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SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS

SPØRGSMÅL TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR

Connie HEDEGAARD

(Klima)

Almindelig duelighed, europæisk engagement og personlig uafhængighed

1. Hvilke aspekter af Deres personlige kvalifikationer og erfaring mener De har 
særlig relevans for opgaven som kommissær og arbejdet med at fremme EU's 
almene interesser, særlig inden for Deres potentielle ansvarsområde? Hvad 
motiverer Dem? Hvilke garantier for uafhængighed kan De give Europa-
Parlamentet, og hvordan vil De sikre, at Deres tidligere, nuværende eller 
fremtidige aktiviteter ikke kan rejse tvivl om udøvelsen af Deres hverv i 
Kommissionen?

Jeg mener, at klimaændringer er en de afgørende udfordringer i dette århundrede. Jeg mener 
også, at den måde, hvorpå Europa vælger at tackle klimaudfordringen i løbet af de kommende 
år, vil være afgørende for vores strategiske rolle i verden, både på det økonomiske og på det 
politiske plan. Det er enorm motivation for dette job. Europa har et valg. Enten udnytter vi 
den fordel, der ligger i, at vi tager det første skridt, og i så tilfælde skal vi virkelig handle og 
gøre vores politikker specifikke nu. Eller også risikerer vi at sakke agterud og miste 
eventuelle vækst- og jobmuligheder, på samme måde som vi går glip af muligheden for at 
kombinere klima- og energipolitikkerne for at gøre Europa mindre afhængigt af forsyninger af 
fossile brændstoffer udefra.  Derfor skal klimaspørgsmålet nu indarbejdes i alle 
politikområder, og til at opnå dette må vi bygge på konsensus på tværs af alle 
meningsnuancer.

Jeg har i over 5 år arbejdet med klima med henblik på at opnå støtte og skabe forståelse for, 
hvor vigtig det er at nå frem til en virkelig ambitiøs global klimaaftale på COP15 i 
København. Jeg mener, jeg har evnen til at fastlægge strategiske mål og kæmpe for, at de 
gennemføres. Jeg har et stærkt engagement, både med hensyn til at tackle klimaændringer og 
over for Den Europæiske Union som et magtfuldt middel til at opnå dette. Jeg er helt klar 
over, at det er nødvendigt med god kommunikation for at få offentlighedens støtte til de 
synspunkter og mål, jeg står for. På lang sigt kan politikerne ikke gennemføre varige
ændringer, medmindre behovet for disse ændringer er kommunikeret klart til borgerne og er 
blevet accepteret af dem.

Jeg blev valgt ind i Folketinget, da jeg var 23, og valgte at forlade det, da jeg var 29. I løbet af 
den periode avancerede jeg til at blive politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti, som 
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var den daværende statsministers parti.

I de næste 14 år videreførte jeg min karriere inden for journalistik, hvor jeg skrev for en 
landsdækkende avis, var chef for Radioavisen og endelig studievært for et tv-program om 
aktuelle emner. I 2004 blev jeg anmodet om at beklæde hvervet som miljøminister. Som min 
erhvervsbaggrund viser det, forventer jeg ikke, at min karriere inden for politik bliver en 
livstidsbeskæftigelse. Jeg er her, fordi jeg ønsker at nå resultater, og det er jeg rede til at 
kæmpe for.

Hvad angår spørgsmålet om at sikre min uafhængighed, agter jeg at følge reglerne om 
uafhængighed, etiske standarder og gennemsigtighed, som er fastlagt både i traktaterne og i 
adfærdskodeksen for kommissærer. Jeg vil underrette Kommissionens formand, hvis der 
opstår en situation, som kan indebære en interessekonflikt.

Forvaltning af Deres ansvarsområde og samarbejde med Europa-Parlamentet og dets 
udvalg

2. Hvordan vurderer De Deres rolle som medlem af kommissærkollegiet? I hvilket 
omfang mener De, at De er ansvarlig over for Parlamentet for Deres og Deres 
tjenestegrenes handlinger?

Jeg glæder mig til at deltage i Kommissionens arbejde – og jeg værdsætter fuldt ud dens 
kollegiale ledelse. Selv om jeg har arbejdet intensivt med klimaspørgsmål i de seneste fem år, 
er jeg først og fremmest politiker, ikke klimaekspert. Jeg ser det som et privilegium at få 
mulighed for at drøfte mange forskellige emner med mine kommissærkolleger. Desuden vil 
det være mit job at sikre, at klimaindsatsen mainstreames. Hvor stor succes EU får med at 
indarbejde klimahensyn i alle de relevante EU-politikker vil i vid udstrækning afhænge af 
Kommissionens evne til at samarbejde og koordinere.

Jeg ser også frem til at arbejde tæt sammen med Europa-Parlamentet og dets udvalg. Jeg har 
som dansk minister altid søgt at opnå bred politisk enighed og har altid været tilhænger af 
parlamentarisk ansvarlighed. Jeg baserer mit politiske arbejde på gennemsigtighed, åbenhed 
og en konstruktiv udveksling af oplysninger, og jeg finder, at forslag og input fra Parlamentet 
er et afgørende aspekt i lovgivningsprocessen. I de år, jeg har udført klimadiplomati, har jeg 
også lagt stor vægt på uformelle dialoger som et middel til at nå resultater. Under mine år som 
Danmarks miljøminister opretholdt jeg navnlig en tæt dialog med medlemmer af Europa-
Parlamentet om f.eks. vores arbejde med REACH.

Endelig mener jeg, at Europa står over for en periode med store forandringer med hensyn til, 
hvordan vi når vores klimaændringsmål på områder som f.eks. produktion og forbrug af 
energi. Det bliver hverken nogen let eller omkostningsfri proces. Men det er en nødvendig 
forandring, og for at sikre offentlig støtte finder jeg, at Europa-Parlamentets medlemmer er af 
stor betydning som direkte valgte repræsentanter for europæerne.

3. Hvilke specifikke tilsagn er De villig til at give om større åbenhed, øget samarbejde 
og effektiv opfølgning af Parlamentets holdninger og anmodninger om 
lovgivningsmæssige initiativer, også under hensyntagen til Lissabontraktatens 
ikrafttræden? Er De for så vidt angår planlagte initiativer og igangværende 
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procedurer rede til at levere oplysninger og dokumenter til Parlamentet på lige fod 
med Rådet?

Som nævnt ovenfor finder jeg, at Europa-Parlamentet spiller en central rolle i bekæmpelsen af 
den globale opvarmning og skabelsen af en dynamisk, grøn økonomi i Europa. Dette er 
fremgået af den afgørende rolle, Europa-Parlamentet har spillet i klima- og energipakken, og 
af parlamentsmedlemmernes arbejde med at forklare klimabudskabet for deres vælgere. Jeg 
har til hensigt at etablere og opretholde en åben og gennemsigtig tovejsdialog mellem vores to 
institutioner. Det betyder en dialog mellem mig personligt, mit kabinet og generaldirektoratet 
på den ene side og Europa-Parlamentet og dets udvalg på den anden side. Det er min faste 
overbevisning, at udveksling af oplysninger og idéer på både formelle og uformelle niveauer 
udgør en integreret del af den politiske beslutningstagning og er med til at skabe en atmosfære 
præget af samarbejde og gensidig tillid.

Endelig vil jeg selvsagt – i overensstemmelse med Kommissionens generelle ønske om at 
skabe større åbenhed – fuldt ud gennemføre bestemmelserne i rammeaftalen, navnlig for at 
sikre opfølgning af Parlamentets holdninger og levere oplysninger og dokumentation til 
Parlamentet.

Politikrelaterede spørgsmål

4. Hvad er Deres tre vigtigste prioriteter for Deres foreslåede ansvarsområde under 
behørig hensyntagen til den finansielle, økonomiske og sociale krise og behovet for 
en bæredygtig udvikling?

De tre prioriteter, jeg vil fokusere på i mit foreslåede ansvarsområde er:

 For det første opfølgning og gennemførelse af den aftale, der er opnået på FN's 
klimatopmøde i København

EU må bevare sin ledende rolle i klimaproblematikken med henblik på at opnå et 
tilstrækkeligt ambitionsniveau i kampen mod klimaændringer og må også bygge videre på 
sin anførerrolle. Den umiddelbare prioritet vil være at afslutte de internationale drøftelser 
om ordningen efter 2012 på baggrund af resultatet i København.

 For det andet gennemførelse af de klimaspecifikke instrumenter i klima- og 
energipakken

Gennemførelsen af klima- og energipakken er af vital betydning for at vise EU's 
engagement over for vores internationale partnere. Det omfattende lovgivningssæt kræver, 
at der indføres en række gennemførelsesforanstaltninger som f.eks. reglerne for 
auktionering af mere end én milliard CO2-kvoter om året i den tredje fase af EU's 
emissionshandelssystem (EU ETS). Jeg vil søge at opnå en fuldstændig og rettidig 
vedtagelse af hele spektrummet af gennemførelsesforanstaltninger som højeste prioritet. I 
den sammenhæng er jeg fuldt ud klar over, at pakkens styrke ligger i den stærke politiske 
konsensus, der er opbygget mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.
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 For det tredje styrkelse af konkurrenceevnen og jobskabelse gennem innovation og 
teknologier baseret på lavemission

Jeg mener, at de strategiske valg, Europa træffer i de kommende år, vil være afgørende for 
vores position i verden i det 21. århundrede - både økonomisk og politisk. Vores position 
vil ikke kun blive målt på, hvordan vi bekæmper den globale opvarmning, men også på, 
om vi formår at gøre det på en klog måde, hvor klimapolitikken bidrager til at skabe nye 
grønne job, mindske vores afhængighed af importeret olie og gas med de prisrisici, der er 
knyttet til sådanne fossile brændstoffer, og samtidig lader de fremtidige generationer 
overtage en verden, som ikke har færre muligheder for dem, end den havde for os. 
Eftersom verdensbefolkningen forventes at nå op på 9 milliarder mennesker i 2050, vil 
ressourcerne være knappe, og de regioner, som bedst omstiller sig til økonomier med lav 
CO2-emission, vil være de globale vindere på fremtidens markeder.

Konkurrencen er allerede ved at stramme betydeligt til. USA og Kina vil f.eks. optrappe 
indsatsen på dette område. Hvis Europa skal beholde føringen, og vi skal høste frugterne af 
vores bestræbelser som de første, der handlede, må vi se klimapolitik som et strategisk 
princip, som mainstreames i alle politikområder.

5. Hvilke specifikke lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige initiativer agter 
De at tage og ifølge hvilken tidsplan? Hvilke specifikke tilsagn kan De give, særlig 
hvad angår de af udvalgenes prioriteter og dertil knyttede anmodninger, som vil 
falde ind under Deres ansvarsområde? Hvorledes vil De personligt sikre de 
lovgivningsmæssige forslags kvalitet?

Det siger sig selv, at topprioriteten vil være at gennemføre et europæisk tilsagn om at reducere 
drivhusgasemissionerne frem til 2020 i overensstemmelse med det mål, der blev aftalt som 
led i en global aftale i København.

Der er enkelte elementer i klima- og energipakken, som eventuelt vil blive taget op til fornyet 
gennemgang, og/eller der vil måske skulle indføres supplerende lovgivningsmæssige 
instrumenter. På dette stadium af forhandlingerne er det svært at angive bare en vejledende 
tidsplan. Ved gennemgangen af enkelte elementer i klima- og energipakken vil 
udgangspunktet for mit arbejde være det mandat, der er fastlagt i lovgivningen (dvs. i artikel 
28 af det reviderede direktiv om EU's emissionshandelssystem). Jeg forpligter mig til at tage 
hensyn til enhver relevant og måske uventet udvikling og til udfaldet af forhandlingerne, også 
med henblik på at fastlægge mål og foranstaltninger efter 2020, for at nå frem til målet om en 
global temperaturstigning på højst 2 ºC og de aftalte emissionsreduktioner på 80 til 95 % i 
tiden frem til 2050.

EU's emissionshandelssystem er flagskibet i EU's klimapolitik. De betydelige revisioner af 
strukturen (EU-loft, væsentlig overgang til auktionering, harmoniserede EU-benchmarks for 
gratis kvoter til erhvervslivet i en overgangsperiode), som blev aftalt sidste år, betyder, at EU' 
emissionshandelssystem vil blive grundlæggende ændret i de kommende år. Det vil styrke 
CO2-markedet. I tilfælde af en revision af EU's emissionshandelssystem vil jeg så vidt muligt 
søge at finde en passende balance mellem at opretholde en tilstrækkelig forskriftsmæssig 
stabilitet og fremsætte forslag til strukturelle ændringer (f.eks. med hensyn til den lineære 
faktor, der afgør EU-loftet, eller reglerne for anerkendelse af internationale kreditter fra 
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eksisterende eller nye markedsmekanismer). Samtidig vil jeg udvise stor opmærksomhed over 
for at fremme mulighederne for en tidlig sammenkædning af EU's emissionshandelssystem 
med andre robuste systemer i OECD-landene, herunder USA, Australien og Japan.

EU's emissionshandelssystem omfatter luftfartssektoren fra og med 2012. Jeg er klar over, at 
Kommissionen endnu ikke har opfyldt sit løfte om at tage fat på emissioner af nitrogenoxid 
(NOx) fra fly. Jeg vil arbejde sammen med min kollega transportkommissæren for at bringe 
dette spørgsmål videre tidligt i den næste Kommissions mandat.

Hvad angår CO2-emissionsstandarder for kraftværker, tilslutter jeg mig det synspunkt, at 
kraftværker er af afgørende betydning. Derfor hører de til den centrale sektor, der er omfattet 
af EU's emissionshandelssystem. Kraftværkerne fik oprindelig gratis kvoter, men i den nye 
klima- og energipakke indføres der fra 2013 fuldstændig auktionering af kvoter for elsektoren 
under EU's emissionshandelssystem. Pakken indeholder desuden foranstaltninger med henblik 
på at øge andelen af fornyelig energi og stimulere udviklingen og iværksættelsen af 
kulstofindsamling og –oplagring (CCS). Kommissionen vil gennemgå gennemførelsen af 
CCS-direktivet inden 2015 og på det tidspunkt vurdere, om der skal fastlægges et obligatorisk 
krav om emissionsstandarder for nye store fyringsanlæg.

Klima- og energipakken indeholder et stærkt overvågnings- og efterlevelsessystem for både 
EU's emissionshandelssystem og beslutningen om indsatsfordeling, som vil sikre, at 
medlemsstaterne gennemfører de aftalte foranstaltninger. Finanskrisen må ikke indvirke på 
vores vilje til at bekæmpe klimaændringerne. Kommissionen følger tidsplanen med hensyn til 
at udarbejde gennemførelsesforanstaltninger, som den har ansvaret for, og har indledt 
høringer inden for rammerne af Udvalget for Klimaændringer. Dette engagement rækker 
selvfølgelig ud over selve pakken og omfatter f.eks. også gennemførelsen af forordningen om 
reduktion af CO2 fra biler.

Endelig kan vi kun nå vores klimaændringsmål, hvis klima bliver et tværgående emne i alle 
EU-politikkerne, således som det er anført i formandens, José Manuel Barrosos retningslinjer. 
Klima er relevant for næsten alle aspekter af Kommissionens arbejde, og jeg ønsker at arbejde 
sammen med alle mine kolleger i Kommissionen – og med Europa-Parlamentet og andre 
centrale aktører – for at få indarbejdet klimaaspektet i alle Kommissionens politikker for at 
nedbringe emissionerne, tilpasse EU-politikkerne til de faktiske klimaændringsforhold og 
skabe innovation og beskæftigelse. 

Jeg vil sikre, at de lovgivningsmæssige forslag er af god kvalitet ved at gøre brug af høringer 
af interesserede parter, konsekvensanalyser af høj kvalitet og tidlig høring af Parlamentet og 
Rådet om kommende lovgivningsmæssige initiativer.


