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EUROOPA PARLAMENDI KÜSIMUSTIKULE

Janez POTOČNIK

(Keskkond)

Üldine pädevus, pühendumine Euroopale ja isiklik sõltumatus

1. Millised Teie isikuomadused ja kogemused on eriti vajalikud volinikuks saamisel 
ja Euroopa üldiste huvide edendamisel, lähtudes eelkõige Teie tulevasest 
vastutusvaldkonnast? Mis Teid motiveerib? Milliseid tagatisi saate anda Euroopa 
Parlamendile oma sõltumatuse kohta ning mil moel tagate selle, et Teie eelnev, 
praegune või tulevane tegevus ei sea kahtluse alla ülesannete täitmist komisjonis?

Minu tegevus volinikuna viimasel viiel aastal tõendab kõige paremini minu pühendumust 
Euroopa üldistele huvidele ja kollegiaalsuse põhimõttele. Saadud kogemuste põhjal võin 
kinnitada, et kolleegidega, komisjoni talitustega, parlamendi ja teiste institutsioonidega koos 
töötades saab viie aastaga tõesti midagi korda saata. Tänu saadud kogemustele saan ma ka 
oma uues vastutusvaldkonnas kiiresti tegutsema asuda. Teadusvoliniku töö andis mulle 
väärtusliku üldarusaama institutsioonilisest korrast ja institutsioonide kohustustest, aga ka 
kasulikud teadmised keskkonnavaldkonna kesksetest küsimustest.

Ka minu varasem töökogemus aitab mul keskkonnavoliniku ülesandeid tõhusalt täita. Olen 
töötanud ökonomistina, juhina, õpetajana, teadlasena, liitumisläbirääkijana ja Euroopa asjade 
ministrina.

Minu tegevusel on palju mõjukaid ajendeid. Olen rahvuselt sloveen ning Jugoslaavia 
lagunemine ja Balkani piirkonna mitmepalgeline areng pärast seda on mind kahtlemata 
oluliselt mõjutanud. Minu jaoks on Euroopa Liit alati tähendanud vabadust ja vabadusi ning 
oma kodumaa lähiajaloo tõttu ei pea ma selliseid vabadusi sugugi iseenesestmõistetavaks.
Olen uhke selle üle, et Sloveenia pealäbirääkijana aitasin ma kaasa laienemisele ja Sloveenia 
liitumisele Euroopa Liiduga. Kuid vaatamata nende maailmasõja ja külma sõja järgsete 
põhimõtete jätkuvale ajakohasusele, millest said alguse Euroopa Liidu põhivabadused, usun 
ma, et ELi roll tulevikus muutub. ELi tähtsus suureneb, mitte üksnes ühtse turuna, vaid ka 
sellepärast, et ta võimaldab ühiseid lähenemisviise ja lahendusi piirkondlikele ja 
ülemaailmsetele probleemidele. Mitmepolaarses maailmas peab Euroopa olema 
vastutustundlik, võtma juhtrolli ja olema tugev. Maailmas, kus suureneb üksteisest sõltuvus ja 
omavaheline seotus, on suurenenud ka meie individuaalne ja ühine vastutus. Euroopa peaks 
selle vastutuse endale võtma ja Lissaboni leping aitab meil seda ülesannet täita.
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Paljud kõnealused probleemid on muidugi seotud asjaoluga, et me elame ammenduvate 
loodusvarade ja haavatava keskkonnaga planeedil, kuid peame sellegipoolest tulema vastu 
peaaegu 7 miljardi elaniku õigustatud soovile mõistliku materiaalse elukvaliteedi järele. Ma ei 
saa kuidagi väita, et keskkonnavaldkonnas ajendavad mind ainult moraalsed ja 
omakasupüüdmatud asjaolud. Ühes käesoleva aasta mais peetud kõnes märkisin ma, et 
„säästvus ei ole enam ainuüksi moraali küsimus, vaid on seotud ka meie oma huvidega.
Küsimus ei ole enam lihtsalt selles, millises seisundis planeedi jätame me tulevastele 
põlvkodadele, vaid ka selles, millised tagajärjed on meie tegevusel meie oma ja sellele 
järgnevale põlvkonnale.” Ja see ei olnud sugugi ainus kõne, milles ma väljendasin selgelt 
vajadust säästva tuleviku ning säästvat arengut toetava poliitika järele. Seda saate hõlpsasti 
kontrollida minu veebilehelt, kus saate tutvuda enamikuga minu eelmise mandaadi jooksul 
peetud kõnedest.

Ma võin kohe ja selgesõnaliselt lubada, et ei võta endale oma mandaadi jooksul muid 
tasustatavaid ega mittetasustatavaid ametikohti. Mul ei ole praegu muid ametikohti ega 
töökohustusi. Mul ei ole ka äri- ega finantshuve. Minu majandushuvide deklaratsioon on 
täidetud ja üldsusele kättesaadav ning ma luban seda muudatuste korral ajakohastada. Samuti 
luban ma, et ei taotle ega võta vastu juhiseid üheltki valitsuselt ega muult organilt ning võtan 
kõik vajalikud ettevaatusabinõud, et vältida mis tahes võimalikku huvide konflikti oma 
ametiülesannete täitmisel.

Need on kõigi volinike aluslepingutes ja meie käitumisjuhendis sätestatud kohustused ning 
luban neid täielikult järgida. Minu jaoks on sõltumatus ka põhimõtte küsimus: moraalne 
kohustus, mis on vajalik minu ametikoha ja minu esindatava institutsiooni väärikuse 
säilitamiseks. Usun, et seda kinnitab minu tegevus volinikuna viimasel viiel aastal. Ma olen 
alati tagasi lükanud kõik kutsed osaleda organisatsioonides, väljaannetes või üritustel, mis 
võivad mu sõltumatust ohustada või mida võib pidada sõltumatust ohustavaks. Olen teinud 
tööstussektoriga koostööd, näiteks avaliku ja erasektori partnerluste loomisel (nt ühised 
tehnoloogiaalgatused), kuid ei ole töötanud tööstussektori heaks. Teadusuuringute 
raamprogrammide raames olen ma alati seisnud selle eest, et projektikonkursside projekte 
hinnataks sõltumatult ja teaduslikul alusel.

Valdkonna juhtimine ning koostöö Euroopa Parlamendi ja selle komisjonidega

2. Kuidas hindaksite oma rolli volinike kolleegiumi liikmena? Kuidas peate ennast 
parlamendi ees vastutavaks ja aruandekohustuslikuks seoses enda ja oma 
osakondade tegevusega?

Volinike kolleegium on komisjoni poliitiline keskpunkt. Kolleegium peab olema poliitiline, 
kuid mitte erakondlik, ning mulle on alati avaldanud muljet, kui sõltumatult oma poliitilisest 
või rahvuslikust taustast volinikud tegutsevad. Olen ise teinud alati koostööd kõigisse 
poliitilistesse rühmitustesse kuuluvate poliitikutega ja jätkan seda ka edaspidi.
Parteipoliitiliste piiride ületamine üldise hüvangu nimel on osa minu poliitilisest kultuurist.
Ma nõustun täielikult komisjoni presidendi poolt praegusele parlamendile esitatud poliitiliste 
suunistega ning toetasin neid suuniseid aktiivselt oma eelmise mandaadi jooksul, kuid siiski 
kavatsen ma aktiivselt ja jõuliselt osaleda kolleegiumi aruteludes ja otsuste tegemisel ega 
hoidu kriitikast. Kui aga otsused on vastu võetud, jagan ma nende eest ühist vastutust, olles 
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täiesti teadlik sellega kaasnevast. Luban teha kõik võimaliku, et kodanikke neist otsustest 
teavitada ning selgitada neile nende sisu, sest olen veendunud, et Euroopa asjade 
mittetundmine on soodne kasvupind euroapaatia levikuks.

Ma võtan täieliku poliitilise vastutuse oma pädevusvaldkonda kuuluvate talituste tegevuse 
eest. Mulle on määratud vastutus sellise valdkonna eest, mis mõjutab paljusid poliitikaalasid.
Seepärast pean tähtsaks kolleegide ja nende talitustega ning eelkõige kliimameetmete 
volinikuga koostöö tegemist ammu enne ametlikku otsustusetappi. Ma tean, kui raske on 
ületada erimeelsusi institutsioonide hierarhias ja eri vastutusvaldkondade vahel, kuid usun 
samas, et see on vajalik meie paljude ühiste eesmärkide saavutamiseks. Mulle sobib 
meeskonnatöö – mängin praegugi võrkpalli, kuigi tundub, et võrk liigub iga aastaga 
kõrgemale. Usun, et heade tulemuste saavutamiseks tuleb jagada nii tööülesandeid, vastutust 
kui ka saadud tunnustust. Keskkonnavaldkonna ja kliimamuutuste valdkonna lahutamise järel 
omandavad usaldus ja läbipaistus erilise tähtsuse, kuid minu töö on alati lähtunud nendest 
põhimõtetest.

Olen demokraat, kes on pärit riigist, kus demokraatia nimel tuli võidelda. Seepärast on mul 
hea meel, et Lissaboni leping suurendab Euroopa Parlamendi rolli ja volitusi. Selleks et 
võimaldada parlamendil demokraatliku järelevalve tõhusat teostamist, kavatsen ma tugevasti 
panustada parlamendi ja selle komisjonidega sellise konstruktiivse poliitilise dialoogi 
arendamisse, mis põhineb avatusel, läbipaistvusel, vastastikusel usaldusel, korrapärasel 
aruandlusel ja teabevahetusel. Ma pean oma osavõttu plenaaristungitest ja 
parlamendikomisjonide koosolekutest volinikukohustuste keskseks osaks, millel on otsene 
seos kogu komisjoni vastutuse ja õiguspärasusega. Konstruktiivne ja korrapärane töösuhe 
parlamendiga on hädavajalik ka tulemuste saavutamiseks ning seepärast kavatsen ma teha 
parlamendi ja selle komisjonidega koostööd nii õigusloome alg- kui ka lõppetapis.

Usun, et mul on olnud hea töösuhe Euroopa Parlamendiga. Teadusvoliniku töö ei hõlmanud 
ulatuslikku õigusloometegevust ja seega ei olnud mul vaja väga sageli parlamenti külastada.
Sellele vaatamata olen ma mitu korda vabatahtlikult selgitanud oma tegevust 
parlamendikomisjonidele ning võtnud kuulda nende vastuseid, seisukohti ja soovitusi.
Suurima otseselt hallatava eelarve eest vastutava volinikuna teavitasin ma näiteks 
vabatahtlikult ja korrapäraselt eelarvekontrollikomisjoni edusammudest, mis on tehtud 
teadusuuringute auditistrateegia vallas.

3. Milliseid konkreetseid kohustusi olete valmis võtma seoses läbipaistvuse 
suurendamise, koostöö tõhustamise ning parlamendi õigusloomega seotud 
algatuste ja taotluste tõhusate järelmeetmetega, võttes arvesse ka Lissaboni lepingu 
jõustumist? Kas olete seoses planeeritavate algatuste või käimasolevate 
menetlustega valmis edastama parlamendile samal tasemel teavet ja dokumente 
kui nõukogule?

Parlamendi ja komisjoni tõhus partnerlus on hädavajalik ühenduse meetodi toimimiseks 
Euroopa kodanike huvides. Olen alati leidnud, et paremini teavitatud parlamendi kriitika aitab 
komisjonil palju hõlpsamini leida tõhusaid lahendusi. Samas olen ma aga seisukohal, et teabe 
üleküllust tuleks vältida. Tõhususe ja hea valitsemistava saavutamiseks on vaja õiget teavet 
õigel ajal. Lisaks sellega peab loomulikult olemas olema süsteem teabele ligipääsuks, mis 
võimaldaks parlamendil nõuetekohaselt teostada demokraatlikku järelevalvet. Ma pean 
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raamlepingut heaks lähtepunktiks kahe institutsiooni vahelise läbipaistvuse ja teabevahetuse 
tagamisel ning luban täpselt järgida kõnealuse lepingu sätteid ja vaimu. Tunnen uhkust selle 
üle, et töötasin sellises Euroopa Komisjonis, kes tegi suuri jõupingutusi läbipaistvuse 
suurendamiseks Euroopa läbipaistvuse algatuse kaudu.

Lissaboni lepinguga tugevneb vajadus saavutada meie institutsioonide vahel üksmeel. Selleks 
ei piisa ainuüksi aluslepingu sätetest ega otsustamiseeskirjadest, vaja on ka poliitilist tahet ja 
head usku. Ma ei ole kunagi kahelnud selles, et otsustamine peab tuginema avatusele, 
läbipaistvusele, vastastikusele usaldusele, tõhususele, pidevale dialoogile ning korrapärasele 
aruandlusele ja teabevahetusele. Ma olen juba teatanud oma valmisolekust pidada 
parlamendikomisjonidega dialoogi. Ärakuulamine annab esimese suurepärase võimaluse 
suhtlemiseks keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni liikmetega ning ma loodan, 
et sellest saab alguse korrapärane, avatud ja tulemusrikas töösuhe. Ma kohustun täielikult 
järgima raamlepingu ning paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe 
sätteid. Samuti luban ma kiiresti vastata parlamendiliikmete küsimustele ja teabepäringutele 
ning sean hea meelega sisse otsesuhtluse parlamendikomisjoni liikmetega.

Leian, et Euroopa üldistes huvides tegutsedes peaks komisjon oma algatustes lähtuma 
mõjuhinnangutest (sealhulgas ulatuslikest konsultatsioonidest), teaduslikest tõenditest ning 
parema õigusloome põhimõtetest (sealhulgas proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse 
põhimõttest). Euroopa üldisi huve ei ole aga võimalik saavutada poliitilises vaakumis.
Seepärast peavad komisjoni ettepanekud kujunema avatud poliitilise arutelu tulemusel tõelises 
Euroopa avalikus ruumis ning Euroopa Parlament loob foorumi, mis on otsuste tegemise 
aluseks ja demokraatliku legitiimsuse allikaks.

Kohustun täielikult ja viivitamata teavitama parlamenti ja asjakohaseid parlamendikomisjone 
korrapäraselt meetmetest, mida võetakse vastuseks minu vastutusaladega seotud parlamendi 
resolutsioonidele. Samuti võtan arvesse kõiki parlamendi taotlusi õigusaktide ettepanekuteks, 
kui need on esitatud kooskõlas raamlepinguga. Pidades silmas seadusandliku tavamenetluse 
olulisust keskkonnapoliitikas, kavatsen teha kaasõigusloojatega täielikku koostööd kogu selle 
protsessi jooksul ning aktiivselt toetada nende tööd kokkuleppele jõudmiseks.

Poliitikaga seotud küsimused

4. Millised on kolm peamist prioriteeti, mida kavatsete oma kavandatavas 
valdkonnas edendada, võttes vajaduse korral arvesse rahandus-, majandus- ja 
sotsiaalset kriisi ning säästva arenguga seotud probleeme?

Säästvuse alus on tasakaal ja vastutus. Üha tihedamini läbipõimuvas, mitmepolaarsemas ning 
konkurentsitihedamas maailmas, mida ähvardavad uued globaalsed probleemid, muutub selle 
tasakaalu loomine ja vastutuse võtmine aina keerukamaks. Euroopa peab leidma võimaluse 
tasakaalustatud arenguks, asendades oma ressurssidel põhineva majanduse teadmistel 
põhineva ühiskonnaga. Euroopa peab asuma vastutusrikkale juhtpositsioonile selliste 
ülemaailmsete valitsemissüsteemide väljatöötamisel, mis aitaksid tagada jätkusuutliku 
tuleviku. Minu ametiaja kolm prioriteeti oleksid keskkonnasäästliku majanduse edendamine, 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamine ning keskkonnaalaste õigusaktide 
rakendamine ja tõhustamine.
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Vähem CO2-heiteid tekitava majanduse väljaarendamine ning keskkonnasäästliku majanduse, 
innovatsiooni ja töökohtade loomise toetamine on üks strateegia EL 2020 prioriteete. Väga 
oluline on tugevdada keskkonnapoliitika panust sellele strateegiale ning muuta see 
reaalsuseks. Ressursside tõhusam kasutamine moodustab lahutamatu osa igast 
keskkonnakaitse ja konkurentsivõime suurendamise strateegiast. See eeldab aruka 
reguleerimise, stiimulite ja turupõhiste mehhanismide õige kombinatsiooni kehtestamist 
ökoinnovatsiooni ning säästva tarbimise ja tootmise edendamiseks ja võimaluste leidmist 
vajalike muutuste elluviimiseks, võttes täielikult arvesse meie keskkonnaeesmärke. ELi 
ressursisäästlikumaks muutmiseks tuleb esitada ökoinnovatsiooni, keskkonnatehnoloogiate 
ning säästva tarbimise ja tootmise järgmise etapi tegevuskavad.

Bioloogilise mitmekesisuse küsimustes on vaja võtta siduvamaid poliitilisi kohustusi.
Bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ohud muutuvad selgemaks ja me ei saa endale enam 
lubada vahe-eesmärkide täitmata jätmist. Bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide tõelist 
väärtust ning pinnase, vee, maakasutuse ja metsanduse tähtsust tuleb täiel määral tunnistada.
Bioloogiline mitmekesisus on väga otseselt seotud kliimamuutuse leevendamise ja sellega 
kohanemisega. Seepärast hakkan tegema tihedat koostööd kliimameetmete volinikuga.
Arvestades, et me ei saavuta ei ELi 2010. aasta eesmärki peatada bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemine ega ülemaailmset eesmärki vähenemise määra oluliselt vähendada, on vaja 
tegevust selles poliitikavaldkonnas hoogustada. Tuleb seada uued sihid ELi ja ülemaailmsel 
tasandil, kuid sihtide seadmisest üksi ei piisa. Töötan ulatusliku tegevuskava vastuvõtmise 
nimel ning tean, et kõige olulisem selle töö juures on kindlaks teha, et tegevuskava toob 
tulemusi.

Kui soovime saavutada kõrgeid keskkonnaalaseid eesmärke, peame tegutsema mitmel 
poliitikarindel. Olen täiesti teadlik oma rollist ja vastutusest tagamisel, et need eesmärgid 
leiaksid piisavat kajastamist ka teistes poliitikavaldkondades. Olemasolevate keskkonnaalaste 
õigusaktide (õhu, vee, jäätmete ja keemiliste jäätmete valdkonnas) rakendamise ja 
läbivaatamisega toetame säästvamat kasvu ning aitame ära hoida oma tegevuse negatiivset 
mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Õigusaktide tõhusam rakendamine on samuti väga 
oluline. Sellega aitame kaasa keskkonnaalastele edusammudele ning tagame, et ettepanekud 
tooksid ka tegelikult kasu, mida neilt nende vastuvõtmise ajal oodatakse. Selles vallas on 
palju ruumi koostööks liikmesriikidega. Peame valvsalt jälgima, et majanduskriisist tingitud 
surve ei takistaks õigusaktide rakendamist ega tõrjuks seda tagaplaanile. Finantskriis on 
näidanud jätkusuutmatuse tagajärgi ühes valdkonnas. Kriisist väljuma peame viisil, mis meie 
jätkusuutlikku tulevikku veelgi rohkem ei ohustaks, vaid seda toetaks.

5. Milliseid konkreetseid õigusloomega seotud ja mitteseotud algatusi kavatsete 
esitada ning milline on nende ajakava? Milliseid konkreetseid kohustusi on Teil 
võimalik võtta eelkõige seoses parlamendikomisjonide prioriteetide ja taotlustega, 
mis on lisatud käesolevale dokumendile ning mis kuuluvad Teie 
vastutusvaldkonda? Kuidas Te isiklikult tagaksite õigusakti ettepanekute kõrge 
kvaliteedi?

Kavatsen asuda aega raiskamata lahendama peamisi keskkonnaprobleeme, kuid see ei 
tähenda, et ma pooldan kiireid lahendusi, mis äratavad palju tähelepanu, kuid ei too kaasa 
erilist kasu keskkonnale. Soovin, et Euroopa keskkonnapoliitika oleks väga tõhus. Tahan 
kogu oma tegevuses keskenduda keskkonnaeesmärkide optimaalsele saavutamisele, kuid ma 
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tean, et me ei saavuta neid ainult heade kavatsuste ja kõrge moraaliga. Vajame süsteemset 
lähenemist ja tugevat teadmiste baasi, mis ei oleks mitte ainult meie ettepanekute 
usaldusväärsuse eelduseks, vaid aitaks ka tagada, et meil on kindlad tõendid oma eesmärkide 
laiemaks teadvustamiseks ka teiste poliitikavaldkondade kaudu. See on strateegia EL 2020 
rakendamisel keskse tähtsusega.
Pean väga tähtsaks ELi keskkonnaalaste õigusaktide tõhusat rakendamist ja lõimumist teiste 
poliitikavaldkondadega. Kohaldan nõuete järgimise tagamiseks jätkuvalt rööpset 
lähenemisviisi, mis põhineb partnerlusel liikmesriikidega, ja kui see lähenemisviis ei too 
soovitud tulemust, kasutan kõhklemata õiguslikke jõustamismeetmeid, et täita strateegilist 
eesmärki nõuete järgimist maksimaalselt parandada.

Kavatsen bioloogilise mitmekesisuse vähenemise probleemiga tegelemisel kasutada ära 
võimalusi, mida pakub 2010. aasta – rahvusvaheline bioloogilise mitmekesisuse aasta. Teen 
kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi käigus saadud kogemuste põhjal järeldused ja 
jätkan jäätmete, tõhusa ressursside kasutamise ja säästva tarbimise ja tootmise valdkonnas 
poliitika elluviimist eesmärgiga edendada loodussäästlikku majanduskasvu ja 
ökoinnovatsiooni ning suurendada ELi keskkonnaalast, sotsiaalset ja majanduslikku tugevust.
Luban ka tagada, et keskkonnapoliitika toetaks täielikult komisjoni tegevust 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel ja kliimamuutusega kohanemisel.

Vaatamata mõnedele positiivsetele tulemustele jäävad 2010. aastaks kehtestatud bioloogilise 
mitmekesisuse eesmärgid saavutamata. Esitan valikuvõimalused ELi uueks visiooniks ja 
eesmärkideks bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas, mis võimaldaks Euroopal 2010. aastal 
anda strateegilise panuse rahvusvahelisse arutellu, ning seejärel ELi uue bioloogilise 
mitmekesisuse strateegia, mis lõimiks selle teema sellega seotud poliitikavaldkondadega. Viin 
lõpule Natura 2000 võrgustiku loomise ELis, jätkan tööd merekeskkonna bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmisel ning vaatan läbi erinevad võimalused looduskaitse rahastamiseks, 
valmistudes 2014. aastal algavaks järgmiseks finantsperspektiiviks.

Vaatan läbi kehtivate veealaste õigusaktide rakendamise, pidades silmas kliimamuutusega 
kohanemise vajadust, ning esitan oma järeldused 2012. aastal. Ka mageveepoliitika tõhus 
elluviimine aitab kaasa merestrateegia raamdirektiivi – ELi merestrateegia „keskkonnasamba” 
– rakendamisele. Töötan koos tööstuse ja ettevõtluse volinikuga kemikaalimääruse REACH 
tõhusa rakendamise nimel. Sellega saame toetada innovatsiooni keemiasektoris, mis olulise 
valdkonnana saab aidata kaasa säästvamale kasvule majanduskriisist väljuvas Euroopas.
Koostöös tervise- ja tarbijaküsimuste volinikuga analüüsin, kas olemasolev õiguslik raamistik 
katab piisavalt nanotehnoloogiaga seotud keskkonnaküsimusi või on vaja võtta erimeetmeid.

Püüan jätkata õhukvaliteedi parandamist Euroopas ning eelkõige vaatan uuesti läbi ettepaneku 
õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade direktiivi läbivaatamiseks, pidades silmas kõrgeid 
tervise- ja keskkonnaalaseid eesmärke, mis komisjoni 2005. aastal vastu võetud õhustrateegia 
kohaselt tuleb 2020. aastaks saavutada.

2010. aasta lõpuks valmib sõltumatu hinnang kuuendale keskkonnaalasele 
tegevusprogrammile. Koos Euroopa Keskkonnaagentuuri aruandega Euroopa keskkonna 
olukorra ja väljavaate kohta moodustab see aluse keskkonnapoliitika ellurakendamisele 
strateegia EL 2020 ja säästva arengu strateegiate kontekstis. Meie praeguste eesmärkide 
saavutamine ja veelgi kõrgemate eesmärkide seadmine eeldab arukamat ja lihtsamat 
reguleerimist. Parem õigusloome ei tähenda mitte ambitsioonide kahanemist, vaid võimalust 
neid ambitsioonikaid eesmärke saavutada.


