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ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST VAN HET

EUROPEES PARLEMENT VOOR KANDIDAAT-COMMISSARIS

Connie HEDEGAARD

(Klimaatactie)

Algemene bekwaamheid, Europees engagement en persoonlijke onafhankelijkheid

1. Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring zijn van bijzonder belang voor 
het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het 
Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? 
Welke is uw motivatie? Welke waarborgen voor uw onafhankelijkheid kunt u het 
Europees Parlement bieden en op welke wijze zou u ervoor zorgen dat uw 
vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over de 
uitoefening van uw plichten binnen de Commissie?

De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Ik ben er dan ook 
van overtuigd dat de manier waarop Europa het klimaatprobleem de volgende jaren zal 
aanpakken, onze strategische rol in de wereld, zowel economisch als politiek, zal bepalen. Dat 
is een enorme motivatie voor deze opdracht. Europa heeft de keuze. We dienen gebruik te 
maken van ons voordeel als pionier en moeten daadwerkelijk actie ondernemen en ons beleid 
nu concreet maken. Zo niet, riskeren wij achterop te geraken en dreigen de kansen op groei en 
werkgelegenheid verloren te gaan. Bovendien missen wij op die manier de kans om het 
klimaatbeleid en het energiebeleid te combineren om Europa minder afhankelijk te maken van 
fossiele brandstoffen van buiten de Unie. Daarom moet het klimaatbeleid nu in alle 
beleidsgebieden worden geïntegreerd en daartoe moeten wij een consensus opbouwen rond 
alle bestaande standpunten.

Ik heb meer dan 5 jaar rond klimaat gewerkt om steun en begrip te creëren voor het belang 
van een echt ambitieuze mondiale klimaatovereenkomst op de COP15 in Kopenhagen. Ik 
geloof dat ik de capaciteiten heb om strategische doelstellingen te definiëren en te strijden 
voor de tenuitvoerlegging ervan. Ik hecht veel belang aan het aanpakken van de 
klimaatverandering en beschouw de Europese Unie als een krachtig instrument om dit te 
doen. Ik ben mij zeer bewust van de noodzaak goed te communiceren om de steun van het 
publiek te krijgen voor de standpunten en doelstellingen waarin ik geloof. Beleidsmakers 
kunnen geen duurzame veranderingen tot stand brengen als de noodzaak daartoe niet duidelijk 
wordt gemaakt aan en wordt aanvaard door de burgers.

Ik werd verkozen in het Deens parlement toen ik 23 was en besloot het parlement op 29-jarige 
leeftijd te verlaten. Tijdens die periode werd ik fractieleider van de Conservatieve Volkspartij, 
de partij van de toenmalige eerste minister.



CM\800833NL.doc 3/6 PE431.194

NL

De volgende veertien jaar heb ik als journalist voor een nationale krant gewerkt, was ik 
hoofdredacteur van het nationale radionieuws en presenteerde ik op televisie een 
actualiteitenprogramma. In 2004 werd ik gevraagd om minister van Milieu te worden. Zoals 
mijn professionele loopbaan aantoont, verwacht ik niet dat mijn carrière in de politiek een 
baan voor het leven is. Ik doe dit omdat ik resultaten wil bereiken, en ik ben bereid daarvoor 
te vechten.

Wat het garanderen van mijn onafhankelijkheid betreft, ben ik van plan om mij te houden aan 
de regels inzake onafhankelijkheid, de ethische normen en de transparantie als bepaald in de 
verdragen en in de gedragscode voor commissarissen. Ik zal de voorzitter van de Commissie 
inlichten mocht zich een situatie voordoen die tot een belangenconflict kan leiden. 

Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement en zijn 
commissies

2. Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre zou u 
zichzelf verantwoordelijk achten en zou u aan het Parlement verantwoording 
willen afleggen voor uw handelen en dat van uw diensten?

Ik kijk ernaar uit deel te nemen aan de werkzaamheden van de Commissie - en ik heb alle 
waardering voor collegiale samenwerking. Hoewel ik tijdens de afgelopen vijf jaar intensief 
rond klimaatkwesties heb gewerkt, ben ik in de eerste plaats een politica, geen 
klimaatspecialiste. Ik beschouw het als een voorrecht met mijn collega-commissarissen van 
gedachten te kunnen wisselen over een waaier aan onderwerpen. Voorts zal het mijn taak zijn 
ervoor te zorgen dat de klimaatactie op het voorplan komt. Het succes van Europa bij de 
integratie van klimaatkwesties in alle relevante EU-beleidsdomeinen zal voor een groot deel 
afhangen van de bekwaamheid van de Commissie om samen te werken en te coördineren. 

Ik kijk ook uit naar de nauwe samenwerking met het Europees Parlement en de commissies. 
Als Deens minister heb ik altijd gestreefd naar brede politieke overeenstemming en heb ik 
steeds veel belang gehecht aan parlementaire verantwoording. Mijn politiek werk is gebaseerd 
op transparantie, openheid en een constructieve informatie-uitwisseling, en ik beschouw de 
voorstellen en de input van het Parlement als een essentieel onderdeel van het 
wetgevingsproces. In de jaren dat ik in de klimaatdiplomatie werkte, heb ik ook sterk de 
nadruk gelegd op informele dialogen als instrument om resultaten te bereiken. In het 
bijzonder tijdens mijn jaren als Deens minister van Milieu onderhield ik een nauwe dialoog 
met de leden van het Europees Parlement, bijvoorbeeld wat betreft onze werkzaamheden met 
REACH.

Tot slot geloof ik dat Europa een transformatie doormaakt wat betreft de manier waarop wij 
onze klimaatdoelstellingen verwezenlijken op gebieden als energieproductie en -verbruik. Dit 
wordt geen gemakkelijke opgave, en ook geen zonder kostenplaatje. Het is echter een 
noodzakelijke transformatie en om de steun van de burger te krijgen zijn de leden van het 
Europees Parlement onmisbaar, als rechtstreeks verkozen vertegenwoordigers van de 
Europeanen. 
3. Welke specifieke toezeggingen bent u bereid te doen ten aanzien van grotere 

transparantie, intensievere samenwerking en een doelmatige follow-up van de 
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standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement, mede in 
het licht van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon? Bent u met 
betrekking tot de geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het 
Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien? 

Zoals eerder gezegd, vind ik dat het Europees Parlement een essentiële rol speelt in de 
bestrijding van de opwarming van de aarde en de totstandbrenging van een dynamische, 
groene economie in Europa. Dat blijkt uit de cruciale rol die het Parlement speelt in het 
klimaat- en energiepakket en uit de inspanningen van de Parlementsleden om de 
klimaatboodschap aan hun kiezers uit te leggen. Ik ben voornemens een open en transparante 
dialoog tussen onze twee instellingen tot stand te brengen en te onderhouden. Dat betekent 
een dialoog tussen mij, mijn kabinet en het directoraat-generaal enerzijds, en het Europees 
Parlement en zijn commissies anderzijds. Ik ben er stellig van overtuigd dat de uitwisseling 
van informatie en ideeën op formeel en informeel niveau een integrerend deel uitmaakt van de 
beleidsvorming en een middel is om een klimaat van samenwerking en wederzijds vertrouwen 
op te bouwen. 

Tot slot is het vanzelfsprekend dat ik - overeenkomstig het algemene standpunt van de 
Commissie om de transparantie verder te bevorderen - de bepalingen van de 
kaderovereenkomst volledig ten uitvoer zal leggen om te zorgen dat gevolg wordt gegeven 
aan het standpunt van het Parlement en dat ik het Parlement de nodige informatie en 
documentatie zal verstrekken. 

Beleidsgerelateerde vragen

4. Welke zijn de drie voornaamste prioriteiten die u als onderdeel van de aan u 
aangeboden portefeuille wilt nastreven, waar nodig rekening houdend met de 
financiële, economische en sociale crisis en de punten van zorg in verband met de 
duurzame ontwikkeling?

De drie prioriteiten die ik in het kader van mijn portefeuille wens na te streven, zijn:

 Ten eerste: follow-up en tenuitvoerlegging van de op de VN-klimaattop in 
Kopenhagen bereikte overeenkomst.

De EU moet haar leidende rol inzake klimaatverandering bestendigen om voldoende 
ambitie te tonen in de strijd tegen de klimaatverandering en voortbouwen op haar 
voortrekkersrol. De onmiddellijke prioriteit is het afronden van de internationale 
besprekingen over het post-2012-stelsel in het licht van de resultaten van Kopenhagen.

 Ten tweede: tenuitvoerlegging van de klimaatspecifieke instrumenten van het klimaat-
en energiepakket.

De tenuitvoerlegging van het klimaat- en energiepakket is van essentieel belang om het 
engagement van de EU duidelijk te maken aan onze internationale partners. Voor dit 
omvangrijke pakket wetgeving is een reeks uitvoeringsmaatregelen noodzakelijk, zoals de 
regels betreffende de verkoop van meer dan één miljard jaarlijkse emissierechten in het 
kader van de derde fase van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-RHE). 
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Ik zal streven naar de volledige en tijdige vaststelling van de volledige reeks 
uitvoeringsmaatregelen als topprioriteit. Ik ben er mij daarbij ten volle van bewust dat de 
sterke van het pakket gebaseerd is op een sterke politieke consensus tussen het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie.

 Ten derde: het concurrentievermogen versterken en banen creëren via innoverende 
technologieën voor laag koolstofgebruik.

Ik ben van mening dat de strategische keuzes die Europa in de komende jaren maakt, onze 
positie in de wereld van de 21e eeuw zullen bepalen - zowel economisch als politiek. Onze 
positie zal niet alleen bepaald worden door hoe wij de opwarming van de aarde 
aanpakken, maar ook of wij erin slagen dat op een intelligente manier te doen, waardoor 
het klimaatbeleid tot nieuwe groene banen leidt, onze afhankelijkheid van buitenlandse 
olie en gas vermindert, met de prijsrisico’s die aan die fossiele brandstoffen verbonden 
zijn, en tegelijk de toekomstige generatie een wereld erft die haar niet minder kansen biedt 
dan wij hebben gekregen. Aangezien verwacht wordt dat de wereldbevolking in 2050 
zowat 9 miljard mensen zal bedragen, zullen hulpbronnen schaars zijn en de gebieden die 
het handigst overschakelen op een koolstofarme economie zullen de mondiale winnaars
zijn op de markten van morgen.

De concurrentie wordt reeds aanzienlijk scherper. De VS en China bijvoorbeeld zullen meer 
gewicht krijgen. Opdat de EU haar leidende rol zou behouden en de vruchten kan plukken van 
haar inspanningen als pionier, moeten wij het klimaatbeleid beschouwen als een strategisch 
principe dat in alle beleidsgebieden wordt geïntegreerd.

5. Welke specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven bent u voornemens 
voor te leggen en op basis van welk tijdschema? Welke specifieke toezeggingen 
kunt u doen vooral ten aanzien van de in de bijlage opgenomen prioriteiten en 
verzoeken van de commissies die onder uw bevoegdheid zouden vallen? Hoe zou u 
persoonlijk zorgen voor de goede kwaliteit van wetsvoorstellen?

Het spreekt vanzelf dat het een topprioriteit is het Europees engagement om de 
broeikasgasemissies tegen 2020 te reduceren overeenkomstig de in Kopenhagen vastgelegde 
streefcijfers ten uitvoer te leggen.

Bepaalde elementen van het klimaat- en energiepakket kunnen worden herzien en/of extra 
wetgevingsinstrumenten kunnen worden ingevoerd. In deze fase van de onderhandelingen is 
het zeer moeilijk om zelfs maar een voorlopig tijdschema voorop te stellen. Bij de herziening 
van afzonderlijke elementen van het klimaat- en energiepakket zal het in de wetgeving (bv. in 
artikel 28 van de herziene EU-RHE-richtlijn) bepaalde mandaat het uitgangspunt van mijn 
werkzaamheden vormen. Ik verbind er mij toe rekening te houden met relevante en misschien 
onverwachte ontwikkelingen en resultaten van de onderhandelingen, ook wat betreft het 
vaststellen van doelstellingen na 2020, het verwezenlijken van de 2-graden-doelstelling en de 
overeengekomen emissieverminderingen met 80 tot 95% tegen 2050.

De EU-RHE is de kern van het EU-beleid inzake klimaatverandering. De vorig jaar 
overeengekomen substantiële herzieningen van de architectuur (plafond op EU-niveau, 
belangrijke omschakeling naar verkoop, geharmoniseerde benchmarks op EU-niveau voor 
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gratis toekenning van emissierechten aan de industrie als overgangsmaatregel) brengen met 
zich mee dat de EU-RHE de komende jaren fundamentele veranderingen zal ondergaan. Dit 
zal de koolstofmarkt versterken. In het geval van een herziening van de EU-RHE zal ik 
streven naar een passend evenwicht tussen de instandhouding van een voldoende graad van 
stabiliteit in de regelgeving en het voorstellen van veranderingen in de architectuur (bv. met 
betrekking tot de lineaire factor om het EU-plafond vast te stellen of de regels voor de 
erkenning van internationale kredieten van bestaande en nieuwe marktmechanismen).
Tegelijk zal ik veel aandacht besteden aan het in een vroeg stadium koppelen van de EU-RHE 
aan andere krachtige systemen in de OESO-landen, waaronder de VS, Australië en Japan.

De EU-RHE is vanaf 2012 ook van toepassing op de luchtvaartsector. Ik ben me ervan bewust 
dat de Commissie haar belofte om de stikstofoxide-emissies (NOx) van vliegtuigen aan te 
pakken, nog niet is nagekomen. Ik zal samenwerken met mijn collega-commissaris voor 
vervoer om deze kwestie zo vlug mogelijk in de nieuwe Commissie te behandelen.

Met betrekking tot de CO2-prestatienormen voor kerncentrales deel ik de mening dat 
kerncentrales van essentieel belang zijn. Daarom vormen zijn ook de belangrijkste sector 
waarop de EU-RHE van toepassing is. Hoewel kerncentrales aanvankelijk gratis rechten 
ontvingen, wordt in het recente klimaat- en energiepakket in het kader van de EU-RHE vanaf 
2013 de volledige veiling van rechten voor de energiesector geïntroduceerd. Bovendien bevat 
het pakket maatregelen om het aandeel van hernieuwbare energie te verhogen en de 
ontwikkeling en het gebruik van CO2-afvang en -opslag (carbon capture and storage, CCS) te 
bevorderen. De Commissie zal de tenuitvoerlegging van de CCS-richtlijn tegen 2015 herzien 
en beoordelen of er verplichte emissieprestatienormen voor nieuwe grote stookinstallaties 
moeten worden ingevoerd.

Het klimaat- en energiepakket bevat een sterk controle- en handhavingssysteem voor zowel 
de EU-RHE als de beschikking inzake de verdeling van de inspanningen, wat ervoor moet 
zorgen dat de lidstaten de vastgestelde maatregelen ten uitvoer leggen. De financiële crisis zal 
onze vastberadenheid om de klimaatverandering te bestrijden, niet aantasten. De Commissie 
zit op schema met de voorbereiding van de uitvoeringsmaatregelen die tot haar 
verantwoordelijkheid behoren en is begonnen met raadplegingen in het kader van het Comité 
klimaatverandering. Deze verplichting gaat uiteraard verder dan de kern van het pakket en 
heeft bijvoorbeeld ook betrekking op de tenuitvoerlegging van de verordening betreffende de 
vermindering van CO2 afkomstig van auto's.

Tot slot kunnen onze klimaatdoelstellingen alleen worden verwezenlijkt indien de 
klimaatactie in alle EU-beleidsdomeinen wordt geïntegreerd, zoals ook is bepaald in de 
richtsnoeren van voorzitter Barroso. Het klimaat is van belang voor alle aspecten van de 
werkzaamheden van de Commissie en ik wil samenwerken met al mijn collega’s in de 
Commissie – en met het Europees Parlement en andere essentiële spelers – om het 
klimaatbeleid te integreren in alle beleidsdomeinen van de Commissie, om de emissies te 
verminderen en het EU-beleid aan te passen aan de realiteit van klimaatverandering, innovatie 
en werkgelegenheid.

Ik sta garant voor de kwaliteit van mijn wetgevingsvoorstellen, omdat ik veel belang hecht 
aan de raadpleging van belanghebbenden, effectbeoordelingen van uitstekende kwaliteit en 
vroeg overleg met het Parlement en de Raad over toekomstige wetgevingsinitiatieven.


