fl-aħħar nett, ma għandniex xi ngħidu li jien, f'konformità mal-viżjoni ġenerali tal-
Kummissjoni li tkabbar it-trasparenza, se nimplimenta d-dispożizzjonijiet tal-Ftehim Qafas, 
speċjalment sabiex niżgura s-segwitu tal-pożizzjoni tal-Parlament u nipprovdi lill-Parlament l-
informazzjoni u d-dokumentazzjoni.

Mistoqsijiet marbuta mal-politika

4. X'inhuma t-tliet prijoritajiet ewlenin li biħsiebek twettaq bħala parti mill-portafoll 
propost tiegħek, filwaqt li tqis, meta jkun rilevanti, il-kriżi finanzjarja, ekonomika 
u soċjali kif ukoll preokkupazzjonijiet marbuta mal-iżvilupp sostenibbli?

It-tliet prijoritajiet li biħsiebi nsegwi fil-portafoll propost għalija huma:

 L-ewwel, is-segwitu u l-implimentazzjoni tal-ftehim milħuq fis-samit dwar il-klima 
tan-NU f’Kopenħagen

L-UE għandha żżomm ir-rwol tat-tmexxija tagħha fit-tibdil fil-klima sabiex tikseb livell 
suffiċjenti ta’ ambizzjoni fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, u biex tkompli tibni fuq ir-
rwol tagħna li nieħdu azzjoni minn kmieni. Il-prijorità immedjata se tkun li jiġu 
ffinalizzati d-diskussjonijiet internazzjonali dwar is-sistema ta’ wara l-2012 fid-dawl tar-
riżultat ta’ Kopenħagen.

 It-tieni, l-implimentazzjoni tal-istrumenti speċifiċi fil-qasam tal-klima tal-pakkett tal-
klima u tal-enerġija

L-implimentazzjoni tal-pakkett tal-klima u tal-enerġija hija ta’ importanza vitali biex turi 
l-impenn tal-UE lill-imsieħba internazzjonali tagħna. Is-sett komprensiv tal-leġiżlazzjoni 
jeħtieġ li jiddaħħlu fis-seħħ serje ta’ miżuri ta’ implimentazzjoni, bħar-regoli għall-irkant 
ta’ iktar minn biljun allokazzjoni tal-karbonju fis-sena fit-tielet fażi tal-Iskema tal-UE 
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għall-Iskambju ta' Kwoti ta' Emissjonijiet (EU ETS). Jiena se nagħti l-ogħla prijorità 
għall-adozzjoni sħiħa u fil-ħin tas-sett sħiħ ta’ miżuri ta’ implimentazzjoni. Meta nagħmel 
dan, naf sew li l-qawwa tal-pakkett tiddependi mill-kunsens politiku b'saħħtu li jinħoloq 
bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni.

 It-tielet, it-tisħiħ tal-kompetittività u l-ħolqien tal-impjiegi permezz tal-innovazzjoni u 
t-tekonoloġiji b’livell ta' karbonju baxx.

Jiena nemmen li l-għażliet strateġiċi li tagħmel l-Ewropa matul is-snin li ġejjin se 
jiddefinixxu l-pożizzjoni tagħna fid-dinja fis-seklu 21 – kemm ekonomikament kif ukoll 
politikamant. Il-pożizzjoni tagħna mhux se tiġi mkejla biss bil-mod kif aħna se niġġieldu 
kontra t-tisħin globali, imma wkoll jekk jirnexxilniex nagħmlu dan b’mod intelliġenti li 
bih il-politika klimatika tgħin sabiex jinħolqu impjiegi ekoloġiċi ġodda, tnaqqas id-
dipendenza tagħna fuq iż-żejt u l-gass minn pajjiżi barranin, bir-riskji tal-prezz assoċjat 
mat-tali fjuwils fossili, u fl-istess ħin tgħaddi lill-ġenerazzjonijiet futuri dinja li ma tkunx 
toffrilhom inqas opportunitajiet milli offriet lilna. Hekk kif il-popolazzjoni tad-dinja hija 
mistennija li tilħaq id-disa’ biljun persuna sal-2050, ir-riżorsi se jkunu skarsi, u r-reġjuni li 
jittrasformaw ruħhom bl-iktar mod adattat għal ekonomiji b’użu baxx tal-karbonju se 
jkunu r-rebbieħa globali fis-swieq ta’ għada.

Il-kompetizzjoni diġà qed tissikka b’mod konsiderevoli. L-Istati Uniti tal-Amerka u ċ-Ċina, 
pereżempju, se jkomplu javvanzaw f'dan il-qasam. Biex l-Ewropa żżomm il-pożizzjoni tagħha 
fuq quddiem u taħsad il-benefiċċji tal-isforzi tagħna bħala l-ewwel nies li ħadna azzjoni, 
neħtieġu li naraw il-politika tal-klima bħala prinċipju strateġiku li jintegra fl-oqsma kollha tal-
politika.

5. X'inhuma l-inizjattivi speċifiċi leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi li biħsiebek tressaq, u 
skont liema kalendarju? X'impenji speċifiċi tista' tintrabat li twettaq rigward, 
b'mod partikulari, il-prijoritajiet u t-talbiet tal-kumitati mehmuża ma' dan il-
kwestjonarju u li huma parti mill-portafoll tiegħek? Kif tiżgura inti stess il-kwalità 
tajba ta' proposti leġiżlattivi?

Mhemmx għalfejn ngħidu li l-ogħla prijorità se tkun li jiġi implimentat l-impenn Ewropew 
biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra sal-2020 b’konformità mal-mira 
miftehma bħala parti mill-ftehim globali ta’ Kopenħagen.

L-elementi individwali tal-pakkett tal-klima u l-enerġija jistgħu jiġu analizzati u / jew jista' 
jkun hemm il-ħtieġa li jiddaħħlu fis-seħħ strumenti leġiżlattivi kumplimentari. F’dan l-istadju 
tan-negozjati, huwa diffiċli anke li tiġi indikata skeda tentattiva. Fl-analiżi ta’ elementi 
individwali tal-pakkett tal-klima u l-enerġija, il-mandat definit fil-leġiżlazzjoni (eż. fl-
Artikolu 28 tad-Direttiva riveduta tal-UE dwar is-Sistema Ewropea tal-Iskambju tal-
Emissjonijiet (id-Direttiva EU ETS)) se jkun il-punt tat-tluq tal-ħidma tiegħi. Nimpenja ruħi li 
nikkunsidra l-iżviluppi u r-riżultati rilevanti u possibbilment mhux mistennija tan-negozjati, 
fid-dawl tal-iffissar ta’ miri u miżuri għal wara l-2020, biex sal-2050 jintlaħaq l-għan li 
nillimitaw iż-żieda fit-temparatura tad-dinja għal 2° C u t-tnaqqis tal-emissjonijiet għal bejn 
80 u 95 % kif miftiehem.

L-EU ETS hija inizjattiva tal-politika tal-UE dwar it-tibdil fil-klima. Ir-reviżjonijiet 
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sostanzjali tal-arkitettura (limitu għall-UE kollha, avvanz sinifikanti lejn sistema ta' rkant, 
punti ta’ referenza armonizzati fl-UE kollha għall-allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas għall-
industrija) maqbula fis-sena li għaddiet ifissru li fis-snin li ġejjin l-EU ETS se tgħaddi minn 
bidla fundamentali. Din se ssaħħaħ is-suq tal-karbonju. F’każ ta’ analiżi tal-EU ETS, jiena se 
nistinka biex jinħoloq il-bilanċ xieraq bejn il-preservazzjoni ta' grad suffiċjenti ta' stabbiltà 
regolatorja u l-proposta ta' bidliet fl-arkitettura (eż. fir-rigward tal-fattur lineari li jiddetermina 
l-limitu għall-UE kollha jew ir-regoli ta’ rikonoxximent tal-krediti internazzjonali mill-
mekkaniżmi tas-swieq eżistenti u ġodda), kif xieraq. Fl-istess ħin, se nagħti attenzjoni kbira 
biex ikomplu jikbru l-prospetti tar-rabtiet bikrin tal-EU ETS ma' sistemi robusti oħrajn fil-
pajjiżi tal-OECD, inklużi l-Istati Uniti, l-Awstralja u l-Ġappun.

L-EU ETS tkopri s-settur tal-avjazzjoni sa mill-2012. Jiena konxja li l-Kummissjoni għadha 
ma wettqitx il-wegħda tagħha li tindirizza l-emissjonijiet tal-ossidi tan-nitroġenu (NOx) mill-
ajruplani. Se naħdem mal-Kummissarju kollega tiegħi għat-trasport biex din il-kwistjoni 
nressquha minn kmieni wara li tiġi maħtura l-Kummissjoni l-ġdida.

F’dak li għandu x’jaqsam mal-istandards tal-prestazzjoni tad-dijossidu tal-karbonju (CO2) 
għall-impjanti tal-enerġija, jiena tal-opinjoni li l-impjanti tal-enerġija huma ta’ importanza 
kbira. Għal din ir-raġun, huma s-settur ewlieni kopert mill-EU ETS. Filwaqt li l-impjanti tal-
enerġija inizjalment irċevew allokazzjonijiet mingħajr ħlas, il-pakkett riċenti tal-klima u tal-
enerġija jintroduċi l-irkant sħiħ tal-allokazzjonijiet mill-2013 għas-settur tal-enerġija skont l-
EU ETS. Barra minn hekk, il-pakkett fih miżuri li jżidu is-sehem tal-enerġija rinnovabbli u 
jistimulaw l-iżvilupp u l-użu tal-ġbir u l-ħżin tad-dijossidu tal-karbonju (CCS). Sal-2015, il-
Kummissjoni se tanalizza l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-CCS u, f’dak l-istadju 
tanalizza jekk għandhiex tistabbilixxi rekwiżit obbligatorju għall-istandards ta’ prestazzjoni 
għall-emissjonijiet għal impjanti tal-kombustjoni kbar u ġodda.

Il-pakkett tal-klima u tal-enerġija jinkludi sistema ta’ monitoraġġ u konformità kemm għall-
EU ETS kif ukoll għad-Deċiżjoni tal-Qsim tal-Isforzi li tiżgura li l-Istati Membri 
jimplimentaw il-miżuri miftehma. Il-kriżi finanzjarja ma għandhiex taffettwa l-impenn tagħna 
li niġġieldu kontra t-tibdil fil-klima. Il-Kummissjoni qiegħda żżomm mal-iskeda tagħha fil-
preparazzjoni tal-miżuri ta’ implimentazzjoni li hija responsabbli għalihom u bdiet il-
konsultazzjonijiet fl-ambitu tal-Kumitat dwar it-Tibdil fil-Klima. Bla dubju, dan l-impenn 
imur lil hinn mill-qalba tal-pakkett, pereżempju għall-implimentazzjoni tar-Regolament dwar 
it-tnaqqis tas-CO2 mill-karozzi.

Fl-aħħar nett, l-għanijiet tagħna fir-rigward tat-tibdil tal-klima jistgħu jintlaħqu biss jekk din 
issir tema trasversali fil-medda sħiħa ta' politiki tal-UE, kif stabbilit fil-linji gwida tal-
President Barroso. Il-klima għandha relevanza kważi fl-aspetti kollha tax-xogħol tal-
Kummissjoni, u fil-Kummissjoni jien nixtieq naħdem mal-kollegi kollha tiegħi – kif ukoll 
mal-Parlament Ewropew u ma' partijiet importanti oħra – biex indaħħlu l-klima fil-politiki 
kollha tal-Kummissjoni, bl-għanijiet li nnaqsu l-emissjonijiet u nadattaw il-politiki tal-UE 
għar-realtajiet tat-tibdil fil-klima, l-innovazzjoni u l-impjiegi.

Jiena se niżgura kwalità tajba fil-proposti leġiżlattivi b'impenn għall-konsultazzjoni mal-
partijiet interessati, valutazzjonijiet ta’ impatt ta’ kwalità għolja u konsultazzjoni bikrija mal-
Parlament u l-Kunsill dwar l-inizjattivi leġiżlattivi tal-futur qrib.


