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ODPOWIEDZI KANDYDATA NA KOMISARZA NA PYTANIA 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Connie HEDEGAARD

(działania w dziedzinie klimatu)

Ogólne kompetencje, zaangażowanie w sprawę europejską, niezależność osobista

1. Jakie aspekty Pani kwalifikacji i doświadczenia mają szczególne znaczenie dla 
bycia komisarzem i promowania ogólnego interesu europejskiego, zwłaszcza w 
obszarze, za który byłaby Pani odpowiedzialna? Co skłania Panią do ubiegania się 
to o stanowisko? W jaki sposób może Pani wykazać przed Parlamentem 
Europejskim swoją niezależność oraz zapewnić, że wszelka działalność 
prowadzona w przeszłości, w chwili obecnej oraz w przyszłości nie będzie 
poddawać w wątpliwość sprawowanych przez Panią obowiązków w Komisji?

Uważam, że zmiana klimatu jest wyzwaniem, które determinuje obecne stulecie. Uważam 
również, że obrane przez Europę na najbliższe lata podejście do tego problemu określi naszą 
strategiczną rolę na świecie, zarówno w kategoriach gospodarczych, jak i politycznych. Daje 
mi to ogromną motywację do wykonywania tej funkcji. Europa ma wybór: możemy 
wykorzystać przewagę wynikającą ze zrobienia pierwszego kroku, a wówczas naprawdę 
musimy wykonać ten ruch już teraz i szczegółowo określić naszą politykę. Jeżeli tego nie 
zrobimy, grozi nam pozostanie w tyle, utrata możliwości wzrostu oraz tworzenia miejsc 
pracy, a także zaprzepaszczenie szansy połączenia polityk w dziedzinie klimatu i energii, 
która pozwoliłaby zmniejszyć uzależnienie Europy od zagranicznych dostaw paliw 
kopalnych. Dlatego też klimat musi znaleźć się teraz w centrum wszystkich obszarów polityki 
– aby doprowadzić do tego, konieczne jest wypracowanie konsensusu.

Przez ponad pięć lat zajmowałam się kwestiami klimatu, pracując nad zdobyciem poparcia 
dla prawdziwie ambitnego porozumienia w sprawie zmian klimatu podczas COP 15 w 
Kopenhadze i uświadamiając jego wagę. Uważam, że jestem w stanie wyznaczać cele 
strategiczne i walczyć o ich realizację. Jestem w pełni oddana zarówno przeciwdziałaniu 
zmianie klimatu, jak i idei Unii Europejskiej, która ma ogromny potencjał pozwalający jej 
wywiązać się z tego zadania. Zdaję sobie doskonale sprawę, że aby zdobyć poparcie opinii 
publicznej dla opinii i celów, w które wierzę, niezbędne jest dobra komunikacja. Na dłuższą 
metę wprowadzenie trwałych zmian nie jest możliwe, jeżeli politycy nie uzasadnią wyraźnie 
potrzeby tych zmian obywatelom, a obywatele ich nie zaakceptują.

Zostałam wybrana do duńskiego parlamentu, kiedy miałam 23 lata, a w wieku 29 lat 
zdecydowałam się z niego odejść. W tym czasie doszłam do stanowiska rzeczniczki do spraw 
polityki w Partii Konserwatywnej, z której wywodził się ówczesny premier rządu.
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Przez następne czternaście lat byłam zawodową dziennikarką – pisałam dla krajowego 
dziennika, kierowałam ogólnokrajowymi wiadomościami radiowymi i byłam prezenterką w 
programie telewizyjnym poświęconym aktualnościom. W 2004 r. zaproponowano mi tekę 
ministra ds. środowiska naturalnego. Jak pokazuje moja ścieżka zawodowa, nie oczekuję, że 
kariera polityczna będzie moim zajęciem na całe życie. Jestem tutaj, ponieważ chcę osiągnąć 
pewne wyniki i jestem gotowa o to walczyć.

Jeśli chodzi o zapewnienie mojej niezależności, zamierzam przestrzegać zasad dotyczących 
niezależności, standardów etycznych i przejrzystości określonych w traktatach oraz w 
Kodeksie postępowania komisarzy. Jeżeli wystąpi sytuacja, w której może dojść do konfliktu 
interesów, poinformuję o tym przewodniczącego Komisji.

Zarządzanie w zakresie przedmiotu działalności oraz współpraca z Parlamentem 
Europejskim i jego komisjami

2. Jak oceniłaby Pani swoją rolę jako członka kolegium komisarzy? W jakim zakresie 
uznałaby się Pani za osobę odpowiedzialną przed Parlamentem Europejskim za 
podejmowane przez siebie działania oraz za działania podległych Pani 
departamentów?

Cieszę się na możliwość uczestniczenia w pracy Komisji i w pełni doceniam kolegialny 
charakter jej przywództwa. Chociaż przez ostatnie pięć lat intensywnie zajmowałam się 
problemami dotyczącymi klimatu, to jestem przede wszystkim politykiem, a nie 
klimatologiem. Możliwość przedyskutowania wielu różnych tematów z innymi komisarzami 
jest dla mnie przywilejem. Oprócz tego moim zadaniem będzie dopilnowanie, aby działania w 
dziedzinie klimatu znalazły się w głównym nurcie polityki. Powodzenie Europy w 
uwzględnianiu zagadnień związanych z działaniami w dziedzinie klimatu we wszystkich 
właściwych politykach UE będzie zależeć w znacznym stopniu od umiejętności współpracy i 
koordynacji ze strony Komisji.

Cieszę się także na bliską współpracę z Parlamentem Europejskim i jego komisjami. Kiedy 
pełniłam funkcję ministra w rządzie duńskim, dążyłam zawsze do osiągnięcia powszechnego 
porozumienia politycznego i przestrzegałam zasady odpowiedzialności wobec parlamentu. 
Podstawą moich działań politycznych jest przejrzystość, otwartość i konstruktywna wymiana 
informacji; wnioski Parlamentu Europejskiego i wnoszony przez niego wkład uważam za 
niezwykle istotne elementy procesu legislacyjnego. Prowadząc przez lata dyplomację w 
dziedzinie klimatu, kładłam zawsze duży nacisk na nieformalne dialogi jako skuteczne 
narzędzie pozwalające osiągać rezultaty. Podczas sprawowania funkcji duńskiego ministra ds. 
środowiska naturalnego prowadziłam przez lata bliski dialog z członkami Parlamentu 
Europejskiego m.in. w zakresie naszych prac dotyczących REACH.

Sądzę także, że Europę czeka okres zmian – zmieni się sposób realizowania naszych celów 
dotyczących zmiany klimatu w obszarach takich jak wytwarzanie i zużycie energii. Nie 
będzie to łatwy proces i będzie się on wiązał z pewnymi kosztami. Zmiana ta jest jednak 
konieczna i uważam, że członkowie Parlamentu Europejskiego, jako przedstawiciele 
Europejczyków wybrani w bezpośrednich wyborach, mają do odegrania niezwykle ważną 
rolę w pozyskaniu poparcia opinii publicznej dla tej zmiany.
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3. Jakie konkretne zobowiązania jest Pani gotowa poczynić w zakresie zwiększonej 
przejrzystości, ściślejszej współpracy oraz skutecznych działań podejmowanych w 
związku ze stanowiskami Parlamentu oraz jego wnioskami legislacyjnymi, w tym 
również w świetle wejścia w życie traktatu lizbońskiego? W związku z 
planowanymi inicjatywami lub procedurami w toku, czy jest Pani gotowa 
udostępnić Parlamentowi informacje i dokumenty w równym stopniu, co Radzie?

Jak już wcześniej stwierdziłam, uważam, że Parlament Europejski odgrywa kluczową rolę w 
zwalczaniu globalnego ocieplenia i tworzeniu dynamicznej, ekologicznej gospodarki w 
Europie. Dowodzą tego niezwykle ważna rola Parlamentu Europejskiego, jaką odegrał w 
związku z pakietem klimatyczno-energetycznym, oraz działania parlamentarzystów podjęte w 
okręgach wyborczych w celu przedstawienia problematyki dotyczącej zmiany klimatu. 
Zamierzam nawiązać i utrzymać otwarty i przejrzysty dialog pomiędzy naszymi dwoma 
instytucjami. Oznacza to dialog pomiędzy mną osobiście, moim gabinetem i dyrekcją 
generalną po jednej stronie, a Parlamentem Europejskim i jego komisjami po drugiej stronie. 
Jestem przekonana, że wymiana informacji i pomysłów, drogą oficjalną i nieoficjalną, 
stanowi integralny element kształtowania polityki oraz umożliwia stworzenie warunków do 
dobrej współpracy i wzajemnego zrozumienia.

Oczywiście będę także w pełni stosować się do postanowień umowy ramowej – zgodnie z 
nadrzędnym celem Komisji, jakim jest zwiększanie przejrzystości – zwłaszcza w ramach 
postępowania po wydaniu stanowiska przez Parlament oraz dostarczania Parlamentowi 
informacji i dokumentów.

Zagadnienia związane ze strategiami politycznymi

4. Jakie są trzy priorytety, do realizacji, których będzie Pani dążyła w ramach swoich 
kompetencji, biorąc pod uwagę, w uzasadnionych przypadkach, kryzys finansowy, 
gospodarczy i społeczny oraz zagadnienia związane ze zrównoważonym i trwałym 
wzrostem?

Trzy priorytety, do realizacji których będę dążyć w ramach moich kompetencji, to:

 po pierwsze, działania następcze związane z porozumieniem osiągniętym podczas 
szczytu klimatycznego Narodów Zjednoczonych w Kopenhadze i wprowadzenie w 
życie tego porozumienia;

UE musi utrzymać wiodącą rolę na polu przeciwdziałania zmianie klimatu, aby osiągnąć 
dostatecznie ambitny poziom walki ze zmianą klimatu oraz powiększyć przewagę 
wynikającą ze wczesnego działania. Bezpośrednim priorytetem będzie przeprowadzenie 
do końca międzynarodowych dyskusji dotyczących systemu obowiązującego po 2012 r., 
w świetle wyników szczytu kopenhaskiego.

 po drugie, wdrożenie instrumentów dotyczących klimatu, które wchodzą w skład 
pakietu klimatyczno-energetycznego; 

Wdrożenie pakietu klimatyczno-energetycznego jest niezwykle ważne jako dowód 
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ukazujący zaangażowanie UE naszym międzynarodowym partnerom. Ten obszerny pakiet 
aktów prawnych wymaga uchwalenia szeregu środków wykonawczych takich jak 
przepisy dotyczące corocznych aukcji ponad jednego miliarda uprawnień do emisji 
ditlenku węgla podczas trzeciego etapu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji 
(EU ETS). Moim najwyższym priorytetem będzie pełne i terminowe przyjęcie pełnego 
kompletu środków wykonawczych. Dążąc do tego celu, będę pamiętać, że siła tego 
pakietu polega na mocnym konsensusie politycznym wypracowanym pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą a Komisją.

 po trzecie, wzrost konkurencyjności i tworzenie miejsc pracy dzięki innowacjom i 
technologiom niskoemisyjnym;

Uważam, że wybory strategiczne dokonywane przez Europę w przyszłych latach określą 
naszą światową pozycję gospodarczą i polityczną w XXI wieku. Pozycja Europy będzie 
oceniana nie tylko na podstawie metod zwalczania globalnego ocieplenia, ale także 
naszego powodzenia w inteligentnym wykorzystaniu polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu do tworzenia nowych, „ekologicznych” miejsc pracy, zmniejszenia zależności od 
zagranicznej ropy naftowej i gazu oraz ryzyka wahań cen wiążącego się z tymi paliwami 
kopalnymi, tak abyśmy mogli przekazać przyszłym pokoleniom świat oferujący im nie 
mniej możliwości niż otrzymaliśmy my sami. Szacuje się, że w 2050 r. liczba 
mieszkańców Ziemi osiągnie prawdopodobnie liczbę 9 miliardów, w związku z czym 
będzie brakowało nam zasobów. Na rynkach przyszłości globalne zwycięstwo odniosą te 
regiony świata, które najlepiej przekształcą się w gospodarki niskoemisyjne.

Już w tej chwili znacznie rośnie nam konkurencja. Swoje działania w tej dziedzinie będą 
intensyfikować na przykład Stany Zjednoczone i Chiny. Aby Europa była w stanie utrzymać 
swoją wiodącą rolę i zebrać korzyści wynikające ze zrobienia pierwszego kroku, powinniśmy 
traktować politykę przeciwdziałania zmianie klimatu jako strategiczną zasadę, która znajduje 
się w centrum wszystkich obszarów polityki.

5. Jakie konkretne legislacyjne i nielegislacyjne inicjatywy zamierza Pani przedstawić 
i zgodnie z jakim harmonogramem? Do czego może się Pani konkretnie 
zobowiązać, w szczególności w zakresie priorytetów komisji parlamentarnych oraz 
wniosków dołączonych do niniejszej ankiety, które obejmuje Pani przedmiot 
działalności? W jaki sposób ze swej strony zapewni Pani wysoką jakość projektów 
legislacyjnych?

Najwyższym priorytetem będzie oczywiście wywiązanie się z zobowiązania Europy do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2020 r., zgodnie z celem uzgodnionym w 
Kopenhadze w ramach ogólnoświatowego porozumienia.

Może zachodzić konieczność zmiany wybranych elementów pakietu klimatyczno-
energetycznego lub wprowadzenia uzupełniających instrumentów ustawodawczych. Na 
obecnym etapie negocjacji niełatwo jest określić nawet przybliżony harmonogram.
Dokonując przeglądu poszczególnych elementów pakietu klimatyczno-energetycznego, 
rozpocznę od zakresu kompetencji określonego w prawodawstwie (np. w art. 28 zmienionej 
dyrektywy w sprawie systemu handlu przydziałami emisji). Zobowiązuję się uwzględnić 
wszelkie mające znaczenie wydarzenia i wyniki negocjacji, w tym ewentualne 
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niespodziewane zmiany, także w kontekście ustanowienia celów i środków na lata 
następujące po 2020 r., aby osiągnąć cel zakładający ograniczenie wzrostu temperatury do 2
stopni Celsjusza i uzgodnione ograniczenie emisji o 80-95% do 2050 r.

EU ETS jest sztandarowym projektem unijnej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu.
Uzgodnione w ubiegłym roku istotne modyfikacje jego struktury (ogólnounijny pułap emisji, 
przejście w dużym stopniu na system aukcyjny, wspólne dla całej UE poziomy odniesienia 
dla przydziału bezpłatnych uprawnień dla przemysłu na etapie przejściowym) oznaczają, że w 
EU ETS zajdzie w przyszłych latach fundamentalna zmiana. Rynek emisji ulegnie dzięki 
temu wzmocnieniu. Jeżeli EU ETS zostanie poddany przeglądowi, będę dążyć, w stosownych 
przypadkach, do odpowiedniej równowagi pomiędzy potrzebą utrzymania dostatecznego 
poziomu stabilności regulacji a proponowanymi zmianami struktury (dotyczącymi np. 
współczynnika liniowego określającego ogólnounijny pułap emisji czy zasad uznawania 
międzynarodowych jednostek emisji pochodzących z już istniejących i nowych 
mechanizmów rynkowych). Jednocześnie będę zwracać szczególną uwagę na możliwości 
wczesnego powiązania EU ETS z innymi sprawdzonymi systemami działającymi w 
państwach należących do OECD, w tym w Stanach Zjednoczonych, Australii i Japonii.

Od 2012 r. EU ETS będzie obejmować sektor lotnictwa. Jestem świadoma, że Komisja nie 
zrealizowała jeszcze swojej deklaracji i nie zajęła się emisjami tlenków azotu (NOx), których 
źródłem są samoloty. Będę współpracować z komisarzem ds. transportu, aby przyspieszyć 
prace nad tym zagadnieniem na wczesnym etapie działania nowej Komisji.

Jeśli chodzi o normy emisji ditlenku węgla (CO2) dotyczące elektrowni, przychylam się do 
stanowiska, że elektrownie są niezwykle ważne i dlatego też są głównym sektorem objętym 
EU ETS. Chociaż elektrownie otrzymały na początku bezpłatne uprawnienia do emisji, 
niedawny pakiet klimatyczno-energetyczny wprowadza od 2013 r. pełną zasadę aukcji 
uprawnień dla sektora energetycznego w ramach EU ETS. Pakiet ten zawiera ponadto środki 
mające zwiększyć udział energii odnawialnej oraz zachęcić do tworzenia i stosowania 
systemów wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Do 2015 r. Komisja dokona 
przeglądu wdrażania dyrektywy w sprawie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, 
po czym oceni, czy należy wprowadzić obowiązkowy wymóg dotyczący norm emisji dla 
nowych, dużych instalacji energetycznego spalania.

Pakiet klimatyczno-energetyczny obejmuje rygorystyczny system monitorowania i 
weryfikacji zgodności w zakresie EU ETS i decyzji dotyczącej wspólnego wysiłku 
redukcyjnego, który zapewni wdrożenie uzgodnionych środków przez państwa członkowskie.
Kryzys finansowy nie wpłynie na nasze zobowiązanie dotyczące zwalczania zmiany klimatu.
Komisja przestrzega ram czasowych wyznaczonych dla przygotowania środków 
wykonawczych, w przypadku których jest właściwą instytucją, i zainicjowała konsultacje w 
ramach Komitetu ds. Zmian Klimatu. Zobowiązanie to wykracza naturalnie poza sam pakiet, 
będący jednak kluczowym elementem, i obejmuje także m.in. wdrożenie rozporządzenia w 
sprawie zmniejszenia emisji CO2 z samochodów.

Ponadto nasze cele dotyczące zmiany klimatu mogą zostać osiągnięte tylko wówczas, gdy 
problematyka ta znajdzie swoje miejsce we wszystkich politykach UE, zgodnie z wytycznymi 
przewodniczącego Barroso. Niemal każdy aspekt pracy Komisji ma związek z klimatem –
pragnę współpracować ze wszystkimi moimi kolegami i koleżankami komisarzami, jak 
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również z Parlamentem Europejskim i innymi ważnymi podmiotami, aby włączyć w główny 
nurt wszystkich polityk Komisji klimat i związane z nim cele: ograniczenie emisji, 
dostosowanie polityk UE do realiów zmiany klimatu, innowacje i tworzenie miejsc pracy.

Zapewnię wysoką jakość projektów legislacyjnych dzięki zaangażowaniu w konsultacje z 
zainteresowanymi stronami, wysoką jakość ocen skutków i wczesne konsultowanie 
przygotowywanych inicjatyw legislacyjnych z Parlamentem i Radą.


