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ODPOVEDE DEZIGNOVANEJ ČLENKY KOMISIE 

NA DOTAZNÍK EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Connie HEDEGAARD 

(Opatrenia na ochranu klímy)

Celkové schopnosti, európska angažovanosť a osobná nezávislosť

1. Ktoré aspekty Vašej osobnej kvalifikácie a Vašich skúseností sú obzvlášť dôležité 
pre to, aby ste sa stali komisárkou a podporovali všeobecné európske záujmy, 
najmä v oblasti, za ktorú by ste mali niesť zodpovednosť? Čo Vás motivuje? Aké 
záruky nezávislosti môžete predložiť Európskemu parlamentu a ako by ste 
zabezpečili, aby žiadna minulá, súčasná alebo budúca Vami vykonávaná činnosť 
nemohla spochybniť výkon Vašich úloh v rámci Komisie?

Zmena klímy predstavuje podľa môjho názoru zásadný problém tohto storočia. Okrem toho 
som presvedčená o tom, že spôsob, akým sa Európa rozhodne v nadchádzajúcich rokoch tento 
problém riešiť, predurčí naše strategické postavenie vo svete z hospodárskeho aj politického 
hľadiska. To je pre túto prácu obrovskou motiváciou. Európa stojí pred voľbou. Ak chceme 
využiť svoju výhodu iniciátora, musíme skutočne konať a skonkrétniť našu politiku tu a teraz. 
V opačnom prípade riskujeme, že zaostaneme, prídeme o možnosti rastu a zamestnanosti 
a navyše premeškáme príležitosť skombinovať opatrenia v oblasti zmeny klímy a v oblasti 
energetiky tak, aby sa znížila závislosť Európy od dodávok fosílnych palív z tretích krajín. 
Preto sa problematika zmeny klímy musí začleniť do všetkých politických oblastí. Aby sme to 
dosiahli, musíme zaistiť konsenzus v rámci celého spektra názorov.

Vyše 5 rokov som pracovala v oblasti zmeny klímy s cieľom získať podporu a dosiahnuť 
pochopenie významu skutočne ambicióznej celosvetovej dohody na konferencii COP15 
v Kodani. Považujem sa za osobu, ktorá je schopná definovať strategické ciele a zasadzovať 
sa za ich uskutočnenie. Som pevne odhodlaná riešiť problém zmeny klímy a pociťujem aj 
silný záväzok voči Európskej únii, ktorú považujem za mocný nástroj na dosiahnutie tohto 
cieľa. Veľmi dobre si uvedomujem, že bez dobrej komunikácie nie je možné získať podporu 
verejnosti pre názory a ciele, v ktoré verím. Z dlhodobého hľadiska sa politikom môže 
podariť dosiahnuť trvalé zmeny, len pokiaľ oboznámia s dôvodmi svojho konania verejnosť, 
ktorá potom uzná potrebu týchto krokov.

Vo veku 23 rokov som bola zvolená do dánskeho parlamentu a mala som 29 rokov, keď som 
sa rozhodla z tejto funkcie odísť. Počas tohto obdobia som sa stala prvou hovorkyňou 
Konzervatívnej ľudovej strany, ktorá bola stranou vtedajšieho predsedu vlády.
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Počas ďalších štrnástich rokov som sa profesionálne venovala žurnalistike, písala pre dánsky 
celoštátny denník, bola vedúcou spravodajstva dánskeho rozhlasu a napokon moderátorkou 
spravodajského televízneho programu. V roku 2004 som dostala ponuku zastávať post 
ministerky životného prostredia.  Ako vidno z mojej profesionálnej dráhy, neočakávam, že sa 
budem doživotne venovať politike. Som tu, lebo chcem dosiahnuť výsledky, a som ochotná za 
ne zabojovať.

Pokiaľ ide zachovanie nezávislosti, mienim dodržiavať pravidlá nezávislosti, etické normy 
a zásadu transparentnosti, ktoré sú zakotvené v zmluvách, ako aj v Kódexe správania 
komisárov. Ak sa vyskytne situácia, v ktorej by mohol vzniknúť konflikt záujmov, budem 
o tom informovať predsedu Komisie. 

Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom a jeho výbormi

2. Ako by ste posúdili svoju úlohu členky kolégia komisárov?  Do akej miery by ste 
cítili zodpovednosť voči Parlamentu za svoje kroky a za konanie Vašich útvarov?

Teším sa na prácu v Komisii a mimoriadne oceňujem jej organizačné usporiadanie v podobe 
kolégia. Hoci som za posledných päť rokov intenzívne pracovala v oblasti klímy, som
v prvom rade političkou a nie odborníčkou na klimatológiu. Príležitosť diskutovať o množstve 
otázok s ostatnými členmi Komisie považujem za privilégium. Okrem toho bude mojou 
úlohou zabezpečiť, aby sa opatrenia na ochranu klímy začlenili do všetkých politických 
rozhodnutí. Úspech Európy v tomto úsilí bude do veľkej miery závisieť od schopnosti 
Komisie spolupracovať a koordinovať. 

Teším sa aj na úzku spoluprácu s Európskym parlamentom a jeho výbormi. Ako členka 
dánskej vlády som sa vždy snažila o dosiahnutie širšieho politického konsenzu 
a zodpovednosť vo vzťahu k parlamentu bola pre mňa vždy otázkou prvoradého významu. 
Moja politická práca je založená na transparentnosti, otvorenosti a konštruktívnej výmene 
informácií a návrhy a príspevky zo strany Parlamentu považujem za kľúčový aspekt 
legislatívneho procesu. Počas rokov, ktoré som strávila v diplomacii zameranej na oblasť 
klímy, som kládla veľký dôraz na neformálny dialóg ako nástroj na dosiahnutie výsledkov. 
Najmä počas svojho pôsobenia na poste dánskej ministerky životného prostredia som viedla 
dialóg s členmi Európskeho parlamentu. Ako príklad možno uviesť našu spoluprácu na 
nariadení o REACH.

V neposlednom rade zastávam názor, že Európa má pred sebou obdobie transformácie, pokiaľ 
ide o spôsob dosahovania našich cieľov týkajúcich sa zmeny klímy, napríklad v oblasti 
výroby a spotreby energie. Nebude to prechádzka ružovým sadom a bude to aj niečo stáť. Ide 
však o nevyhnutný krok a uvedomujem si, aký význam majú poslanci Európskeho parlamentu 
z hľadiska zabezpečenia podpory verejnosti ako priamo volení zástupcovia európskych 
občanov. 

3. Aké konkrétne záväzky ste pripravená prijať v zmysle širšej transparentnosti, 
posilnenej spolupráce a účinných následných opatrení vyplývajúcich zo stanovísk 
Parlamentu a jeho požiadaviek v súvislosti s legislatívnymi iniciatívami, a to tiež so 
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zreteľom na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy? V súvislosti s 
plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi, ste pripravená 
poskytovať Parlamentu informácie a dokumenty na rovnakej úrovni ako Rade? 

Ako som už spomínala, Európsky parlament podľa mňa zohráva dôležitú úlohu v boji proti 
globálnemu otepľovaniu a pri vytváraní dynamického a ekologického hospodárstva v Európe. 
Európsky parlament význam svojej úlohy potvrdil pri príprave klimaticko-energetického 
balíka, ako aj v úsilí svojich poslancov objasniť voličom podstatu zmeny klímy. Plánujem 
nadviazať a udržiavať otvorený a transparentný vzájomný dialóg medzi našimi dvoma 
inštitúciami. To znamená dialóg medzi mnou osobne, mojím kabinetom a generálnym 
riaditeľstvom na jednej strane a Európskym parlamentom a jeho výbormi na druhej strane. 
Som presvedčená o tom, že výmena informácií a nápadov na formálnej i neformálnej úrovni 
je neoddeliteľnou súčasťou tvorby politiky, pomocou ktorej možno vytvoriť prostredie  
spolupráce a vzájomnej dôvery. 

Napokon je bezpochyby jasné, že v súlade so všeobecnou víziou Komisie o zvyšovaní 
transparentnosti budem v plnej miere dodržiavať ustanovenia rámcovej dohody, a to najmä 
s cieľom nadviazať na stanoviská Parlamentu a poskytovať Parlamentu informácie 
a dokumenty. 

Otázky týkajúce sa politík

4. Ktoré tri hlavné priority hodláte presadzovať v rámci Vám navrhovaného 
portfólia s prípadným zreteľom na finančnú, hospodársku a sociálnu krízu a obavy 
súvisiace s trvalo udržateľným rozvojom? 

V rámci svojho návrhu portfólia sa chcem sústrediť na tri priority:

 Po prvé, opatrenia vyplývajúce z dohody dosiahnutej na summite OSN o klíme 
konanom v Kodani, ako aj realizácia tejto dohody.

EÚ si musí zachovať vedúcu úlohu v oblasti klímy v záujme dosiahnutia dostatočne 
ambicióznych cieľov v boji proti zmene klímy a ďalej prehlbovať svoju úlohu iniciátora. 
Bezprostrednou prioritou bude finalizácia medzinárodných rozhovorov o systéme po roku 
2012 na základe výsledkov konferencie v Kodani.

 Po druhé, realizácia tých nástrojov klimaticko-energetického balíka, ktoré sú 
konkrétne zamerané na oblasť klímy.

Realizácia klimaticko-energetického balíka je nanajvýš dôležitá, pokiaľ má EÚ svojim 
medzinárodným partnerom preukázať svoje odhodlanie. Komplexný súbor právnych 
predpisov sa nezaobíde bez zavedenia série vykonávacích opatrení. Ako príklad možno 
uviesť pravidlá, ktoré budú platiť pre obchodovanie formou aukcie v prípade vyše 
miliardy emisných kvót ročne v rámci tretej fázy systému EÚ na obchodovanie s emisiami 
(EÚ ETS). Úplnému a včasnému prijatiu celého balíka vykonávacích opatrení sa budem 
venovať ako otázke najvyššej priority. V tomto kontexte si plne uvedomujem, že sila 
balíka sa odvíja od výrazného politického konsenzu medzi Európskym parlamentom, 
Radou a Komisiou.
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 Po tretie, zvýšenie konkurencieschopnosti a vytváranie pracovných miest 
prostredníctvom nízkouhlíkových inovácií a technológií. 

Zastávam názor, že strategické rozhodnutia, ktoré Európa prijme v nasledujúcich rokoch, 
predznamenajú naše postavenie vo svete 21. storočia, a to z hospodárskeho aj politického 
hľadiska. Naše postavenie sa nebude odvíjať len od toho, akým spôsobom budeme 
bojovať proti globálnemu otepľovaniu, ale aj od toho, či sa nám to podarí natoľko 
šikovne, že pomocou politiky v oblasti klímy vytvoríme nové ekologické pracovné miesta, 
znížime našu závislosť od dodávok ropy a zemného plynu z tretích krajín a tým aj cenové 
riziká spojené s týmito fosílnymi palivami a zároveň odovzdáme budúcim generáciám 
svet, v ktorom dostanú rovnaké množstvo príležitostí, aké sme svojho času dostali my. 
Očakáva sa, že do roku 2050 narastie svetová populácia na 9 miliárd ľudí a nastane 
nedostatok zdrojov. Na celosvetových trhoch budúcnosti zvíťazia tie regióny, ktoré 
najpromptnejšie prejdú na nízkouhlíkové hospodárstvo. 

Konkurencia je čoraz väčšia. Napríklad USA a Čína zintenzívnia svoje úsilie v tejto oblasti. 
Ak si Európa má udržať svoje vedúce postavenie a ak máme ako iniciátori zožať plody svojho 
úsilia, je nevyhnutné, aby sa politika v oblasti klímy považovala za strategický princíp, ktorý 
sa premietne do všetkých politických oblastí. 

5. Aké konkrétne legislatívne a nelegislatívne iniciatívne návrhy mienite predložiť a v 
akom časovom horizonte? Aké konkrétne záväzky môžete prijať najmä v súvislosti 
s prioritami a požiadavkami výborov, ktoré sú uvedené v prílohe a ktoré by patrili 
do Vášho portfólia? Ako by ste osobne zabezpečili vysokú kvalitu legislatívnych 
návrhov?

Bezpochyby najväčšou prioritou bude realizácia európskeho záväzku znížiť do roku 2020 
skleníkové plyny v súlade s cieľom stanoveným v rámci celosvetovej dohody v Kodani.

Jednotlivé prvky klimaticko-energetického balíka môžu byť predmetom preskúmania 
a/alebo môže vzniknúť potreba prijať doplňujúce legislatívne nástroje. V tejto fáze rokovaní 
je výzvou už len zostaviť aspoň predbežný časový harmonogram. Pri preskúmaní 
jednotlivých prvkov klimaticko-energetického balíka budem pri svojej práci vychádzať 
z mandátu definovaného v legislatíve (napríklad v článku 28 zrevidovanej smernice o systéme 
EÚ na obchodovanie s emisiami). Som pripravená vziať do úvahy relevantný a aj prípadný 
nečakaný priebeh rokovaní, čo platí aj o ich výsledkoch. Jedným zo zámerov sú ciele 
a opatrenia po roku 2020, vďaka ktorým sa má dosiahnuť cieľ obmedziť nárast priemernej 
teploty na 2 °C a v zmysle dohody znížiť emisie o 80 až 95 % do roku 2050.

EÚ ETS je „vlajkovou loďou“ politiky EÚ v oblasti zmeny klímy. Z reštrukturalizácie 
(celoeurópsky strop, výrazný prechod na obchodovanie formou aukcie, harmonizované 
celoeurópske referenčné hodnoty na prechodné bezplatné prideľovanie kvót priemyslu) 
odsúhlasenej minulý rok vyplýva, že podoba EÚ ETS sa v nadchádzajúcich rokoch zásadne 
zmení. Vďaka tomu sa posilní trh s CO2. V prípade, že EÚ ETS bude predmetom 
preskúmania, budem sa podľa potreby snažiť o primeranú rovnováhu medzi zachovaním 
dostatočnej regulačnej stability a navrhovaním štrukturálnych zmien (napr. v súvislosti 
s lineárnym faktorom určujúcim celoeurópsky strop alebo pravidlami uznávania 
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medzinárodných kreditov z existujúcich a nových trhových mechanizmov). Okrem toho 
budem venovať veľkú pozornosť rozšíreniu možnosti včasného prepojenia EÚ ETS 
s ostatnými stabilnými systémami v krajinách OECD vrátane USA, Austrálie a Japonska. 

EÚ ETS sa od roku 2012 vzťahuje aj na sektor leteckej dopravy. Som si vedomá toho, že 
Komisia zatiaľ nesplnila svoj sľub v oblasti emisií oxidov dusíka (NOx) z lietadiel. Budem 
spolupracovať s komisárom pre dopravu, aby sme sa v tejto otázke posunuli v rámci novej 
Komisie vpred čo najskôr.

Pokiaľ ide výkonové normy pre elektrárne týkajúce sa emisií oxidu uhličitého (CO2), 
súhlasím s názorom, že elektrárne majú zásadný význam. To je dôvodom, prečo sa EÚ ETS 
sústredí predovšetkým na tento sektor. Elektrárňam sa spočiatku prideľovali bezplatné kvóty, 
no na základe aktuálneho klimaticko-energetického balíka sa pre tento sektor v rámci EÚ ETS 
od roku 2013 zavádza úplné obchodovanie s kvótami formou aukcie. Okrem toho tento balík 
obsahuje opatrenia na zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov a podporovanie 
vývoja a zavádzania zachytávania a ukladania oxidu uhličitého (CCS). Do roku 2015 Komisia 
preskúma vykonávanie smernice o CCS a v danej etape posúdi, či je potrebné zaviesť povinnú 
požiadavku výkonových emisných noriem platných pre nové veľké spaľovacie zariadenia. 

Súčasťou klimaticko-energetického balíka je aj prísny systém monitorovania 
a zabezpečovania zhody, ktorý sa uplatňuje rovnako na EÚ ETS, ako aj na rozhodnutie o 
spoločnom úsilí. Tým sa docieli realizácia dohodnutých opatrení zo strany členských štátov. 
Finančná kríza nebude mať na naše úsilie v boji proti zmene klímy žiaden vplyv. Komisia pri 
príprave vykonávacích opatrení, za ktoré je zodpovedná, postupuje podľa časového plánu 
a v rámci Výboru pre zmenu klímy iniciovala konzultácie. Tento záväzok samozrejme 
presahuje základný rámec balíka, napríklad pokiaľ ide o vykonávanie nariadenia o znížení 
emisií CO2 z automobilov.

Napokon, naše ciele v oblasti zmeny klímy môžeme dosiahnuť len vtedy, ak sa táto 
problematika stane prierezovou otázkou v celom spektre politík EÚ, tak ako uviedol v svojich 
usmerneniach predseda Barroso. Otázka klímy sa dotýka takmer každého aspektu činnosti 
Komisie a ja chcem spolupracovať so všetkými svojimi kolegami v Komisii, v Európskom 
parlamente, ako aj s inými významnými aktérmi v úsilí začleniť túto otázku do všetkých 
politík Komisie. Cieľom bude znížiť emisie, prispôsobiť politiky EÚ podmienkam zmeny 
klímy a podporovať inovácie a zamestnanosť.

Zaväzujem sa, že prostredníctvom konzultácií so zainteresovanými stranami, vysoko 
kvalitných posúdení vplyvu a včasných konzultácií s Parlamentom a Radou o pripravovaných 
legislatívnych iniciatívach zabezpečím dobrú kvalitu legislatívnych návrhov.


