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SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS

SPØRGSMÅL TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR

Janez POTOČNIK

(Miljø)

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?

Mit arbejde som kommissær i de sidste fem år er det bedste bevis på mit engagement i den 
europæiske almene interesse og i kollegialitetsprincippet. Disse erfaringer har vist mig, at det 
gennem samarbejde med kolleger, Kommissionens tjenestegrene, Parlamentet og de andre 
institutioner er muligt at gøre en reel forskel på fem år. Med disse erfaringer i ryggen vil jeg 
også hurtigt kunne sætte mig ind i mine nye ansvarsområder. Som kommissær for videnskab 
og forskning har jeg ikke blot erhvervet en værdifuld generel forståelse af de institutionelle 
arbejdsgange og ansvarsområder, men også en værdifuld indsigt i de centrale miljøpolitiske 
emner.

Jeg vil også kunne udnytte erfaringerne fra min tidligere karriere til at blive en effektiv 
miljøkommissær. Jeg har været økonom, manager, lærer, forsker, forhandler i forbindelse 
med tiltrædelsen og Europaminister.

Mine motiver er mange og bunder dybt. Jeg er slovener, og mine personlige erfaringer med 
Jugoslaviens opløsning og den efterfølgende splittede udvikling i Balkanregionen har selvsagt 
haft stor betydning for mig. For mig har Den Europæiske Union altid drejet sig om frihed og 
friheder, og mit lands seneste historie betyder, at jeg ikke tager sådanne friheder for givet. Jeg 
er stolt over, at jeg som chefforhandler for Slovenien spillede en rolle for udvidelsen og for 
Sloveniens tiltræden. Men selv om efterkrigstiden og den kolde krig stadig har betydning som 
udgangspunkt for de grundlæggende frihedsrettigheder i Den Europæiske Union, forestiller 
jeg mig dog en anden rolle for EU i fremtiden. Unionen får stadig større betydning, ikke blot 
som et enhedsmarked, men også fordi den tilbyder fælles holdninger til og løsninger på de 
regionale og globale udfordringer, vi står over for. I en multipolær verden må Europa påtage 
sig et ansvar, være med til at tage føringen og udvise styrke. I en stadig mere 
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sammenhængende og indbyrdes afhængig verden er vores individuelle og kollektive ansvar 
blevet større. Europa bør tage dette ansvar på sig. Og Lissabontraktaten vil hjælpe os med at 
opfylde denne rolle.

Mange af disse udfordringer hænger naturligvis sammen med, at vi lever på en planet med 
udtømmelige ressourcer og en skrøbelig økologi, som på trods heraf skal opfylde næsten 7 
milliarder menneskers berettigede ønsker om en rimelig materiel livskvalitet. Jeg kan ikke en 
gang hævde, at min accept af miljøporteføljen alene hviler på moralske og uegennyttige 
motiver. Som jeg erklærede i en tale, jeg gav i maj i år: "Bæredygtighed er ikke længere kun 
et spørgsmål om moral, det er efterhånden også et spørgsmål om egennytte. Det drejer sig 
ikke længere kun om, hvordan vi vil efterlade vores planet til de kommende generationer, 
men også om konsekvenserne af vores adfærd i vores egen og den næste generation." Og det 
var langt fra den eneste tale, hvor jeg gjorde mig til talsmand for en bæredygtig udvikling og 
tiltag til fremme af bæredygtighed. Det fremgår tydeligt af min webside, hvor De har adgang 
til størstedelen af mine bidrag under min tidligere embedsperiode.

Jeg kan straks afgive et fuldt forpligtende tilsagn om, at jeg ikke, så længe min tjeneste varer, 
vil udøve nogen anden — lønnet eller ulønnet — erhvervsmæssig virksomhed. Jeg beklæder 
ikke for tiden andre hverv eller funktioner og har ingen forretnings- eller kapitalejendele. Min 
erklæring om finansielle interesser er fuldstændig og er tilgængelig for offentligheden, og jeg 
forpligter mig til at ajourføre den, hvis der sker ændringer. Jeg forpligter mig også til hverken 
at anmode om eller modtage instrukser fra nogen regering eller noget andet organ og til at 
tage alle nødvendige forholdsregler for at undgå enhver mulig interessekonflikt i udøvelsen af 
mit hverv.

Disse forpligtelser, som er opstillet i traktaterne og i vores adfærdskodeks, gælder for alle 
kommissærerne, og jeg tiltræder dem fuldt ud. For mig er uafhængighed også et personligt 
princip, dvs. en moralsk forpligtelse, som er en forudsætning for, at mit embede og den 
institution, jeg repræsenterer, kan bevare værdigheden. Dette tror jeg er fremgået klart af mit 
arbejde som kommissær i de sidste fem år. Jeg har altid afslået indbydelser til at deltage i 
organisationer, publikationer eller begivenheder, som kunne skade eller skabe tvivl om min 
uafhængighed.  Jeg har arbejdet med, men ikke for erhvervslivet, bl.a. med oprettelse af 
offentlig-private partnerskaber (f.eks. fælles teknologiinitiativer). I forbindelse med 
forskningsrammeprogrammerne har jeg altid stået for en uafhængig og videnskabeligt 
funderet vurdering af forskningsforslagene.

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?

Kommissærkollegiet er Kommissionens politiske hjerte. Det skal være politisk, men ikke 
partipolitisk, og jeg har været imponeret over, i hvor høj grad kommissærerne handler 
uafhængigt af deres politiske og nationale tilhørsforhold. For mit eget vedkommende har jeg 
altid og vil fortsat samarbejde med politikere fra alle politiske grupperinger. At overskride de 
partipolitiske grænser til det fælles bedste er en del af min politiske kultur. Jeg kan fuldt 
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tilslutte mig de politiske retningslinjer, som Kommissionens formand har forelagt 
Parlamentet, og jeg støttede dem ligeledes aktivt i min tidligere embedsperiode. Jeg har også 
til hensigt at deltage aktivt og engageret i debatterne og afgørelserne og vil ikke tøve med at 
fremsætte konstruktiv kritik. Når først beslutningerne er truffet, vil jeg imidlertid bære min 
del af det kollektive ansvar fuldt vidende om, hvad det indebærer, og jeg forpligter mig til at 
gøre mit yderste for at formidle og forklare disse beslutninger for borgerne. Jeg tror nemlig, at 
uvidenhed om EU er grobund for EU-apati.

Jeg vil tage det fulde politiske ansvar for aktiviteterne i de tjenestegrene, der hører under mit 
ansvarsområde. Jeg er indstillet til at tage ansvaret for et område, som har indflydelse og 
konsekvenser for en lang række politikområder. Jeg tror derfor, at det vil være vigtigt at 
arbejde effektivt sammen med mine kolleger og deres tjenestegrene allerede lang tid, inden 
den formelle beslutningsproces påbegyndes, især med klimakommissæren. Jeg er helt klar 
over, hvor stor en udfordring det kan blive at skabe dialog på tværs af de institutionelle 
hierarkier og ansvarsområder, men jeg tror også, at det er nødvendigt, hvis vi skal kunne nå 
vores mange fælles mål. Jeg er holdspiller - jeg spiller stadig volleyball, selv om jeg kan 
mærke, at nettet ligger højere hvert år. Der kan efter min mening kun nås gode resultater, hvis 
der er vilje til at dele både arbejdet, ansvaret og anerkendelsen. Med opdelingen af miljø og 
klima på to ansvarsområder vil tillid og åbenhed spille en særlig vigtig rolle, men det er 
principper, som jeg altid har arbejdet efter.

Jeg er demokrat fra et land, som har måttet kæmpe for demokratiet. Det glæder mig derfor, at 
Lissabontraktaten udvider Europa-Parlamentets rolle og beføjelser. Jeg vil gøre mit yderste 
for, at der skabes en konstruktiv politisk dialog med Parlamentet og dets udvalg baseret på 
åbenhed, gennemsigtighed, gensidig tillid, regelmæssig indberetning og 
informationsudveksling, så Parlamentet kan udøve sin demokratiske kontrol effektivt. At jeg 
er til stede ved plenarforsamlinger og udvalgsmøder, er efter min mening et centralt aspekt 
ved mit arbejde som kommissær og er direkte forbundet med Kommissionens ansvarlighed og 
legitimitet. Konstruktiv og regelmæssig kontakt med Parlamentet er også afgørende for, at der 
kan opnås resultater, og jeg vil derfor samarbejde med Parlamentet både opstrøms og 
nedstrøms i lovgivningsprocessen.

Jeg mener at have et godt forhold til Europa-Parlamentet. Ganske vist omfattede videnskabs-
og forskningsporteføljen ikke noget lovgivningsarbejde af betydning, og jeg skulle derfor ikke 
vise mig i Parlamentet så tit. Ikke desto mindre er jeg ved flere lejligheder trådt frem på eget 
initiativ for at forklare Parlamentet mine tiltag og lytte til dets reaktioner, meninger og 
forslag. Som kommissær for det største direkte forvaltede budget har jeg f.eks. regelmæssigt 
holdt Budgetkontroludvalget orienteret om udviklingen i revisionsstrategien inden for 
forskning.

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 Lissabontraktaten 
ikrafttræden? Er De for så vidt angår planlagte initiativer og igangværende 
procedurer rede til at levere oplysninger og dokumenter til Parlamentet på lige fod 
med Rådet?

Et effektivt partnerskab mellem Parlamentet og Kommissionen er afgørende for, at 
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fællesskabsmetoden kan fungere til gavn for de europæiske borgere. Jeg har altid været af den 
mening, at jo bedre Parlamentet er informeret, jo bedre kan Kommissionen udnytte dets kritik 
til at finde effektive løsninger. Men jeg tror også, at informationsoverflod bør undgås. De rette 
informationer til den rette tid er den bedste garanti for effektivitet og god forvaltningspraksis. 
Det bør naturligvis kombineres med retten til adgang til oplysninger, så Parlamentet kan  
varetage sin demokratiske kontrolfunktion på behørig vis. Rammeaftalen er efter min mening 
et godt grundlag for åbenhed og information mellem vores to institutioner, og jeg forpligter 
mig til at efterleve den såvel i ånd som i bogstav. Jeg er stolt over at have tjent en 
Kommission, som har gjort en stor indsats for åbenhed gennem det europæiske 
åbenhedsinitiativ.

Med Lissabontraktaten øges behovet for en konsensusskabende tilgang mellem vores to 
institutioner. Det kan ikke skabes alene på grundlag af traktatbestemmelser og 
beslutningsprocedurer. Det drejer sig også om politisk vilje og tillid. Jeg har aldrig næret tvivl 
om betydningen af en beslutningsproces, der er baseret på åbenhed, gennemsigtighed, 
gensidig tillid, effektivitet, løbende dialog, regelmæssig indberetning og udveksling af 
oplysninger. Jeg har allerede givet til kende, at jeg er åben over for dialog med Parlamentets 
udvalg. Høringen vil blive en velkommen første kontakt med medlemmerne af udvalget om 
miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed, og jeg vil gøre mit bedste for, at det skal blive 
begyndelsen på et regelmæssigt, åbent og frugtbart forhold. Jeg forpligter mig til fuldt ud at 
efterleve rammeaftalen og den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning. Jeg forpligter 
mig også til at svare hurtigt på spørgsmål og anmodninger om oplysninger fra individuelle 
medlemmer og er åben for direkte kommunikation med udvalgsmedlemmerne.

I sine bestræbelser på at tjene europæernes almeninteresse bør Kommissionen efter min 
mening tage sine initiativer på grundlag af konsekvensanalyser (bl.a. omfattende høringer), 
videnskabelig dokumentation og principperne om bedre lovgivning (herunder proportionalitet 
og subsidiaritet). Men den europæiske almene interesse kan ikke virkeliggøres i et politisk 
tomrum. Kommissionens forslag må derfor tages op til åben politisk debat i et ægte europæisk 
offentligt rum, og i denne sammenhæng er Europa-Parlamentet det afgørende debatforum og 
samtidig kilde til demokratisk legitimitet.

Jeg forpligter mig til regelmæssigt at holde Parlamentet og dets relevante udvalg fuldt 
informeret om de foranstaltninger, der træffes på grundlag af parlamentsbeslutninger inden 
for mit ansvarsområde. Desuden vil jeg tage hensyn til anmodninger fra Parlamentet om 
fremsættelse af lovgivningsforslag i overensstemmelse med rammeaftalen og den 
interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning. Da den almindelige lovgivningsprocedure 
spiller en stor rolle inden for miljøpolitikken, vil jeg samarbejde fuldt ud med de fælles 
lovgivere gennem hele processen og aktivt støtte deres indsats for at nå til enighed.

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?

Bæredygtighed er et spørgsmål om ligevægt og ansvarlighed. Efterhånden som verden kobles 
tættere sammen og bliver mere multipolær og konkurrencepræget med stadig flere globale 



PE431.192v01-00 6/8 CM\800831DA.doc

DA

udfordringer, bliver det sværere at etablere denne ligevægt og dette ansvar. Europa må finde 
vejen til en ligevægtig udvikling ved at gøre vores ressourcebaserede økonomi til et 
videnbaseret samfund. Europa må tage ansvaret for at gå forrest i udviklingen af globale 
styringsmekanismer, så der kan  sikres en bæredygtig fremtid for alle. De tre prioriteter for 
min embedsperiode vil være at fremme en grøn økonomi, standse tabet af biodiversitet og 
gennemføre og forbedre den bestående miljølovgivning.

En af de vigtigste prioriteter i EU 2020-strategien vil være at skabe en økonomi med lav CO2-
udledning og fremme grøn økonomi, innovation og beskæftigelse. En central udfordring vil 
komme til at bestå i at styrke miljøpolitikkens rolle i denne strategi og føre den ud i livet. 
Ressourceeffektivitet vil spille en kritisk rolle i enhver strategi til beskyttelse af miljøet og 
styrkelse af vores konkurrenceevne. Hertil behøves den rette blanding af intelligent 
lovgivning, incitamenter og markedsbaserede mekanismer til at fremme miljøinnovation og 
bæredygtigt forbrug og produktion og de rette metoder til at fremme de ændringer, der kræves 
for at opfylde vores miljøambitioner. For at gøre EU mere ressourceeffektiv skal der 
endvidere fremlægges handlingsplaner for miljøinnovation, miljøteknologi og den næste fase 
af programmet for bæredygtigt forbrug og produktion.

Hvad biodiversitet angår, kræves der et større politisk engagement. Truslerne om tab af 
biodiversitet tegner sig stadig tydeligere, og vi kan ikke fortsat overskride de midlertidige 
mål, der er sat på dette område. Vi må erkende biodiversitetens og økologisystemernes 
faktiske værdi og den vigtige rolle, som jord, vand, arealanvendelse og skovbrug spiller. 
Koblingen mellem biodiversitet på den ene side og modvirkning af og tilpasning til 
klimaændringerne på den anden side er af afgørende betydning. Og af denne grund vil jeg 
arbejde tæt sammen med klimakommissæren. Da vi hverken vil nå EU's mål om at standse 
biodiversitetstabet i 2010 eller det globale mål om at mindske dette tab mærkbart, må der 
sættes nye kræfter ind på dette område. Der er brug for nye EU-mål og globale mål, men mål 
er ikke nok. Jeg vil stille mig bag en ambitiøs handlingsplan, og jeg er klar over, at min største 
udfordring vil være at sikre mig, at den kan fremvise resultater.

Hvis vi skal nå ambitiøse miljømål, må vi agere på mange fronter. Jeg er helt klar over, 
hvilken rolle og hvilket ansvar jeg har for at sikre, at disse mål også udmøntes i andre 
politikker. Hvis vi gennemfører og reviderer den bestående miljølovgivning (luft, vand, affald 
og kemikalier), vil det fremme overgangen til en mere bæredygtig vækst og vil fortsat hindre, 
at vores aktiviteter får negative konsekvenser for miljø og sundhed. Det er også af største 
betydning, at vores lovgivning gennemføres bedre. På dette grundlag vil vi kunne forsætte 
fremskridtene på miljøområdet og sikre, at de fordele, et givet forslag tænkes at indebære, 
faktisk bliver ført ud i livet, når forslaget vedtages. På dette område vil samarbejde med 
medlemsstaterne komme til at spille en stor rolle. Vi må gardere os mod, at gennemførelsen 
hindres eller tilsidesættes som følge af den økonomiske krise. Den finansielle krise har vist 
konsekvenserne af manglende bæredygtighed på ét område. Vi bør komme ud af denne krise 
på en måde, som kan styrke og ikke yderligere svække vores fremtids bæredygtighed.

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?
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Jeg vil hurtigst muligt tage fat på de store miljøspørgsmål, men det betyder ikke, at jeg går ind 
for hastige løsninger, som giver gode kommunikationspoint, men kun har beskeden gavn for 
miljøet. Jeg ønsker en europæisk miljøpolitik, der er virkelig effektiv, og vil i hele mit virke 
stræbe efter de bedst mulige miljøresultater. Men jeg ved, at vi aldrig vil kunne nå disse mål 
med gode hensigter og moralsk retskaffenhed alene. Vi har brug for en systematisk 
fremgangsmåde og et solidt videngrundlag, ikke kun for at underbygge vores egne forslag, 
men også for at sikre, at vi har et stærkt udgangspunkt for at integrere vores mål effektivt i 
andre sektorpolitikker. Dette vil få central betydning for vores effektivitet i EU 2020-
strategien.

Jeg vil prioritere en effektiv gennemførelse af EU's miljølovgivning og dens integrering i 
andre sektorpolitikker. Jeg vil fortsætte den togrenede fremgangsmåde baseret på partnerskab 
med medlemsstaterne til sikring af, at lovgivningen overholdes, og sker dette ikke, vil jeg ikke 
tøve med at gå rettens vej for at forbedre overholdelsen mest muligt.

Jeg vil benytte mig af, at 2010 er det internationale år for biodiversitet til at tage tabet af 
biodiversitet op. Jeg vil foretage den endelige vurdering af det sjette miljøhandlingsprogram 
og sætte yderligere skub i politikken for affald, ressourceeffektivitet og bæredygtigt forbrug 
og produktion for at fremme grøn vækst og miljøinnovation og bidrage til, at EU bliver mere 
modstandsdygtig i miljømæssig, samfundsmæssig og økonomisk forstand. Jeg vil også sikre, 
at miljøpolitikken bidrager fuldt ud til Kommissionens indsats, når det drejer sig om at 
mindske drivhusgasudledningerne og tilpasse os klimaændringerne.
På trods af visse positive resultater vil de mål for biodiversiteten, der er sat for 2010, ikke 
blive nået. Jeg vil foreslå alternativer for et nyt biodiversitetskoncept og –mål for EU, så 
Europa kan give den internationale debat om biodiversitet i 2010 et strategisk input, og vil 
dernæst forelægge en ny EU-strategi for biodiversitet, som vil integrere biodiversitet i de 
berørte sektorpolitikker. Inden for EU agter jeg at bringe Natura 2000-nettet til afslutning, 
fortsætte arbejdet med at beskytte havets biodiversitet og gennemgå de forskellige midler til 
finansiering af naturbeskyttelse som oplæg til de kommende finansielle overslag i 2014.

Jeg vil gennemgå gennemførelsen af den bestående vandlovgivning og i denne forbindelse 
tage hensyn til behovet for tilpasning til klimaændringerne. Jeg vil forelægge mine resultater i 
2012. En effektiv gennemførelse af ferskvandspolitikken vil også bidrage til gennemførelsen 
af havstrategirammedirektivet, som er miljøsøjlen i EU's havstrategi. Sammen med 
kommissæren for industri og virksomhedsetablering vil jeg arbejde på at gennemføre REACH 
effektivt. Det vil bidrage til innovation i kemikaliesektoren – et vigtigt skridt til at styre 
Europa ind på en mere bæredygtig vækst efter den økonomiske krise. I samarbejde med 
kommissæren for sundhed og forbrugerpolitik vil jeg desuden undersøge, om den bestående 
lovgivning dækker nanoteknologiens miljøaspekter i tilstrækkelig grad, eller om der er brug 
for særlig lovgivning.

Jeg vil bestræbe mig på at videreføre forbedringerne i luftkvaliteten i Europa og vil navnlig 
gennemgå forslaget om en revision af direktivet om nationale emissionslofter med sigte på de 
ambitiøse sundheds- og miljømål i Kommissionens temastrategi for luft fra 2005, der skal nås 
inden 2020.

Der vil inden udgangen af 2010 blive foretaget en uafhængig vurdering af det sjette 
miljøhandlingsprogram. Sammen med Det Europæiske Miljøagenturs rapport "State and 
outlook of the European environment" skal denne vurdering ligge til grund for 
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videreudviklingen af miljøpolitikken som led i EU 2020-strategien og strategien for 
bæredygtig udvikling. Intelligentere og enklere lovgivning er afgørende for, at vi kan nå vores 
nuværende mål og sætte dem endnu højere. Bedre lovgivning betyder ikke, at ambitionerne 
mindskes, men tværtimod at disse ambitioner kan opfyldes effektivt.


