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RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE PARLAMENTULUI EUROPEAN

ADRESATE COMISARULUI DESEMNAT 

Connie HEDEGAARD

(Combaterea schimbărilor climatice)

Competență generală, angajament european și independență personală

1. Ce aspecte ale experienței și calificării dumneavoastră personale sunt deosebit de 
relevante din perspectiva de a deveni comisar și de a promova interesele generale 
europene, îndeosebi în domeniul de care ar urma să fiți responsabilă? Ce anume vă 
motivează? Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului 
European și cum veți proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile 
dumneavoastră trecute, actuale sau viitoare nu ar putea pune sub semnul 
întrebării îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră în cadrul Comisiei?

Cred că schimbările climatice sunt o provocare definitorie pentru acest secol. Cred, de 
asemenea, că modul în care Europa alege să lupte împotriva schimbărilor climatice pe 
parcursul anilor următori va defini rolul nostru strategic în lume atât din punct de vedere 
economic, cât și politic. Acest lucru reprezintă o motivație uriașă pentru a dori acest post. 
Europa se află în fața unei alegeri. Dacă dorim să profităm de avantajul celui care face prima 
mutare, atunci trebuie cu adevărat să acționăm acum și să formulăm strategii specifice. Altfel, 
riscăm să rămânem în urmă și să ratăm posibilitățile de a avea creștere și locuri de muncă, 
pierzând totodată șansa de a combina politicile în domeniul schimbărilor climatice și, 
respectiv, al energiei în scopul de a reduce dependența Europei de aprovizionarea cu 
combustibili fosili din import. Prin urmare, preocupările privind climatul trebuie în prezent 
integrate în toate politicile sectoriale și, în acest scop, este nevoie să se ajungă la consens între 
diferitele puncte de vedere.

Am lucrat timp de peste 5 ani în domeniul schimbărilor climatice, pentru a încuraja sprijinirea 
și înțelegerea importanței de a se ajunge la un acord global cu adevărat ambițios cu privire la 
schimbările climatice cu ocazia COP15 de la Copenhaga. Cred că am capacitatea de a defini 
obiective strategice și de a lupta pentru a le pune în practică. Am un angajament ferm atât față 
de rezolvarea problemei schimbărilor climatice, cât și față de Uniunea Europeană, care este un 
instrument puternic pentru atingerea acestui obiectiv. Sunt perfect conștientă de necesitatea de 
a comunica eficient pentru a câștiga sprijinul opiniei publice pentru punctele de vedere și 
obiectivele în care cred. Oamenii politici nu pot face schimbări durabile pe termen lung decât 
dacă se li explică cu claritate cetățenilor nevoia de a opera schimbările respective, astfel încât 
aceștia să o accepte. 
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Am fost aleasă în Parlamentul danez la vârsta de 23 de ani și am decis să îl părăsesc la vârsta 
de 29 de ani. În această perioadă am devenit primul purtător de cuvânt al Partidului Popular 
Conservator, partidul prim-ministrului din acel moment.

În cei paisprezece ani care au urmat, am avut o carieră de ziarist, am lucrat la un cotidian 
național, am condus departamentul de știri al postului național de radio și am găzduit un 
program TV de actualități. În anul 2004 mi s-a propus să devin ministrul mediului. După cum 
arată parcursul meu profesional, nu îmi propun ca activitatea politică să fie o activitate „pe 
viață”. Dacă accept această funcție, este pentru că doresc să obțin rezultate și sunt gata să lupt 
pentru a le obține.

În ceea ce privește asigurarea independenței mele, intenționez să respect regulile privind 
independența, normele de etică și transparență prevăzute de tratate, precum și codul de 
conduită al comisarilor. Îl voi informa pe Președintele Comisiei cu privire la orice situație 
susceptibilă să implice un conflict de interese.

Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European și cu comisiile sale

2. Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membră în Colegiul comisarilor? În 
ce sens v-ați considera răspunzătoare în fața Parlamentului pentru propriile 
acțiuni și pentru acelea ale serviciilor dumneavoastră?

Sunt nerăbdătoare să iau parte la activitatea Comisiei, a cărei formulă de conducere colegială 
o apreciez foarte mult. Cu toate că în ultimii ani am lucrat intens în domeniul schimbărilor 
climatice, sunt în primul rând un om politic și nu un specialist în acest domeniu. Consider că 
este o onoare să am ocazia de a discuta subiecte foarte variate cu colegii mei comisari. Mai 
mult, sarcina mea va fi aceea de a garanta că acțiunea climatică este integrată în toate 
domeniile de acțiune ale Comisiei. De abilitatea de cooperare și de coordonare a Comisiei va 
depinde, în mare măsură, succesul Europei în ceea ce privește transpunerea aspectelor legate 
de acțiunea climatică în toate politicile sectoriale ale UE.

De asemenea, aștept cu nerăbdare să colaborez îndeaproape cu Parlamentul European și cu 
comisiile acestuia. Ca ministru danez, m-am străduit întotdeauna să obțin un consens politic 
cât mai larg și sunt dintotdeauna un partizan al răspunderii în fața parlamentului. Activitatea 
mea politică se fundamentează pe transparență, deschidere și schimb constructiv de 
informații. Consider că propunerile și contribuțiile Parlamentului sunt un aspect crucial al 
procesului legislativ. Totodată, pe parcursul anilor petrecuți în sfera „diplomației schimbărilor 
climatice”, am recurs foarte mult la dialogul informal ca modalitate de a obține rezultate. În 
special, în anii în care am fost ministrul mediului în Danemarca, am întreținut un dialog strâns 
cu membrii Parlamentului European, de exemplu, cu privire la activitatea noastră legată de 
REACH.

În fine, cred că Europa se află într-o perioadă de schimbare în ceea ce privește modul de 
îndeplinire a obiectivelor privind schimbările climatice în sectoare cum sunt producția și 
consumul de energie. Acest lucru nu va fi ușor și nici lipsit de costuri. Totuși este o 
transformare necesară și, în scopul asigurării sprijinului din partea opiniei publice, consider că 
rolul membrilor Parlamentului European este foarte important, ca reprezentanți aleși în mod 
direct ai europenilor.
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3. Ce angajamente specifice sunteți pregătită să vă asumați în termeni de 
transparență sporită, cooperare mai intensă și luare efectivă în considerare a 
pozițiilor și cererilor Parlamentului în materie de inițiative legislative, inclusiv în 
lumina intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona? În ceea ce privește 
inițiativele prevăzute sau procedurile în curs, sunteți dispusă să oferiți informații și 
documente Parlamentului în aceeaşi măsură ca și Consiliului?

Așa cum am afirmat anterior, consider că Parlamentul European joacă un rol-cheie în 
combaterea încălzirii globale și în crearea unei economii dinamice și ecologice în Europa. 
Acest lucru a fost demonstrat prin rolul crucial pe care l-a avut Parlamentul European în 
pachetul legislativ privind clima și energia și în activitatea depusă de membrii PE care au 
transmis, în circumscripțiile din care provin, mesajul privind schimbările climatice. 
Intenționez să stabilesc și să întrețin un dialog deschis și transparent în ambele sensuri între 
cele două instituții ale noastre. Acest lucru înseamnă un dialog purtat de mine personal, de 
Cabinetul și de directorul meu general, pe de o parte, și de Parlamentul European și comisiile 
sale, pe de altă parte. Am convingerea fermă că schimbul de informații și de idei, atât la nivel 
oficial, cât și în plan informal, reprezintă o parte integrantă a procesului de decizie politică și 
o cale de a institui o atmosferă de cooperare și de încredere reciprocă.

În fine, este de la sine înțeles că – în conformitate cu viziunea de ansamblu a Comisiei de 
încurajare a transparenței – voi aplica pe deplin prevederile acordului cadru, în special în 
scopul de a asigura luarea în considerare a poziției Parlamentului și de a pune informații și 
documente la dispoziția acestuia.

Întrebări legate de politică

4. Care sunt cele trei mari priorități asupra cărora intenționați să vă axați în cadrul 
portofoliului ce vă este propus, ținând seama, acolo unde este cazul, de criza 
financiară, economică și socială și de preocupările legate de dezvoltarea durabilă?

Cele trei priorități pe care îmi propun să le urmăresc în cadrul portofoliului care mi-a fost 
propus sunt:

 În primul rând, monitorizarea și aplicarea acordului la care s-a ajuns la summitul ONU 
privind schimbările climatice de la Copenhaga.

UE trebuie să își mențină poziția de lider în domeniu dacă dorește să devină suficient de 
ambițioasă în lupta împotriva schimbărilor climatice și trebuie să se bazeze pe experiența 
sa de pionier în materie. Prioritatea imediată va fi finalizarea discuțiilor pe plan 
internațional cu privire la regimul post-2012 în lumina rezultatelor summitului de la 
Copenhaga.

 În al doilea rând, implementarea instrumentelor specifice din pachetul legislativ 
privind clima și energia

Implementarea pachetului legislativ privind clima și energia este de importanță vitală 
pentru a demonstra angajamentul UE în fața partenerilor noștri internaționali. Acest 
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pachet legislativ complex necesită punerea în practică a unei serii de măsuri de 
implementare, precum normele privind licitarea anual a peste un miliard de certificate de 
emisii în cea de-a treia fază a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii 
(EU ETS). Voi urmări adoptarea completă și la termen a întregului set de măsuri de 
implementare, căruia îi voi acorda prioritate maximă. În acest sens sunt pe deplin 
conștientă că forța pachetului legislativ rezidă în puternicul consens politic construit între 
Parlamentul European, Consiliu și Comisie.

 În al treilea rând, consolidarea competitivității și crearea de locuri de muncă prin 
inovare și tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon.

Cred că opțiunile strategice pe care le va formula Europa în anii următori ne vor defini 
poziția în lume în secolul al XXI-lea, atât din punct de vedere politic, cât și economic. 
Poziția noastră nu va fi apreciată doar în funcție de modul în care combatem încălzirea 
globală, ci și în funcție de capacitatea noastră de a realiza acest lucru în mod inteligent, 
astfel încât politica în domeniul schimbărilor climatice să contribuie la crearea de noi 
locuri de muncă, la reducerea dependenței de petrol și gaze naturale din import, având în 
vedere riscurile asociate cu prețurile combustibililor fosili, și de a lăsa, în același timp, 
generațiilor viitoare o lume care să le ofere acestora cel puțin tot atâtea oportunități câte 
ne-au fost oferit nouă. Deoarece se așteaptă ca populația mondială să atingă 9 miliarde de 
persoane în 2050, resursele vor fi tot mai reduse, iar regiunile care se vor transforma cel 
mai eficient în economii cu emisii reduse de carbon vor fi câștigătorii la nivel mondial pe 
piețele viitorului.

Concurența se strânge deja în mod semnificativ. Va crește, de exemplu, concurența cu SUA și 
China. Pentru ca Europa să își mențină avantajul și să obțină beneficii de pe urma eforturilor 
sale de pionierat în acest domeniu, trebuie să privim politica în domeniul schimbărilor 
climatice ca pe un principiu strategic, integrat în toate domeniile de acțiune.

5. Ce inițiative legislative și nelegislative specifice intenționați să prezentați și 
conform cărui calendar? Ce angajamente specifice vă puteți asuma în ceea ce 
privește, în special, prioritățile comisiilor și solicitările legate de acestea care s-ar 
înscrie în sfera portofoliului dumneavoastră? În ce fel ați asigura, dumneavoastră 
personal, buna calitate a propunerilor legislative?

Nu este nevoie să mai spun că prioritatea maximă o va constitui punerea în aplicare a 
angajamentului Europei de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră până în 2020 în 
conformitate cu obiectivul convenit ca parte a acordului global de la Copenhaga.

Este posibil să se revizuiască elemente specifice din pachetul legislativ privind clima și 
energia și/sau să trebuiască puse în aplicare instrumente juridice suplimentare. În acest stadiu 
al negocierilor este dificil să se prezinte fie și numai un calendar orientativ. Pentru revizuirea 
unor elemente specifice din pachetul legislativ privind clima și energia, demersul meu va 
porni de la mandatul definit de legislație (de exemplu la articolul 28 din Directiva revizuită 
privind sistemul de comercializare a certificatelor de emisii). Mă angajez să iau în considerare 
evoluțiile pertinente și probabil neașteptate, precum și rezultatul negocierilor, în scopul 
stabilirii de obiective și instituirii de măsuri pentru perioada de după 2020, pentru a se atinge 
obiectivul „2 grade Celsius” și reducerea convenită a emisiilor de la 80 la 95 % până în 2050.
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Sistemul EU ETS reprezintă vârful de lance al politicii UE în domeniul schimbărilor 
climatice. Faptul că anul trecut s-a convenit asupra unei revizuiri substanțiale a arhitecturii 
acestuia (plafon la scara UE, progres semnificativ în direcția licitării certificatelor, standarde 
armonizate la scara UE pentru alocările gratuite de certificate pentru întreprinderi) înseamnă 
că sistemul EU ETS se va modifica semnificativ în anii următori. Acest lucru va consolida 
piața carbonului. În cazul unei revizuiri a sistemului EU ETS, voi face eforturi astfel încât să 
se ajungă la un echilibru corespunzător între menținerea unui nivel suficient de stabilitate din 
punct de vedere al reglementării și voința de a propune modificări de substanță ale arhitecturii 
sistemului (de exemplu în ceea ce privește factorul liniar pentru determinarea plafonului la 
scara UE sau recunoașterea regulilor privind creditele internaționale rezultate din 
mecanismele de piață noi și existente), după caz. În același timp, voi acorda o atenție 
deosebită perspectivelor viitoare de cuplare a sistemului EU ETS cu alte sisteme solide din 
țări OCDE, între care SUA, Australia și Japonia.

Începând din 2012, sistemul EU ETS cuprinde și sectorul aviatic. Sunt conștientă de faptul că 
Comisia nu și-a îndeplinit încă promisiunea de a aborda chestiunea emisiilor de oxizi de azot 
(NOx) proveniți de la aeronave Voi aborda acest subiect cu colegul meu, comisarul 
responsabil pentru sectorul transporturilor, odată ce viitoarea Comisie își va fi preluat 
funcțiunile.

În ceea ce privește standardele de performanță pentru centralele electrice privind dioxidul de 
carbon (CO2), împărtășesc punctul de vedere potrivit căruia importanța centralelor electrice 
este crucială. Din acest motiv, centralele electrice sunt principalul sector vizat de sistemul EU 
ETS. Dacă, inițial, centralele electrice primeau alocări gratuite, recentul pachet legislativ 
privind clima și energia introduce licitarea completă a certificatelor începând din 2013 pentru 
sectorul energiei electrice în cadrul EU ETS. În plus, pachetul conține măsuri de creștere a 
ponderii energiei din surse regenerabile și stimulează dezvoltarea și implementarea capturii și 
stocării dioxidului de carbon (CSC). Comisia va revizui implementarea Directivei CSC până 
în 2015 și, la momentul respectiv, va evalua dacă trebuie stabilite cerințe obligatorii pentru 
standardele de performanță în ceea ce privește emisiile pentru noile instalații de combustie la 
scară mare. 

Pachetul legislativ privind clima și energia conține un sistem solid de monitorizare și control 
atât în ceea ce privește sistemul EU ETS, cât și Decizia privind partajarea efortului, care va 
asigura că statele membre pun în aplicare măsurile convenite. Criza financiară nu ne va afecta 
determinarea de a combate schimbările climatice. Comisia este la zi cu calendarul de pregătire 
a măsurilor de implementare pentru care este responsabilă și a inițiat consultări în cadrul 
Comitetului privind schimbările climatice. Acest angajament se extinde, desigur, dincolo de 
nucleul pachetului legislativ și vizează, de exemplu, punerea în aplicare a regulamentului 
privind reducerea emisiilor de CO2 de la autovehicule.

În fine, obiectivele noastre în domeniul schimbărilor climatice vor putea fi atinse numai dacă 
devin o temă comună pentru întreaga gamă de politici sectoriale ale UE, așa cum se prevede 
în orientările formulate de președintele Barroso. Aspectele climatice sunt relevante pentru 
aproape toate domeniile de activitate ale Comisiei, și doresc să colaborez cu toți colegii mei 
din Comisie – precum și cu Parlamentul European și cu alți actori-cheie – pentru a integra 
preocupările legate de climă în toate domeniile de politică ale Comisiei, în scopul reducerii 
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emisiilor, al adaptării politicilor UE la realitățile schimbărilor climatice, inovării și ocupării 
forței de muncă.

Voi asigura buna calitate a propunerilor legislative printr-un angajament cu privire la 
consultarea părților interesate, la realizarea de evaluări de impact de înaltă calitate și prin 
consultarea încă dintr-o fază incipientă a Parlamentului și Consiliului cu privire la viitoarele 
inițiative legislative.


