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ODGOVORI NA VPRAŠALNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA

ZA KANDIDATKO ZA KOMISARKO

Connie HEDEGAARD

(Podnebni ukrepi)

Splošna usposobljenost, zavzetost za evropsko idejo in osebna neodvisnost

1. Kateri vidiki vaših osebnih kvalifikacij in izkušenj so še posebej pomembni za 
prevzem funkcije komisarja in pospeševanje splošnega evropskega interesa, zlasti 
na področju, za katero bi bili odgovorni? Kaj vas k temu spodbuja? Kako lahko 
Evropskemu parlamentu zajamčite svojo neodvisnost in kako bi zagotovili, da vaše 
pretekle, trenutne in bodoče dejavnosti ne bi zbujale dvoma v vaše opravljanje 
dolžnosti znotraj Komisije?

Verjamem, da so podnebne spremembe najpomembnejši izziv tega stoletja. Prav tako 
verjamem, da bo način, ki ga bo Evropa izbrala za obravnavo podnebnih sprememb v 
prihodnjih letih, opredelil našo strateško vlogo v svetu, tako gospodarsko kot politično. To je 
velika spodbuda za opravljanje tega dela. Evropa ima izbiro. Lahko se odločimo, da 
izkoristimo prednosti tistega, ki ukrepa prvi. V tem primeru moramo resnično ukrepati zdaj in 
sprejeti specifične politike. V nasprotnem primeru bomo ostali zadaj ter izgubili priložnosti za 
rast in delovna mesta, prav tako bomo izgubili tudi priložnost za povezovanje podnebne in 
energetske politike, da bi zmanjšali odvisnost Evrope od zunanje oskrbe s fosilnimi gorivi. 
Zato je treba podnebje vključiti v vsa področja politike in moramo, če želimo, da se to 
uresniči, uskladiti različna stališča.

Že več kot pet let se ukvarjam s podnebnimi vprašanji v želji, da bi pridobila podporo in 
zbudila razumevanje o pomembnosti resnično ambicioznega svetovnega sporazuma o 
podnebju na konferenci COP15 v Københavnu. Verjamem, da sem sposobna določiti strateške 
cilje in si prizadevati za njihovo uresničitev. Odločno sem zavezana tako obravnavi 
podnebnih sprememb kot Evropski uniji, ki jo dojemam kot močno orodje pri reševanju 
vprašanja podnebnih sprememb. Zavedam se potrebe po dobrem obveščanju, da pridobim 
podporo javnosti za stališča in cilje, v katere verjamem. Politiki dolgoročno ne moremo 
ustvariti trajnih sprememb, če državljanov ne seznanimo dovolj dobro o potrebi za 
spremembe in če državljani tega ne podprejo.

V danski parlament sem bila izvoljena pri 23. letih, pri 29. pa sem izstopila iz parlamenta. V 
tem času sem bila prva govornica konzervativne ljudske stranke, katere član je bil tedanji 
ministrski predsednik. 
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Nato sem štirinajst let delala kot novinarka, pisala sem za državni časopis, vodila novice na 
državi radijski postaji in nazadnje delala kot voditeljica TV oddaje o aktualnih tematikah. 
Leta 2004 so mi ponudili mesto ministrice za okolje. Kot je razvidno iz moje poklicne poti, ne 
pričakujem, da bom vse življenje ostala v politiki. Tu sem, ker želim doseči rezultate in sem 
se pripravljena boriti zanje.

Kar zadeva zagotavljanje neodvisnosti, spoštujem pravila o neodvisnosti, etičnih standardih in 
preglednosti, ki so določena v pogodbah in v kodeksu ravnanja za komisarje. V primeru 
navzkrižja interesov bom o tem obvestila predsednika Komisije.

Upravljanje delovnega področja in sodelovanje z Evropskim parlamentom ter njegovimi 
odbori

2. Kako bi ocenili vlogo, ki bi jo imeli kot član kolegija komisarjev? V zvezi s čim 
menite, da bi morali pred Parlamentom odgovarjati za svoje ravnanje in delo vaših 
oddelkov ter mu o tem poročati?

Veselim se sodelovanja pri delu Komisije in popolnoma spoštujem načelo kolegialnega 
vodstva. Čeprav sem se v preteklih petih letih veliko ukvarjala s podnebnimi vprašanji, sem 
predvsem političarka in ne strokovnjakinja za podnebje. Možnost, da lahko s kolegi komisarji 
razpravljam o različnih temah, je zame privilegij. Poleg tega bo moje delo vključevalo 
zagotavljanje, da se podnebni ukrepi vključijo v druga področja politike. Kako uspešna bo 
Evropa pri prenosu podnebnih ukrepov v vse zadevne politike EU, bo v veliki meri odvisno 
od sposobnosti Komisije, da pri tem sodeluje in usklajuje svoje delo.

Prav tako se veselim tesnega sodelovanja z Evropskim parlamentom in njegovimi odbori. Kot 
danska ministrica sem si vedno prizadevala zagotoviti široko politično soglasje in sem vedno 
spoštovala parlamentarno odgovornost. Moje politično delo temelji na preglednosti, odprtosti 
in konstruktivni izmenjavi informacij, poleg tega menim, da so predlogi in prispevki 
Parlamenta bistven vidik zakonodajnega postopka. V letih, ko sem delala v diplomaciji na 
področju podnebja, sem velik poudarek namenjala neuradnim dialogom kot orodju za 
doseganje rezultatov. Zlasti v letih, ko sem bila danska ministrica za okolje, sem tesno 
sodelovala s poslanci v Evropskem parlamentu o vprašanjih, kot je na primer REACH. 

Končno, menim, da se Evropa sooča z obdobjem transformacije glede tega, kako bomo 
uresničevali naše cilje glede podnebja na področjih, kot sta proizvodnja in poraba energije. To 
ne bo enostavna naloga, niti ne bo poceni. Vendar je ta transformacija potrebna in menim, da 
so za pridobivanje podpore javnosti poslanci Evropskega parlamenta ključnega pomena, ker 
so neposredno izvoljeni predstavniki Evropejcev.

3. Kaj ste še posebej pripravljeni obljubiti v zvezi z večjo preglednostjo, okrepljenim 
sodelovanjem in učinkovito nadaljnjo obravnavo stališč in zahtev Parlamenta glede 
zakonodajnih pobud, tudi upoštevaje za˙etek veljavnosti Lizbonske pogodbe? Ali 
ste v zvezi z načrtovanimi pobudami ali tekočimi postopki pripravljeni posredovati 
Parlamentu enakovredne informacije in dokumente kot Svetu?

Kot sem povedala, menim, da ima Evropski parlament ključno vlogo pri boju proti 
globalnemu segrevanju ter ustvarjanju dinamičnega in okolju prijaznega gospodarstva v 
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Evropi. To se kaže prek ključne vloge, ki jo ima Evropski parlament pri paketu za podnebje in 
energijo in pri prizadevanjih poslancev EP, da bi sporočilo o podnebnih spremembah 
posredovali svojim volivcem. Želim vzpostaviti in ohranjati odprt in pregleden dvosmerni 
dialog med našima institucijama. To je dialog med mano osebno, mojim kabinetom in 
generalnim direktoratom na eni strani ter Evropskim parlamentom in njegovimi odbori na 
drugi strani. Trdno verjamem, da je izmenjava informacij in idej na uradni in neuradni ravni 
sestavni del oblikovanja politike ter je sredstvo za vzpostavitev ustreznega okolja za 
sodelovanje in vzajemno zaupanje.

Na zadnje želim še dodati, da bom – seveda v skladu s splošno vizijo Komisije o spodbujanju 
preglednosti – v celoti spoštovala določbe okvirnega sporazuma, predvsem za nadgrajevanje 
stališč Parlamenta ter za zagotavljanje informacij in dokumentacije Parlamentu.

Vprašanja v zvezi z delovnim področjem

4. Katere so tri najpomembnejše prednostne naloge, ki jih želite izpolniti na svojem 
predvidenem delovnem področju, po potrebi upoštevaje finančno, gospodarsko in 
socialno krizo ter vprašanja v zvezi s trajnostnim razvojem?

Tri prednostne naloge, za katere si bom prizadevala na predvidenem delovnem področju, so:

 Prvič, nadgradnja in izvajanje sporazuma, doseženega na vrhu ZN o podnebju v 
Københavnu.

EU mora ohraniti svojo vodilno vlogo na področju podnebnih sprememb, da bo dosegla 
dovolj visoko raven ambicij v boju proti podnebnim spremembam ter bo nadgrajevala 
našo aktivno vlogo pobudnikov pri tem vprašaju. Neposredna prednostna naloga bo 
zaključek mednarodnih razprav o ureditvi po letu 2012 ob upoštevanju rezultata vrha v 
Københavnu.

 Drugič, izvajanje podnebnih instrumentov iz paketa za podnebje in energijo.

Izvajanje paketa za podnebje in energijo je bistveno, da se našim mednarodnim partnerjem 
dokaže zaveza EU. Velik del zakonodaje zahteva uvedbo vrste izvedbenih ukrepov, kot so 
pravila za prodajo na dražbi več kot milijarde kuponov za emisije ogljika na leto v tretji 
fazi sistema trgovanja z emisijami v EU (EU ETS). Prizadevala si bom za popolno in 
pravočasno sprejetje celotnega sklopa izvedbenih pravil in to postavila za 
najpomembnejšo prednostno nalogo. Pri tem se popolnoma zavedam, da je moč paketa v 
močnem političnem soglasju med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo.

 Tretjič, krepitev konkurenčnosti in ustvarjanje novih delovnih mest prek inovacij in 
tehnologij z nizkimi emisijami ogljika.

Verjamem, da bodo strateške odločitve, ki jih bo Evropa sprejela v prihodnjih letih, 
določile naš položaj v svetu v 21. stoletju, tako v gospodarskem kot političnem smislu. 
Naš položaj se ne bo meril le po tem, kako se borimo proti globalnemu segrevanju, ampak 
tudi po tem, ali to počnemo na inteligenten način, pri katerem podnebna politika pomaga 
ustvarjati nova zelena delovna mesta, zmanjšuje našo odvisnost od tuje nafte in plina, 
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vključno s cenovnimi tveganji, povezanimi s takšnimi fosilnimi gorivi, ter hkrati 
prihodnjim generacijam predaja svet, ki jim zagotavlja enake priložnosti kot nam. Ko bo 
po napovedih svetovno prebivalstvo leta 2050 doseglo 9 milijard prebivalcev, bodo 
naravni viri redki in regije, ki bodo svoja gospodarstva najbolje preoblikovale v 
gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika, bodo najuspešnejše na prihodnjih trgih.

Konkurenca postaja vse ostrejša. ZDA in Kitajska bodo zelo hitro napredovale na tem 
področju. Da bi Evropa ohranila svoj vodilni položaj in uživala rezultate naših prizadevanj kot 
pobudnikov, moramo podnebno politiko obravnavati kot strateško načelo, ki je vključeno v 
vsa področja politike.

5. Katere specifične zakonodajne in nezakonodajne pobude nameravate dati in po 
kakšnem časovnem razporedu? Kaj konkretnega lahko obljubite v zvezi s 
prednostnimi nalogami in zahtevami odborov, ki so v prilogi in bi spadali na vaše 
delovno področje? Kako bi osebno zagotovili visoko kakovost zakonodajnih 
predlogov?

Verjetno mi ni treba poudarjati, da bo najpomembnejša prednostna naloga izvajanje evropske 
zaveze za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020 v skladu s cilji, 
dogovorjenimi v okviru svetovnega dogovora v Københavnu.

Posamezni elementi paketa za podnebje in energijo bodo morda revidirani in/ali pa bo treba 
sprejeti dodatne zakonodajne instrumente. Na tej stopnji pogajanj je izziv celo predstaviti 
okvirni časovni razpored. Pri reviziji posameznih elementov paketa za podnebje in energijo 
bo naloga, določena v zakonodaji (npr. člen 28 revidirane direktive o sistemu trgovanja z 
emisijami EU) izhodišče za moje delo. Obvezujem se, da bom upoštevala pomemben in 
morda nepričakovan potek pogajanj ter njihove rezultate, pri čemer bom določila cilje in 
ukrepe za obdobje po letu 2020, da bi dosegli cilj 2 °C in dogovorjeno zmanjšanje emisij za 
80 % do 95 % do leta 2050.

EU ETS je najpomembnejši element politike EU na področju podnebnih sprememb.
Precejšnje strukturne spremembe (enotna zgornja meja na ravni EU, premik k prodaji kvot na 
dražbi, usklajeni referenčni standardi za prehodno brezplačno dodelitev industriji na ravni 
EU), o katerih smo se dogovorili lani, pomenijo, da se bo EU ETS v prihodnjih letih temeljito 
spremenil. To bo okrepilo trg ogljika. V primeru spremembe EU ETS si bom prizadevala za 
ustrezno ravnovesje med ohranitvijo zadostne ravni regulativne stabilnosti in predlogi za 
strukturne spremembe (npr. v zvezi z linearnim faktorjem za določanje enotne zgornje meje 
na ravni EU ali pravili za priznavanje mednarodnih kreditov v obstoječih in novih tržnih 
mehanizmih), kjer je to ustrezno. Hkrati bom veliko pozornosti namenjala spodbujanju 
zgodnjega povezovanja EU ETS z drugimi trdnimi sistemi v državah OECD, vključno z ZDA, 
Avstralijo in Japonsko.

EU ETS bo od leta 2012 naprej vključeval letalski sektor. Zavedam se, da Komisija še ni 
uresničila svoje obljube, da bo obravnavala emisije dušikovih oksidov (Nox) iz letal. S 
kolegom komisarjem za promet si bom prizadevala za čimprejšnjo obravnavo tega vprašanja 
v naslednji Komisiji.

Kar zadeve standarde emisijskih vrednosti za ogljikov dioksid (CO2) za elektrarne, se strinjam 
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z vsemi, ki menijo, da so elektrarne ključnega pomena. Zato so ključni sektor, ki ga zajema 
EU ETS. Medtem ko so elektrarne sprva prejemale brezplačne kupone, nedavni paket za 
podnebje in energijo uvaja popolno dražbo kuponov od leta 2013 naprej za energetski sektor v 
okviru EU ETS. Poleg tega paket vsebuje ukrepe za povečanje deleža obnovljive energije ter 
za spodbujanje razvoja in uporabe tehnologij za zajemanje in shranjevanje ogljika. Komisija 
bo preučila izvajanje direktive CCS do leta 2015 in bo takrat tudi ocenila, ali je treba določiti 
obvezno zahtevo za standarde emisijskih vrednosti za nove velike kurilne naprave. 

Paket za podnebje in energijo vsebuje strog sistem za spremljanje in skladnost za EU ETS in 
odločbo o porazdelitvi prizadevanj, ki bo zagotovil, da države članice izvajajo dogovorjene 
ukrepe. Finančna kriza ne bo vplivala na našo zavezo k boju proti podnebnim spremembam.
Komisija v skladu z razporedom pripravlja izvedbene ukrepe, za katere je odgovorna in je 
začela posvetovanja znotraj Odbora za podnebne spremembe. Ta zaveza seveda sega prek 
osrednjega dela paketa na, na primer, izvajanje uredbe o zmanjševanju emisij CO2 iz 
avtomobilov.

Končno, naše cilje glede podnebnih sprememb je mogoče uresničiti le, če se vključijo v vse 
politike EU, kot je poudaril predsednik Barroso v svojih smernicah. Podnebje je pomembno 
za skoraj vse vidike dela Komisije, zato želim pri vključevanju podnebja v vse politike 
Komisije sodelovati z vsemi kolegi iz Komisije, kot tudi iz Evropskega parlamenta in z 
drugimi ključnimi udeleženci, pri čemer je cilj zmanjšati emisije, prilagoditi politike EU 
dejanskemu stanju na področju podnebnih sprememb, inovacijam in zaposlovanju.

Zagotavljala bom visoko kakovost zakonodajnih predlogov, in sicer se zavezujem, da se bom 
posvetovala z zainteresiranimi stranmi, izvajala presoje vpliva visoke kakovosti ter se zgodaj 
posvetovala s Parlamentom in Svetom o prihodnjih zakonodajnih pobudah.


