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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ 

Janez POTOČNIK

(Περιβάλλον)

Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα, προσωπική ανεξαρτησία

1. Ποιες πλευρές των προσωπικών σας προσόντων και της πεíρας σας έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για την ανάδειξή σας σε Επίτροπο και την προώθηση του ευρωπαϊκού 
γενικού συμφέροντος, ιδίως στον τομέα για τον οποίο θα είστε υπεύθυνος; Τι σας 
εμπνέει; Ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας μπορείτε να δώσετε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και πώς θα εξασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε παρελθούσες, τρέχουσες ή 
μελλοντικές σας δραστηριότητες δεν υποσκάπτουν την εκτέλεση των καθηκόντων 
σας στο πλαίσιο της Επιτροπής;

Ο απολογισμός της θητείας μου ως Επιτρόπου την τελευταία πενταετία αποτελεί την 
καλύτερη απόδειξη της στράτευσής μου στην εξυπηρέτηση του γενικού ευρωπαϊκού 
συμφέροντος και της συλλογικότητας. Η πείρα αυτή μου έδειξε ότι συνεργαζόμενος με τους 
συναδέλφους, με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, με το Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά 
όργανα, είναι δυνατό να επιτευχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα σε διάστημα πέντε ετών. 
Εξάλλου η συγκεκριμένη πείρα θα μου επιτρέψει να ετοιμαστώ τάχιστα ώστε να αναλάβω 
ουσιαστικά τις ευθύνες του νέου χαρτοφυλακίου. Ως Επίτροπος για την επιστήμη και την 
έρευνα απέκτησα μια πολύτιμη γενική κατανόηση των θεσμικών διαδικασιών και ευθυνών 
καθώς και μια αξιόλογη πείρα στα θέματα που αποτελούν τη βάση του χαρτοφυλακίου 
Περιβάλλον.

Εξάλλου, η πείρα μου από τη πρότερη επαγγελματική ζωή μου είναι μια καλή αφετηρία για 
να είμαι αποτελεσματικός  στα καθήκοντά μου ως Επίτροπος περιβάλλοντος. Διετέλεσα 
οικονομολόγος, μάνατζερ, δάσκαλος, ερευνητής, διαπραγματευτής σε θέματα προσχώρησης 
και υπουργός επί ευρωπαϊκών θεμάτων.

Τα κίνητρά μου είναι πολλαπλά και ειλικρινή. Είμαι Σλοβένος και είναι προφανές ότι η 
προσωπική εμπειρία μου από την διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας και την διαφορετικών 
ταχυτήτων ανάπτυξη της περιοχής των Βαλκανίων έκτοτε, με έχει επηρεάσει σημαντικά. Για 
μένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάντοτε το σύμβολο της ελευθερίας αλλά και των 
ελευθεριών· η πρόσφατη ιστορία της χώρας μου δεν μου επιτρέπει να υποτιμώ τις ελευθερίες 
αυτές. Είμαι υπερήφανος που διαδραμάτισα, ως επικεφαλής διαπραγματευτής για τη 
Σλοβενία, κάποιο ρόλο στην επιτυχία της διεύρυνσης και στην προσχώρηση της Σλοβενίας. 
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Μολονότι όμως οι μετα-τον-παγκόσμιο-πόλεμο και μετά τον ψυχρό πόλεμο αξίες σχετικά με 
τις θεμελιώδεις ελευθερίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να ισχύουν, διαβλέπω μια 
μεταβολή του ρόλου της ΕΕ στο μέλλον. Η Ένωση καταλαμβάνει ολοένα και σημαντικότερη 
θέση, όχι μόνο ως ενιαία αγορά αλλά και ως πηγή κοινών προσεγγίσεων και κοινών λύσεων 
των περιφερειακών και παγκόσμιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Σε έναν πολυπολικό 
κόσμο, η Ευρώπη πρέπει να είναι υπεύθυνη, η Ευρώπη πρέπει να είναι στην πρωτοπορία και 
η Ευρώπη πρέπει να είναι ισχυρή. Σε έναν συνεχώς διαπλεκόμενο κόσμο, η ατομική και 
συνολική ευθύνη μας αποκτά μεγαλύτερο βάρος. Η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις 
ευθύνες της. Η συνθήκη της Λισαβόνας θα μας βοηθήσει να ανταπεξέλθουμε στον ρόλο 
αυτό. 

Βεβαίως πολλά από τα εν λόγω προβλήματα σχετίζονται με το γεγονός ότι ζούμε σε έναν
πλανήτη με πεπερασμένους πόρους και ευπαθείς οικολογικές ισορροπίες ·καλούμαστε όμως,
παρόλα αυτά, να ικανοποιήσουμε τις εύλογες προσδοκίες των 7 περίπου δισεκατομμυρίων 
ατόμων που ζουν σε αυτόν και που δικαιούνται μια αξιοπρεπή υλική ποιότητα ζωής. Δεν 
μπορώ καν να ισχυριστώ ότι τα κίνητρά μου για την ανάληψη του χαρτοφυλακίου 
Περιβάλλον είναι μόνο ηθικά και ανθρωπιστικά. Όπως δήλωσα σε ομιλία μου τον φετινό 
Μάιο με τίτλο «Η δραστηριότητα δεν είναι μόνο ηθικό ζήτημα· καθίσταται επίσης ζήτημα 
προσωπικού συμφέροντος. Εδώ δεν συζητάμε απλώς και μόνο για την κατάσταση στην οποία 
θα αφήσουμε τον πλανήτη μας στις μελλοντικές γενεές αλλά και για την επίδραση της 
συμπεριφοράς μας στη διάρκεια ζωής της δικής μας και της επόμενης γενιάς». Μάλιστα, η 
ομιλία αυτή δεν ήταν η μόνη στην οποία υπεράσπισα με πάθος την ανάγκη για ένα βιώσιμο 
μέλλον και για τις πολιτικές που στηρίζουν τη βιωσιμότητα. Αυτό μπορείτε να το ελέγξετε 
εύκολα στην ιστοσελίδα μου, όπου έχετε πρόσβαση στην πλειονότητα των παρεμβάσεών μου 
κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας μου. 

Υπόσχομαι άμεσα και χωρίς καμία επιφύλαξη ότι δεν θα εμπλακώ σε οιανδήποτε άλλη 
ασχολία, επικερδή ή όχι, κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Σήμερα δεν κατέχω άλλα 
αξιώματα και δεν έχω άλλες ευθύνες. Δεν κατέχω επιχείρηση και δεν ασκώ 
χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες. Η δήλωση συμφερόντων μου είναι πλήρης και 
προσβάσιμη στο ευρύ κοινό· εξάλλου αναλαμβάνω την υποχρέωση να την επικαιροποιήσω 
σε περίπτωση αλλαγών. Δεσμεύομαι επίσης να μην ζητήσω ποτέ, ούτε να γίνω παραλήπτης 
τους, οδηγίες κυβερνήσεων ή οιωνδήποτε άλλων φορέων και να λάβω όλες τις προφυλάξεις 
που είναι αναγκαίες για να αποφευχθεί τυχόν σύγκρουση συμφερόντων κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων μου. 

Πρόκειται για υποχρεώσεις που υπέχουν όλοι οι Επίτροποι, όπως αυτές καθορίζονται στις 
συνθήκες και στον κώδικα δεοντολογίας μας και δεσμεύομαι πλήρως σε ό,τι αφορά την 
τήρησή τους. Για μένα, η ανεξαρτησία είναι και μια προσωπική αρχή: μια ηθική υποχρέωση 
αναγκαία για τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας του αξιώματός μου και του θεσμικού οργάνου 
που εκπροσωπώ. Πιστεύω ότι αυτό συνάγεται από τη θητεία μου ως Επιτρόπου την τελευταία 
πενταετία. Πάντοτε αρνήθηκα προσκλήσεις συμμετοχής σε οιαδήποτε οργάνωση, 
δημοσίευση ή εκδήλωση η οποία θα μπορούσε να υποσκάψει την ανεξαρτησία μου ή ακόμη 
και να θεωρηθεί ότι την υποσκάπτει. Έχω συνεργαστεί με τη βιομηχανία αλλά δεν έχω 
εργαστεί για λογαριασμό της, όπως στη σύσταση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
(π.χ. στις κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες). Στα προγράμματα πλαίσια για την έρευνα
προστάτευσα πάντοτε την ανεξαρτησία και την επιστημονική βάση της αξιολόγησης των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.
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Διαχείριση του χαρτοφυλακίου και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις 
επιτροπές του

2. Πώς θα εκτιμούσατε το ρόλο σας ως μέλους του Σώματος των Επιτρόπων; Από 
ποια άποψη θα θεωρούσατε ότι είστε υπεύθυνος και υπόλογος απέναντι στο 
Κοινοβούλιο για τις ενέργειές σας και τις ενέργειες των υπηρεσιών σας;

Το Σώμα των Επιτρόπων αποτελεί την πολιτική καρδιά της Επιτροπής. Πρέπει να έχει 
πολιτικό αλλά όχι κομματικό χαρακτήρα και προσωπικά έχω εντυπωσιαστεί από τον βαθμό 
στον οποίο οι Επίτροποι ενεργούν ανεξάρτητα από το οικείες πολιτικές και εθνικές
αποσκευές τους. Καθόσον με αφορά πάντοτε συνεργάστηκα ― και θα εξακολουθήσω να 
συνεργάζομαι ― με πολιτικούς όλων των παρατάξεων. Ο παραμερισμός των κομματικών 
διαφορών προς κοινό όφελος αποτελεί τμήμα της πολιτικής κουλτούρας μου. Συμφωνώ 
πλήρως με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές που εξέθεσε στο Κοινοβούλιο ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής και στήριξα ενεργά τους προσανατολισμούς αυτούς κατά την προηγούμενη 
θητεία μου. Προτίθεμαι επίσης να συμβάλω ενεργά και δραστήρια στις διαβουλεύσεις και 
συζητήσεις του σώματος των Επιτρόπων και δεν θα διστάσω να ασκώ εποικοδομητική 
κριτική. Ωστόσο, αφ’ ης στιγμής ληφθούν αποφάσεις, θα συμμεριστώ τη συλλογική ευθύνη 
με πλήρη επίγνωση των συνεπειών· δεσμεύομαι να καταβάλω κάθε προσπάθεια για να 
γνωστοποιώ και να εξηγώ τις αποφάσεις αυτές στους πολίτες, δεδομένου ότι πιστεύω ότι η 
ευρω-άγνοια εκκολάπτει την ευρω-απάθεια.

Θα αναλάβω την πλήρη πολιτική ευθύνη των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών που υπάγονται 
στον τομέα ευθύνης μου. Διορίστηκα για να αναλάβω ένα χαρτοφυλάκιο που έχει επιπτώσεις 
σε ένα ολόκληρο σύνολο τομέων δράσης. Είμαι, επομένως, πεπεισμένος για την ανάγκη 
αποτελεσματικής συνεργασίας με τους συναδέλφους Επιτρόπους και τις υπηρεσίες τους ήδη 
πριν από το στάδιο της επίσημης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα δε με την 
Επίτροπο που είναι υπεύθυνη για την αλλαγή του κλίματος. Αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολη
είναι η πλοήγηση εν μέσω ιεραρχικών και θεσμικών υφάλων, όμως είμαι εξίσου πεπεισμένος 
για την ανάγκη επίτευξης των πολυάριθμων κοινών στόχων μας. Ομολογώ ότι διαθέτω 
ομαδικό πνεύμα. Εξάλλου παίζω βόλεϊ-μπολ, αν και πρέπει να παραδεχθώ ότι κάθε χρόνος 
που περνά το δίχτυ μου φαίνεται ψηλότερο. Πιστεύω ότι για να επιτύχει κάποιος καλά 
αποτελέσματα πρέπει να είναι έτοιμος να μοιραστεί τους κόπους, την ευθύνη και την 
επιβράβευση. Η εμπιστοσύνη και η διαφάνεια θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία λόγω 
του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων που συνδέονται με το περιβάλλον και την αλλαγή του 
κλίματος ·πρόκειται πάντως για αρχές τις οποίες πάντοτε ενστερνίσθηκα.

Είμαι δημοκράτης προερχόμενος από χώρα που χρειάστηκε να αγωνιστεί για τη δημοκρατία.
Χαίρομαι λοιπόν για το γεγονός ότι η συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει το ρόλο και τις 
εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σκοπεύω να αναλωθώ στην εδραίωση ενός 
εποικοδομητικού πολιτικού διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις επιτροπές του με 
βάση τη διαφάνεια, την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την τακτική υποβολή αναφορών και την 
ανταλλαγή πληροφοριών, προκειμένου να δοθεί στο Κοινοβούλιο η δυνατότητα να ασκήσει 
αποτελεσματικά τον δημοκρατικό του έλεγχο. Θεωρώ την παρουσία μου στις συνεδριάσεις εν 
ολομελεία και στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών ως θεμελιώδες τμήμα των 
ευθυνών μου ως Επιτρόπου, γεγονός που συνδέεται στενά με την ευθύνη και τη νομιμότητα 
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της Επιτροπής στο σύνολό της. Η τακτική και εποικοδομητική επαφή με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είναι επίσης απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθούν αποτελέσματα· 
προσβλέπω λοιπόν σε μια στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις επιτροπές 
του, τόσο ανάντη όσο και κατάντη της νομοθετικής διαδικασίας. 

Πιστεύω ότι διατήρησα καλές σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο νομοθετικός 
εργασιακός φόρτος δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικός κατά τη θητεία μου ως Επιτρόπου 
υπεύθυνου για την επιστήμη και την έρευνα και, ως εκ τούτου, δεν χρειάστηκε να απευθυνθώ 
συχνά αυτοπροσώπως στο Κοινοβούλιο. Ωστόσο, πολλές φορές πήρα αυτοβούλως την 
πρωτοβουλία να εξηγήσω τις αποφάσεις μου ενώπιον των κοινοβουλευτικών επιτροπών και 
να ψηλαφήσω τις διαθέσεις, να ακούσω τις γνώμες και τις εισηγήσεις τους. Ωστόσο, σε 
πολλές περιπτώσεις ανέλαβα προορατικά την πρωτοβουλία να εξηγήσω τις ενέργειές μου στις 
επιτροπές του Κοινοβουλίου και να ακούσω τις σχετικές αντιδράσεις, γνώμες και εισηγήσεις. 
Για παράδειγμα, ως Επίτροπος υπεύθυνος για τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό άμεσης 
διαχείρισης, προσφέρθηκα να ενημερώνω τακτικά την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού για την πρόοδο στη στρατηγική ανεξάρτητων ελέγχων όσον αφορά την 
έρευνα.

3. Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις είστε διατεθειμένος να αναλάβετε σε σχέση με τη 
διευρυμένη διαφάνεια, την αυξημένη συνεργασία και την αποτελεσματική 
μεταπαρακολούθηση των θέσεων του Κοινοβουλίου και των αιτημάτων για 
νομοθετικές πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων ενόψει της θέσης σε ισχύ της Συνθήκης 
της Λισαβόνας; Σε σχέση με σχεδιασμένες πρωτοβουλίες και συνεχιζόμενες 
διαδικασίες, είστε διατεθειμένος να παρέχετε στο Κοινοβούλιο πληροφορίες και 
έγγραφα σε ίση βάση με το Συμβούλιο;

Είναι απαραίτητη η αποτελεσματική συνεργασία του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής 
προκειμένου να λειτουργήσει η κοινοτική μέθοδος προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. 
Αποτελεί πεποίθησή μου ότι όσο καλύτερα ενημερωμένο είναι το Κοινοβούλιο, τόσο πιο 
χρήσιμη είναι η εκ μέρους του κριτική αρωγή της Επιτροπής για την εξεύρεση 
αποτελεσματικών λύσεων. Πιστεύω όμως επίσης ότι πρέπει να αποφευχθεί η υπερβολική 
πληροφόρηση· αυτό που απαιτείται για να επιτευχθεί αποτελεσματικότητα και καλή 
διακυβέρνηση είναι η «κατάλληλη πληροφορία την κατάλληλη στιγμή». Αυτό θα μπορούσε, 
βεβαίως, να συνδυασθεί με σύστημα πρόσβασης στις πληροφορίες, προκειμένου να ασκεί 
ικανοποιητικά το Κοινοβούλιο τον ρόλο του ως φορέα δημοκρατικού ελέγχου .Πιστεύω ότι η 
συμφωνία-πλαίσιο αποτελεί μια καλή βάση διαφάνειας και ροής πληροφοριών μεταξύ των 
δύο θεσμικών οργάνων και αναλαμβάνω την υποχρέωση να την τηρήσω κατά γράμμα αλλά 
και στο σωστό πνεύμα. Είμαι υπερήφανος για το γεγονός ότι έχω υπηρετήσει σε μια 
Επιτροπή που κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες να αναπτύξει τη διαφάνεια, μέσω της 
Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Διαφάνεια.

Η συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει την ανάγκη συναίνεσης μεταξύ των δύο θεσμικών 
οργάνων μας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στις 
διατάξεις της Συνθήκης και στους κανόνες της διαδικασίας λήψης αποφάσεων: πρόκειται 
επίσης για ζήτημα πολιτικής βούλησης και καλής πίστης. Ουδέποτε αμφέβαλα ότι η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να στηρίζεται στην ειλικρίνεια, τη διαφάνεια, την 
αμοιβαία εμπιστοσύνη, την αποτελεσματικότητα, τον συνεχή διάλογο, την επικοινωνία και 
την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών. Ήμουν πάντοτε ανοικτός στον διάλογο με τις 
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επιτροπές του Κοινοβουλίου. Η ακρόαση θα είναι μια πολύτιμη πρώτη επαφή με τα μέλη της 
επιτροπής για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων και επιθυμώ 
να αποτελέσει την αρχή μιας τακτικής, ανοικτής και καρποφόρου επαφής. Από πλευράς μου 
αναλαμβάνω να τηρήσω με θρησκευτική ευλάβεια τη συμφωνία πλαίσιο και τη διοργανική 
συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Δεσμεύομαι επίσης να απαντώ τάχιστα στις 
ερωτήσεις και τις αιτήσεις πληροφόρησης των μελών των επιτροπών και θα δέχομαι 
ευχαρίστως την άμεση επικοινωνία με τα μέλη.

Πιστεύω ότι για να εξυπηρετηθεί το γενικότερο ευρωπαϊκό συμφέρον, η Επιτροπή πρέπει να 
στηρίζει τις πρωτοβουλίες της σε αναλύσεις των επιπτώσεων (και σε διαβουλεύσεις μεγάλης 
κλίμακας), σε επιστημονικά δεδομένα και στις αρχές της πρωτοβουλίας «βελτίωση της 
νομοθεσίας» (ιδίως όσον αφορά την αναλογικότητα και την επικουρικότητα). Δεν θα 
μπορούσαμε όμως να εξυπηρετήσουμε το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον σε ένα πολιτικό κενό: 
αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι προτάσεις της Επιτροπής πρέπει να αποτελούν το 
αντικείμενο ανοιχτού πολιτικού διαλόγου στο πλαίσιο ενός υπαρκτού δημόσιου ευρωπαϊκού 
χώρου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ακριβώς το κατ’ εξοχήν φόρουμ συζητήσεων και 
η πηγή της δημοκρατικής νομιμότητας.

Δεσμεύομαι να ενημερώνω πλήρως και τάχιστα το Κοινοβούλιο και τις αρμόδιες επιτροπές 
για τα λαμβανόμενα μέτρα που ανταποκρίνονται στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου στους 
τομείς της αρμοδιότητάς μου. Θα λαμβάνω επίσης υπόψη κάθε αίτημα του Κοινοβουλίου για 
νομοθετικές προτάσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με τη συμφωνία πλαίσιο. Λόγω της 
σημασίας της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής,
προτίθεμαι να συνεργαστώ πλήρως με τους συννομοθέτες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 
και να στηρίζω ενεργά τις προσπάθειές τους για την επίτευξη συμφωνίας.

Θέματα σχετικά με τις πολιτικές

4. Ποιες είναι οι τρεις βασικές προτεραιότητές σας στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου 
που σας προτείνεται, λαμβάνοντας υπόψη, όπου αρμόζει, την χρηματοπιστωτική, 
οικονομική και κοινωνική κρίση και τις ανησυχίες που συνδέονται με την αειφόρο 
ανάπτυξη;

Η βιωσιμότητα είναι ζήτημα ισορροπίας και ευθύνης. Σε έναν κόσμο στον οποίο αυξάνεται 
συνεχώς η αλληλεξάρτηση, ενισχύεται η πολυπολικότητα, εντείνεται η ανταγωνιστικότητα 
και επιδεινώνονται τα παγκόσμια προβλήματα, η εδραίωση της εν λόγω ισορροπίας και 
ευθύνης καθίσταται περισσότερο σύνθετη. Η Ευρώπη πρέπει να βρει έναν τρόπο ισόρροπης
ανάπτυξης, μετασχηματίζοντας την πολυκεντρική οικονομία της σε μια γνωσιοκεντρική 
κοινωνία. Πρέπει εξάλλου να αναλάβει την πρωτοπορία στην ανάπτυξη μηχανισμών 
παγκόσμιας διακυβέρνησης ώστε να διασφαλιστεί ένα αμοιβαίο βιώσιμο μέλλον. Οι τρεις 
προτεραιότητες στο πλαίσιο της εντολής μου είναι η προαγωγή μιας πράσινης οικονομίας, η 
ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και η εφαρμογή και βελτίωση της υφιστάμενης 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η ανάπτυξη μιας οικονομίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και η τόνωση μιας πράσινης 
οικονομίας, της καινοτομίας και της απασχόλησης θα αποτελέσει μια από τις κύριες 
προτεραιότητες της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020. Η ενίσχυση της συμβολής της 
περιβαλλοντικής πολιτικής στην εν λόγω στρατηγική και η υλοποίησή της θα αποτελέσει ένα 
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ζωτικής σημασίας στοίχημα. Η ορθολογική χρήση των πόρων θα αποτελέσει κρίσιμη
συνιστώσα κάθε στρατηγικής για την προστασία του περιβάλλοντός μας και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητάς μας. Προς τούτο θα χρειαστεί μια μελετημένη δοσολογία ευφυούς 
ρυθμιστικής πολιτικής, κινήτρων και αγορακεντρικών μηχανισμών, προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η οικο-καινοτομία και να προαχθεί η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, 
επινοώντας τρόπους προαγωγής των αναγκαίων αλλαγών, διατηρώντας εκ παραλλήλου το 
σύνολο των περιβαλλοντικών φιλοδοξιών μας. Αυτό θα εκφραστεί ιδίως με την παρουσίαση 
σχεδίων δράσης για την οικο-καινοτομία και τις οικο-τεχνολογίες, καθώς και της επόμενης
φάσης του σχεδίου δράσης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ΕΕ στην κατεύθυνση της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων.

Το ζήτημα της βιοποικιλότητας απαιτεί την εμβάθυνση της πολιτικής στράτευσης. Οι απειλές 
από την απώλεια βιοποικιλότητας συγκεκριμενοποιούνται ολοένα και περισσότερο και δεν 
μπορούμε πλέον να εξακολουθήσουμε να αγνοούμε τους ενδιάμεσους στόχους που 
καθορίστηκαν στον εν λόγω τομέα. Η αξία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων 
πρέπει να αναγνωριστεί πλήρως, όπως εξάλλου και η σημασία του εδάφους, των υδάτων, των 
χρήσεων γης και της δασοκομίας. Η σχέση μεταξύ βιοποικιλότητας και δράσεων μετριασμού 
της αλλαγής του κλίματος και προσαρμογής σ' αυτήν είναι θεμελιώδης. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο θα συνεργαστώ στενά με την Επίτροπο που είναι επιφορτισμένη με την δράση 
για το κλίμα. Δεδομένου ότι δεν θα κατορθώσουμε να επιτύχουμε την ανάσχεση της 
απώλειας βιοποικιλότητας μέχρι το 2010 σύμφωνα με το στόχο που καθορίστηκε από την ΕΕ, 
ούτε και να επιτύχουμε τον παγκόσμιο στόχο που συνίσταται στη σημαντική επιβράδυνση 
του εν λόγω φαινομένου, θα πρέπει να δοθεί μια νέα ώθηση στον εν λόγω τομέα δράσης. 
Πρέπει να καθοριστούν νέοι στόχοι σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο· όμως οι στόχοι 
από μόνοι τους δεν επαρκούν. Θα υπερασπιστώ ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης και γνωρίζω 
καλά ότι το δυσκολότερο θα είναι η επίτευξη απτών αποτελεσμάτων

Προκειμένου να επιτευχθούν φιλόδοξοι περιβαλλοντικοί στόχοι, πρέπει να δράσουμε 
πολυμέτωπα. Έχω πλήρη συνείδηση του γεγονότος ότι εμπίπτει στα καθήκοντά μου και στην 
δική μου ευθύνη η λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε οι εν λόγω στόχοι να αντανακλώνται 
κατάλληλα στις άλλες πολιτικές. Η εφαρμογή και η αναθεώρηση της υφιστάμενης 
νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος (ατμοσφαιρικός αέρας, ύδατα, απόβλητα και 
χημικά προϊόντα) διευκολύνουν τη μετάβαση προς μια βιωσιμότερη ανάπτυξη και θα 
συνεχίσουν να διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου 
από τις επιπτώσεις των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Είναι επίσης κρίσιμης σημασίας 
παράμετρος η βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας μας. Αυτό θα μας επιτρέψει να 
διατηρήσουμε την περιβαλλοντική πρόοδο και να εξασφαλίσουμε ότι τα οφέλη που 
προσδοκώνται από τις προτάσεις κατά την έγκρισή τους πράγματι υλοποιούνται· θα 
αποτελέσει εξάλλου έναν σημαντικό τομέα συνεργασίας με τα κράτη μέλη. Πρέπει να 
μεριμνήσουμε ώστε να μην επιτρέψουμε στις πιέσεις που οφείλονται στην οικονομική κρίση 
να εμποδίσουν ή να περιθωριοποιήσουν την εφαρμογή της νομοθεσίας. Η οικονομική κρίση 
ανέδειξε τις επιπτώσεις της εφαρμογής μη βιώσιμων αρχών σε ένα ορισμένο τομέα. Η έξοδός 
μας από αυτή την κρίση πρέπει να πραγματοποιηθεί έτσι ώστε να αυξήσει και όχι να 
περιορίσει τη βιωσιμότητα του μέλλοντός μας.

5. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που 
έχετε πρόθεση να παρουσιάσετε, και σύμφωνα με ποιο χρονοδιάγραμμα; Ποιες 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις μπορείτε να αναλάβετε ιδίως σε σχέση με τις 
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συνημμένες στο παρόν προτεραιότητες και τα αιτήματα των επιτροπών που 
πρόκειται να ανήκουν στο χαρτοφυλάκιό σας; Πώς θα εξασφαλίσετε προσωπικά 
την καλή ποιότητα των νομοθετικών προτάσεων;

Σκοπεύω να καταπιαστώ αμέσως με τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα, χωρίς όμως 
αυτό να σημαίνει ότι θα επιλέξω βιαστικές λύσεις που δημιουργούν μεν έντονες εντυπώσεις 
αλλά έχουν αμελητέο συγκεκριμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Επιθυμώ η ευρωπαϊκή 
περιβαλλοντική πολιτική να είναι φιλόδοξη αλλά αποτελεσματική. Είμαι αποφασισμένος να 
βασίσω όλα τα εγχειρήματά μου στην αναζήτηση των βέλτιστων για το περιβάλλον λύσεων. 
Γνωρίζω ωστόσο ότι ποτέ δεν θα κατορθώσουμε ο,τιδήποτε βασιζόμενοι μόνο στις καλές 
προθέσεις και την ακεραιότητα. Μας χρειάζεται μια συστηματική προσέγγιση και μια στέρεη 
γνωστική βάση, απαραίτητες προϋποθέσεις για την αξιοπιστία των προτάσεών μας αλλά και 
για να εξασφαλίσουμε την ύπαρξη μιας έγκυρης βάσης δεδομένων για την αποτελεσματική 
ενσωμάτωση των στόχων μας σε άλλους τομείς πολιτικών. Η προσέγγιση αυτή είναι 
απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας για την ΕΕ 2020.
Θα δώσω προτεραιότητα στην ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα του 
περιβάλλοντος και στην ενσωμάτωσή της στις άλλες πολιτικές. Θα διατηρήσω την διττή 
προσέγγιση, δραστηριοποιούμενος σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η συμμόρφωση· σε περίπτωση αποτυχίας, δεν θα διστάσω να προσφύγω στα 
νόμιμα μέσα επιβολής, με στρατηγικό στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού 
αποτελέσματος όσον αφορά την προώθηση της συμμόρφωσης.
Έχω σκοπό να εκμεταλλευθώ την ευκαιρία της ανακήρυξης του έτους 2010 ως διεθνούς 
έτους βιοποικιλότητας για να λάβω μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος της απώλειας 
βιοποικιλότητας. Θα προβώ στον απολογισμό της εφαρμογής του 6ου προγράμματος δράσης 
για το περιβάλλον και θα συνεχίσω την εφαρμογή των πολιτικών όσον αφορά τα απόβλητα, 
την αποδοτικότητα των διατιθέμενων πόρων και τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή,
προκειμένου να προαχθεί η πράσινη ανάπτυξη και η οικο-καιτονομία και να ενισχυθεί η 
περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική προσαρμοστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Θα μεριμνήσω επίσης ώστε η περιβαλλοντική πολιτική να συμβάλλει πλήρως στις 
δραστηριότητες της Επιτροπής όσον αφορά τον περιορισμό των εκπομπών αερίου 
θερμοκηπίου και την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος.
Παρά την επίτευξη κάποιων θετικών αποτελεσμάτων, οι στόχοι του 2010 όσον αφορά τη 
βιοποικιλότητα δεν θα επιτευχθούν. Θα υποβάλω προτάσεις για ένα νέο ενωσιακό όραμα και 
έναν νέο στόχο βιοποικιλότητας, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην Ευρώπη να 
διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο στον διεθνή διάλογο γύρω από τη βιοποικιλότητα, ο οποίος 
θα διεξαχθεί το 2010 ·στη συνέχεια θα προτείνω μια νέα στρατηγική της ΕΕ, η οποία θα 
ενσωματώνει τη βιοποικιλότητα στους συναφείς τομείς των πολιτικών. Στο πλαίσιο της ΕΕ, 
θα ολοκληρώσω τη δημιουργία του δικτύου Natura 2000, θα συνεχίσω τις προσπάθειες 
προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και θα εξετάσω τα διάφορα μέσα 
χρηματοδότησης της προστασίας της φύσης στο πλαίσιο της προπαρασκευής των νέων 
δημοσιονομικών προοπτικών που αρχίζουν το 2014.
Θα επανεξετάσω την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας στον τομέα των υδάτων,
έχοντας κατά νουν την προοπτική της προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος και θα 
καταθέσω τα συμπεράσματά μου το 2012. Η κατάλληλη εφαρμογή της πολιτικής όσον αφορά 
τα γλυκά ύδατα συμβάλλει επίσης στην εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου «Στρατηγική για το 
θαλάσσιο περιβάλλον» που συνιστά τον περιβαλλοντικό πυλώνα της θαλάσσιας στρατηγικής 
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της ΕΕ. Σε συνεργασία με τον αρμόδιο για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα
Επίτροπο, θα μεριμνήσω για την σωστή εφαρμογή του REACH. Αυτό θα συμβάλει στην 
προώθηση της καινοτομίας στον τομέα των χημικών προϊόντων, ένα σημαντικό παράγοντα 
θέσης της Ευρώπης σε τροχιά βιωσιμότερης ανάπτυξης, όταν θα έχει ανακάμψει από την 
οικονομική κρίση. Επίσης, σε συνεργασία με τον αρμόδιο για την υγεία και τους 
καταναλωτές Επίτροπο, θα εξετάσω το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να 
διαπιστώσω κατά πόσον καλύπτει επαρκώς τις περιβαλλοντικές πτυχές που συνδέονται με τις 
νανοτεχνολογίες ή, αντιθέτως χρειάζεται να ληφθούν ειδικά μέτρα.

Θα καταβάλω προσπάθειες για να συνεχιστούν οι βελτιώσεις όσον αφορά την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη και, ειδικότερα, θα επανεξετάσω την πρόταση 
αναθεώρησης της οδηγίας για τις οροφές των εθνικών εκπομπών, με γνώμονα τους 
φιλόδοξους στόχους όσον αφορά την υγεία και το περιβάλλον που θα πρέπει να έχουν 
επιτευχθεί μέχρι το 2020, όπως ορίζει η θεματική στρατηγική της Επιτροπής του 2005 για τον 
ατμοσφαιρικό αέρα.

Μέχρι τα τέλη του 2010 θα ολοκληρωθεί μια ανεξάρτητη αξιολόγηση του 6ου Προγράμματος 
Δράσης για το Περιβάλλον. Από κοινού με την έκθεση «State and outlook of the European 
environment» (SOER) (Κατάσταση και εικόνα του περιβάλλοντος στην Ευρώπη) του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η αξιολόγηση θα αποτελέσει τη βάση για την 
προώθηση της περιβαλλοντικής πολιτικής στο πλαίσιο της ΕΕ 2020 και των στρατηγικών 
βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι απαραίτητη η θέσπιση ευφυέστερων και απλούστερων ρυθμίσεων 
για την επίτευξη των στόχων μας και για την περαιτέρω προώθησή τους. Η βελτίωση της 
νομοθεσίας δεν αφορά τον περιορισμό των φιλοδοξιών αλλά την δημιουργία των 
δυνατοτήτων επίτευξής τους.


