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SVAR PÅ EUROPAPARLAMENTETS SKRIFTLIGA FRÅGOR 

TILL DEN NOMINERADE KOMMISSIONSLEDAMOTEN

Connie HEDEGAARD

(Klimatåtgärder)

Allmän kompetens, engagemang för EU och personlig oavhängighet

1. Vilka av dina personliga kvalifikationer och erfarenheter är särskilt viktiga för 
uppdraget som kommissionsledamot och främjandet av det europeiska 
allmänintresset, särskilt inom det område som du skulle ansvara för? Vad sporrar 
dig? På vilket sätt kan du inför Europaparlamentet garantera din personliga 
oavhängighet, och hur kan du garantera att din tidigare, nuvarande eller framtida 
verksamhet inte på något sätt skulle kunna innebära att fullgörandet av dina 
skyldigheter inom kommissionen ifrågasätts?

Jag anser att klimatförändringen är den viktigaste frågan för detta århundrade. Jag anser också 
att hur Europa än väljer att hantera klimatförändringen under de följande åren kommer det att 
definiera vår strategiska roll i världen, både ekonomiskt och politiskt. Detta är en enorm 
motivation för detta arbete. Europa har ett val. Antingen drar vi nytta av den fördel vi har som 
föregångare och då måste vi handla och tydligt ange våra strategier nu. Alternativet är att vi 
riskerar att komma efter och förlora möjligheterna till tillväxt och arbetstillfällen samt missar 
möjligheten att kombinera klimat- och energipolitiken för att göra Europa mindre beroende av 
import av fossila bränslen. Därför måste klimatet nu integreras i alla strategiområden och för 
att uppnå det måste vi bygga upp ett samförstånd tvärs över alla opinionsyttringar.

I över fem år har jag arbetat med klimatet för att skapa stöd och förståelse för betydelsen av 
en verkligt ambitiös klimatöverenskommelse vid COP15 i Köpenhamn. Jag anser att jag har 
förmågan att fastställa strategiska mål och kämpa för att de genomförs. Jag är starkt 
engagerad, både vad gäller att tackla klimatförändringen och för Europeiska unionen, som ett 
kraftfullt instrument för att uppnå detta. Jag är mycket medveten om nödvändigheten av att 
informera på ett framgångsrikt sätt för att vinna offentligt stöd för de åsikter och mål jag tror 
på. Politiker kan på lång sikt inte genomföra hållbara förändringar om inte behovet för att 
göra dem tydligt har meddelats medborgarna och blivit accepterade av dem.

Jag blev invald i danska folketinget då jag var 23 år gammal och valde att lämna det då jag 
var 29 år. Under den perioden avancerade jag till förste talman för Konservativa folkpartiet, 
vilket var den dåvarande statsministerns parti.

Under de följande 14 åren ägnade jag mig åt en karriär inom journalistik. Jag skrev för en 



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

SV

rikstäckande tidning, jag var chef för de nationella radionyheterna och slutligen var jag 
nyhetsankare för ett TV-program om aktuella frågor. 2004 blev jag ombedd att bli 
miljöminister. Jag förväntar mig inte att min karriär inom politiken ska vara livet ut, vilket 
visas av min yrkesväg. Jag är här för att jag vill nå resultat och jag är redo att kämpa för dem.

När det gäller att säkerställa mitt oberoende avser jag att följa bestämmelserna om oberoende, 
etiska normer och öppenhet som fastställs i fördragen samt uppförandekoden för 
kommissionärer. Jag kommer att informera kommissionens ordförande om en händelse äger 
rum som kan innebära en intressekonflikt.

Förvaltning av ansvarsområdet och samarbete med Europaparlamentet och dess utskott

2. Hur skulle du uppfatta din uppgift som ledamot av kommissionskollegiet? På 
vilket sätt skulle du betrakta dig själv som ansvarig och redovisningsskyldig inför 
Europaparlamentet för ditt och dina avdelningars handlande?

Jag ser fram emot att delta i kommissionens arbete – och jag uppskattar till fullo dess 
kollegiala ledarskap. Även om jag har arbetat intensivt med klimatfrågorna under de senaste 
fem åren är jag först och främst politiker, och inte klimatexpert. Jag anser att det är ett 
privilegium att ha möjligheten att diskutera ett antal ämnen med övriga kommissionärer. 
Dessutom är det mitt arbete att se till att klimatåtgärderna integreras. Hur framgångsrikt 
Europa kommer att vara när det gäller att införliva klimatåtgärdsåtaganden i alla relevanta 
EU-strategier kommer till stor del bero på kommissionens samarbets- och 
samordningsförmåga.

Jag ser också fram emot att få arbeta i nära samarbete med Europaparlamentet och dess 
utskott. I egenskap av dansk minister har jag alltid strävat efter att säkerställa ett brett politiskt 
samförstånd och jag har alltid varit anhängare av parlamentarisk insyn. Jag grundar mitt 
politiska arbete på insyn, öppenhet och ett konstruktivt informationsutbyte och jag anser att 
förslag och insatser från parlamentet är en viktig del av lagstiftningsförfarandet. Under de år 
jag har arbetat med klimatdiplomati har jag även starkt betonat den informella dialogen som 
ett verktyg för att nå resultat. Särskilt under mina år som Danmarks miljöminister har jag haft 
en nära dialog med ledamöter i Europaparlamentet när det gäller till exempel vårt arbete med 
Reach.

Slutligen anser jag att Europa står inför en period med stora förändringar när det gäller hur vi 
ska nå våra klimatförändringsmål inom områden som produktion och konsumtion av energi. 
Dessa förändringar kommer inte att vara lätta och de kommer inte att kunna genomföras utan 
kostnader. Det är emellertid nödvändiga och för att säkerställa offentligt stöd anser jag att 
Europaparlamentets ledamöter spelar en mycket viktig roll som de europeiska medborgarnas 
direktvalda företrädare.

3. Vilka specifika åtaganden är du redo att göra i fråga om ökad öppenhet, ökat 
samarbete med Europaparlamentet och e f f e k t i v  uppföljning av 
Europaparlamentets ståndpunkter och önskemål om lagstiftningsinitiativ, även 
med hänsyn till Lissabonfördragets ikraftträdande? Är du beredd att förse både 
parlamentet och rådet med samma uppgifter och handlingar när det gäller 
planerade initiativ och pågående förfaranden?
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Som jag nämnt ovan anser jag att Europaparlamentet spelar en nyckelroll när det gäller att 
bekämpa den globala uppvärmningen och skapa en dynamisk, miljövänlig ekonomi i Europa. 
Detta framgår av den avgörande roll som Europaparlamentet har spelat i klimatenergipaketet 
och i det arbete som parlamentsledamöterna gör för att förklara klimatförändringsbudskapet 
för sina väljare. Jag avser att starta och upprätthålla en öppen och klar tvåvägsdialog mellan 
våra två institutioner. Med det menar jag en dialog mellan mig personligen, mitt kabinett och 
generaldirektoratet å ena sidan och Europaparlamentet och dess utskott å andra sidan. Jag är 
fast övertygad om att utbyte av idéer och information, på formell och informell nivå, är en 
nödvändig del av beslutsfattandet och ett sätt att skapa en miljö som präglas av samarbete och 
ömsesidigt förtroende.

Slutligen är det självklart att jag – i enlighet med kommissionens allmänna vision om att 
främja öppenhet – kommer att genomföra bestämmelserna i ramavtalet fullt ut, särskilt för att 
säkerställa uppföljningen av parlamentets ståndpunkt och för att tillhandahålla parlamentet 
information och dokumentation.

Frågor som rör den politiska strategin

4. Vilka är dina tre huvudprioriteringar inom ditt föreslagna ansvarsområde, med 
beaktande, om så krävs, av den finansiella, ekonomiska och sociala krisen och 
problem som är kopplade till hållbar utveckling?

Jag avser att driva följande tre prioriteringar i mitt föreslagna ansvarsområde:

 För det första, uppföljande och genomförande av det avtal som blev uppnått vid FN:s 
klimattoppmöte i Köpenhamn

EU måste bevara sin ledande roll i klimatförändringen för att nå en tillräckligt hög 
ambitionsnivå i kampen mot klimatförändringar och bygga vidare på sin föregångsroll. 
Den omedelbara prioriteringen kommer att bli att slutföra de internationella 
diskussionerna om en ordning efter 2012 mot bakgrund av resultatet i Köpenhamn.

 För det andra, genomförande av de klimatspecifika instrumenten i klimat- och 
energipaketet 

Genomförandet av klimat- och energipaketet har en avgörande betydelse när det gäller att 
visa EU:s åtagande för våra internationella partners. I det omfattande regelverket krävs det 
att det införs ett antal genomförandeåtgärder, som bestämmelserna för utauktionering av 
fler än en miljard utsläppsrätter årligen i tredje fasen av EU:s system för utsläppshandel 
(EU ETS). Jag kommer att försöka uppnå ett fullständigt och snabbt antagande av 
samtliga genomförandeåtgärder. Jag är härvid fullt medveten om att paketets styrka ligger 
i det starka politiska samförstånd som har byggts upp mellan Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen.

 För det tredje, att stärka konkurrenskraften och skapa arbetstillfällen genom 
nyskapande och teknik som bygger på låga koldioxidutsläpp
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Jag är övertygad om att de strategiska val som Europa gör under kommande år kommer att 
vara avgörande för vår ställning i världen i det 21:a århundradet – både ekonomiskt och 
politiskt. Vår ställning kommer inte bara att mätas efter hur vi bekämpar den globala 
uppvärmningen utan även efter om vi klarar av att göra det på ett skickligt sätt varigenom 
klimatpolitiken bidrar med att skapa nya gröna arbetstillfällen, minskar vårt beroende av 
utländsk olja och gas med de prisrisker som är förknippade med sådana fossila bränslen, 
och samtidigt låter framtida generationer överta en värld som inte har färre möjligheter för 
dem, än den hade för oss. Med tanke på att världens befolkning förväntas uppgå till nio 
miljarder människor 2050 kommer resurserna att bli knappa och de regioner som är bäst 
på att ställa om sig till ekonomier baserade på låga koldioxidutsläpp kommer att bli de 
globala vinnarna på morgondagens marknader.

Konkurrensen ökar redan väsentligt. USA och Kina till exempel kommer att öka sina 
kapaciteter inom detta område. Om Europa ska kunna behålla sin ledande ställning och skörda 
frukterna av våra ansträngningar som föregångsaktörer måste vi se klimatpolitiken som en 
strategisk princip som integreras i alla politiska områden.

5. Vilka specifika lagstiftningsinitiativ och andra initiativ som inte rör lagstiftning 
tänker du lägga fram, och vilken är tidsplanen för dessa? Vilka specifika 
åtaganden kan du göra, särskilt i fråga om utskottens prioriteringar och önskemål 
som följer av dessa, och som skulle omfattas av ditt ansvarsområde? Hur skulle du 
personligen se till att lagstiftningsförslagen håller god kvalitet?

Självklart kommer jag att högprioritera ett genomförande av det europeiska åtagandet att 
minska utsläppen av växthusgaser till 2020 i enlighet med det överenskomna målet som en 
del av en global överenskommelse i Köpenhamn.

Enskilda delar av klimat- och energipaketet kan komma att granskas och/eller så kan 
kompletterande lagstiftningsinstrument komma att införas. I detta skede av förhandlingarna 
kan det till och med vara svårt att ange en preliminär tidsplan. Vid granskningen av de 
enskilda delarna av klimat- och energipaketet kommer det mandat som definieras i 
lagstiftningen (t.ex. i artikel 28 i det ändrade EU-direktivet om ett system med handel för 
utsläppsrätter) att vara startpunkten för mitt arbete. Jag åtar mig att ta hänsyn till relevanta och 
eventuellt oväntade utvecklingar och resultat av förhandlingarna, även med hänsyn till 
inrättandet av mål och åtgärder efter 2020, för att nå tvågradersmålet och de överenskomna 
utsläppsminskningarna med 80 till 95 % till 2050.

EU:s utsläppshandelssystem är flaggskeppet för EU:s klimatförändringsstrategi. De väsentliga 
ändringarna av dess utformning (den övre gränsen för EU, ett viktigt steg mot utauktionering, 
harmoniserade EU-omfattande riktmärken för övergångsutdelningen av gratisrätter till 
industrin) som man kom överens om förra året innebär att EU:s system för handel med 
utsläppsrätter kommer att genomgå en grundläggande förändring under de kommande åren. 
Detta kommer att stärka koldioxidmarknaden. När det gäller en ändring av EU:s system för 
handel med utsläppsrätter kommer jag att sträva efter att uppnå rätt balans mellan att bevara 
en tillräcklig grad av stabilitet och lägga fram förslag om strukturella ändringar (t.ex. vad 
gäller den linjära faktorn som fastställer den övre gränsen för EU eller erkännandereglerna för 
internationella tillgodohavanden från befintliga och nya marknadsmekanismer), i tillämpliga 
fall. Samtidigt kommer jag att fästa stor vikt vid att främja en tidig sammankoppling av EU:s 
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system för handel med utsläppsrätter med andra stabila system i OECD-länder, inklusive 
USA, Australien och Japan.

EU:s utsläppshandelssystem omfattar luftfartssektorn från och med 2012. Jag är medveten om 
att kommissionen ännu inte har uppfyllt sitt löfte om att ta itu med utsläpp av kväveoxider 
(NOx) från flygplan. Jag kommer att arbeta tillsammans med transportkommissionären för att 
lyfta fram denna fråga tidigt under nästa kommissionsmandat.

Vad gäller koldioxidutsläppsnormer för kraftverk delar jag uppfattningen att kraftverk har en 
avgörande betydelse och därför hör de till den centrala sektor som omfattas av EU:s 
utsläppshandelssystem. Även om kraftverken till en början får gratis utsläppsrätter kommer 
det i det nyligen utarbetade klimat- och energipaketet att införas en fullständig utauktionering 
av rätter från och med 2013 för energisektorn, i enlighet med EU:s system för handel med 
utsläppsrätter. Dessutom innehåller paketet åtgärder för att öka andelen förnybar energi och 
stimulera utvecklingen och spridningen av avskiljning och lagring av koldioxid (CCS). 
Kommissionen kommer att granska genomförandet av direktivet om avskiljning och lagring 
av koldioxid före 2015 och kommer då att utvärdera inrättandet av ett obligatoriskt krav på 
utsläppsnormer för nya stora förbränningsanläggningar.

I klimat- och energipaketet finns ett kraftfullt system för övervakning och efterlevnad av både 
EU:s system för handel med utsläppsrätter och beslutet om fördelning av insatserna vilket 
kommer att säkerställa att medlemsstaterna genomför de överenskomna åtgärderna. 
Finanskrisen ska inte påverka vårt åtagande att bekämpa klimatförändringen. Detta åtagande 
går naturligtvis utöver paketets kärna och omfattar även till exempel genomförandet av 
förordningen avseende minskningen av koldioxid från bilar.

Vi kan bara nå vårt klimatförändringsmål om det målet integreras i alla EU-strategier såsom 
angavs i ordförande José Manuel Barrosos riktlinjer. Klimatet är relevant för nästan varje 
aspekt av kommissionens arbete och jag vill arbeta med alla mina kollegor i kommissionen –
samt med Europaparlamentet och andra viktiga aktörer – för att integrera klimatet i 
kommissionens alla strategier, i syfte att minska utsläppen, anpassa EU-strategierna till den 
faktiska klimatförändringen och skapa innovation och sysselsättning.

Jag vill säkerställa att lagstiftningsförslagen har hög kvalitet genom ett åtagande om 
samrådsmöten med berörda parter, konsekvensbedömning av hög kvalitet och tidigt samråd 
med parlamentet och rådet om förestående lagstiftningsinitiativ.


