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KOMISSAARIEHDOKKAAN VASTAUKSET

EUROOPAN PARLAMENTIN KYSYMYKSIIN

Janez POTOČNIK

(Ympäristöasiat)

Yleinen pätevyys, sitoutuneisuus Eurooppa-aatteeseen ja henkilökohtainen 
riippumattomuus

1. Mitä pätevyytenne ja työkokemuksenne osa-alueita pidätte erityisen merkittävinä 
tulevaa komission jäsenen tehtävää ja Euroopan unionin yleisen edun edistämistä 
ajatellen varsinkin vastuualueellanne? Mikä Teitä motivoi? Mitä takeita 
riippumattomuudestanne voitte antaa Euroopan parlamentille ja miten varmistatte, 
ettei mikään aiempi, nykyinen tai tuleva toimintanne voi asettaa kyseenalaiseksi 
tehtävienne hoitoa komissiossa?

Olen toiminut viimeisen viiden vuoden aikana komissaarina, ja mielestäni saavutukseni 
tehtävissäni ovat todiste sitoutumisestani Euroopan yleiseen etuun ja kollegiaalisuuteen. 
Kokemus on osoittanut minulle, että työskentelemällä yhdessä kollegoitten, komission 
pääosastojen, Euroopan parlamentin ja muiden toimielinten kanssa viidessä vuodessa on 
todella mahdollista saada aikaan tuloksia. Tämän kokemuksen myötä olen nopeasti valmis 
toimimaan uuden tehtäväni vastuiden mukaisesti. Tieteestä ja tutkimuksesta vastaavana 
komissaarina sain arvokasta tietoa toimielinten välisistä menettelyistä ja vastuista sekä 
myös ympäristöpääosaston keskeisistä kysymyksistä.

Aikaisempi työkokemukseni antaa minulle hyvän perustan toimia tehokkaana 
ympäristökomissaarina. Olen toiminut taloustieteilijänä, johtajana, opettajana, tutkijana, 
liittymisneuvottelijana ja Eurooppa-ministerinä.

Minua motivoivat monet asiat syvällisesti. Olen slovenialainen ja henkilökohtaiset 
kokemukseni Jugoslavian hajoamisesta ja Balkanin alueen moninaisesta kehityksestä sen 
jälkeen ovat luonnollisesti vaikuttaneet minuun suuresti. Minulle Euroopan unioni on aina 
tarkoittanut vapautta ja vapauksia, ja maani viimeaikaisen lähihistorian vuoksi en pidä 
tällaisia vapauksia itsestäänselvyyksinä. Olen ylpeä siitä, että olin Slovenian 
pääneuvottelijana osaltani varmistamassa onnistunutta laajentumista ja Slovenian 
liittymistä unioniin. Vaikka maailmansodan ja kylmän sodan jälkeisten Euroopan unionin 
perusvapauksien perusteet ovat edelleen ajankohtaiset, muuttuu EU:n rooli mielestäni 
tulevaisuudessa. Unionin merkitys kasvaa, ei vain yhtenäismarkkina-alueena, mutta myös 
yhteisten lähestymistapojen ja ratkaisujen kehittäjänä eteemme tulevia alueellisia ja 
maailmanlaajuisia haasteita varten. Moninapaisessa maailmassa Euroopan on oltava 
vastuullinen, Euroopan on oltava johtavassa asemassa ja Euroopan on oltava vahva. 
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Meidän oma ja yhteinen vastuumme on kasvanut maailmassa, jossa asiat yhä enenevässä 
määrin liittyvät ja kytkeytyvät yhteen. Euroopan olisi otettava tämä vastuu. Lissabonin 
sopimus auttaa meitä tässä työssä.

Monet näistä haasteista liittyvät luonnollisesti siihen, että elämme planeetalla, jolla on 
ehtyvät luonnonvarat ja haavoittuva ekologia. Meidän on kuitenkin täytettävä myös lähes 
seitsemän miljardin ihmisen perustellut toiveet riittävästä aineellisesta elämänlaadusta. En 
voi väittää, että kiinnostukseni ympäristösalkkua kohtaan on ainoastaan eettinen ja 
pyyteetön. Kuten totesin tämän vuoden toukokuussa pitämässäni puheessa, kestävä 
kehitys ei koske enää vain moraalia, se koskee myös omaa etua. Kestävä kehitys ei enää 
liity vain siihen, että meidän on säilytettävä planeettamme seuraaville sukupolville. Se 
tarkoittaa myös käyttäytymisemme vaikutuksia omalle sukupolvellemme tai sitä 
seuraavalle. Olen myös monissa muissa puheissani tuonut esille kestävän tulevaisuuden 
sekä kestävää kehitystä tukevien politiikkojen tarpeen. Verkkosivuillani on nähtävillä 
suurin osa edellisen komissaarikauteni aikaisista lausunnoista.

Voin välittömästi ja yksiselitteisesti luvata, etten toimikauteni aikana harjoita muuta 
palkallista tai palkatonta ammattitoimintaa. Minulla ei tällä hetkellä ole muita toimia tai 
vastuita. Minulla ei myöskään ole taloudellisia omistuksia. Sidonnaisuuksiani koskeva 
selvitys on täydellinen ja yleisön saatavilla. Sitoudun päivittämään sen muutosten 
yhteydessä. Sitoudun myös siihen, etten pyydä enkä ota ohjeita miltään hallitukselta tai 
muulta elimeltä ja toteutan kaikki tarvittavat varotoimet mahdollisten eturistiriitojen 
välttämiseksi hoitaessani velvollisuuksiani.

Nämä ovat perussopimuksissa ja käytännesäännöissämme kaikille komissaareille asettuja 
velvoitteita ja aion noudattaa niitä täysimääräisesti. Riippumattomuus on minulle myös 
henkilökohtainen periaate: moraalinen velvollisuus, jota tarvitsen ylläpitääkseni toimeni ja 
edustamani toimielimen arvokkuutta. Uskon, että tätä tukevat ansioni komissaarina 
viimeisten viiden vuoden aikana. Olen aina kieltäytynyt osallistumasta sellaisen järjestön 
työhön taikka sellaiseen julkaisuun tai tapahtumaan, joka saattaisi vaarantaa 
riippumattomuuteni tai joka voitaisiin tällaisena nähdä. Olen työskennellyt teollisuuden 
kanssa, mutta en sen puolesta, esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia 
muodostettaessa (esimerkiksi yhteiset teknologia-aloitteet). Tutkimuksen puiteohjelmissa 
olen aina voimakkaasti suojellut ehdotuspyyntöjen riippumattomuutta ja niiden 
evaluoinnin tieteellistä perustaa.

Tehtävien hoitaminen ja yhteistyö Euroopan parlamentin ja sen valiokuntien kanssa

2. Miten arvioisitte asemaanne komission kollegion jäsenenä? Miten katsoisitte 
olevanne vastuussa ja vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille omasta ja 
osastojenne toiminnasta?

Komission jäsenten kollegio on komission poliittinen sydän. Sen on oltava poliittinen, mutta 
ei kuitenkaan puoluepoliittinen. Olen henkilökohtaisesti ollut vaikuttunut siitä, miten 
riippumattomia komissaarien toiminta on ollut heidän poliittisista ja kansallisista taustoistaan. 
Olen itse aina tehnyt yhteistyötä kaikkien poliittisten ryhmien politiikkojen kanssa, ja tulen 
näin tekemään jatkossakin. Puoluepoliittisten rajojen rikkominen yhteisen hyvän vuoksi on 
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osa omaa poliittista kulttuuriani. Allekirjoitan täysin komission puheenjohtajan tälle talolle 
esittämät poliittiset suuntaviivat ja tuinkin aktiivisesti näitä näkemyksiä edellisen komission 
aikana. Aion myös vaikuttaa aktiivisesti ja voimakkaasti kollegion lausuntoihin ja päätöksiin 
enkä vältä esittämästä positiivista kritiikkiä. Mutta sitten kun päätökset on tehty, otan osani 
yhteisestä vastuusta täysin selvillä sen merkityksestä. Pyrin tekemään kaikkeni tiedottaakseni 
näistä päätöksistä kansalaisille ja selittääkseni heille niiden sisällön, koska uskon, että 
tietämättömyys EU-asioista on EU-apatian kasvualusta.

Otan täyden poliittisen vastuun yksiköitteni toimista vastuualueellani. Olen ehdolla ottamaan 
vastuun salkusta, jolla on vaikutuksia erittäin moniin politiikan osa-alueisiin. Tästä syystä 
uskon, että on tärkeää työskennellä tehokkaasti yhdessä kollegoitten ja heidän yksiköittensä, 
erityisesti ilmastotoimista vastaavan komissaarin, kanssa jo kauan ennen muodollista 
päätöksentekovaihetta. Olen täysin tietoinen siitä, miten haastavaa toimiminen toimielinten 
hierarkioiden ja vastuiden välillä saattaa olla, mutta uskon myös, että se on tarpeen, jotta 
voimme saavuttaa useat yhteiset tavoitteemme. Olen joukkueurheilija, pelaan edelleen 
aktiivisesti lentopalloa. Tosin olen huomannut, että verkko on joka vuosi korkeammalla. 
Uskon, että hyvien tulosten aikaansaaminen tarkoittaa halukkuutta jakaa työ, vastuu ja 
tulokset. Luottamus ja avoimuus ovat erityisen tärkeitä ympäristö- ja 
ilmastonmuutoskysymyksiin liittyvien vastuiden jakamisen osalta, ja näiden periaatteiden 
mukaisesti olen aina työskennellyt.

Olen demokraatti ja kotoisin maasta, jonka on täytynyt taistella demokratian puolesta. Tästä 
syystä olen tyytyväinen, että Lissabonin sopimus vahvistaa Euroopan parlamentin roolia ja 
valtuuksia. Aion työskennellä voimakkaasti kehittääkseni rakentavan poliittisen dialogin 
parlamentin ja sen valiokuntien kanssa. Tämän dialogin tulisi perustua avoimuuteen, 
molemminpuoliseen luottamukseen sekä säännölliseen raportointiin ja tietojenvaihtoon, jotta 
parlamentti voisi harjoittaa demokraattista valvontaansa tehokkaasti. Pidän läsnäoloani 
täysistunnoissa ja valiokuntien kokouksissa keskeisenä velvollisuutenani komissaarina. Se 
liittyy suoraan koko komission vastuuseen ja oikeutukseen. Rakentavat ja säännölliset suhteet 
parlamenttiin ovat myös tärkeät tulosten saavuttamisen kannalta. Tästä syystä aion 
työskennellä parlamentin ja sen valiokuntien kanssa sekä lainsäädäntöprosessin alkuvaiheessa 
että loppuvaiheessa.

Uskon, että olen hoitanut suhteeni Euroopan parlamenttiin moitteettomasti. Tieteen ja 
tutkimuksen salkkuun ei kuulunut raskasta lainsäädäntökuormaa ja näin ollen en päässyt 
kovinkaan usein parlamenttiin. Olen kuitenkin useasti tarjoutunut proaktiivisesti selvittämään 
toimiani parlamentin valiokunnille ja kuunnellut heidän reaktioitaan, mielipiteitään ja 
ehdotuksiaan. Esimerkkinä voin mainita, että suurimmasta suoraan  hallinnoitavasta 
talousarviosta vastaavana komissaarina halusin vapaaehtoisesti kertoa talousarvion 
valvontavaliokunnalle säännöllisesti tutkimuksiin liittyvästä tarkastusstrategiasta.

3. Millä tavoin olette valmis sitoutumaan avoimuuden lisäämiseen, yhteistyön 
tehostamiseen ja lainsäädäntöaloitteita koskevien parlamentin kantojen ja toiveiden 
tehokkaaseen seurantaan myös Lissabonin sopimuksen voimaantulo huomioon 
ottaen? Oletteko valmis antamaan suunnitteilla olevia aloitteita ja käynnissä olevia 
menettelyitä koskevia tietoja ja asiakirjoja parlamentille tasaveroisesti neuvoston 
kanssa?
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Parlamentin ja komission tehokas kumppanuus on oleellinen, jotta yhteisömenetelmä toimisi 
eurooppalaisten hyväksi. Olen aina ollut sitä mieltä, että mitä paremmin informoitu 
parlamentti on, sitä hyödyllisempää sen kritiikki on, kun komissio pyrkii löytämään 
tehokkaita ratkaisuja. Olen kuitenkin myös sitä mieltä, ettei tietoa saisi olla tarjolla liikaa. 
Tehokkuuden ja hyvän hallinnon saavuttamiseen tarvitaan oikeanlaista tietoa oikeaan aikaan. 
Tähän olisi luonnollisesti yhdistettävä tiedonsaantijärjestelmä, jotta parlamentti voisi 
asianmukaisesti harjoittaa demokraattista valvontatehtäväänsä. Uskon, että puitesopimus 
antaa hyvän pohjan avoimuudelle ja tietojenvaihdolle kahden toimielimemme välillä. Aion 
noudattaa tätä sopimusta sen kirjaimen ja hengen mukaisesti. Olen ylpeä, että olen saanut 
palvella komissiota, joka on toiminut voimakkaasti kehittääkseen avoimuutta Euroopan 
avoimuusaloitteen kautta.

Lissabonin sopimus vahvistaa yhteisymmärrystä rakentavan lähestymistavan tarvetta 
toimielintemme välillä. Tätä ei voida perustaa ainoastaan sopimuksen säännöksiin ja 
päätöksentekosääntöihin; tässä on kyse myös poliittisesta ja hyvästä tahdosta. En ole koskaan 
epäillyt avoimuuteen, läpinäkyvyyteen, keskinäiseen luottamukseen, tehokkuuteen, jatkuvaan 
vuoropuheluun, säännölliseen raportointiin ja tietojenvaihtoon perustuvan päätöksenteon 
merkitystä. Olen jo ilmaissut halukkuuteni dialogiin parlamentin valiokuntien kanssa. 
Kuuleminen on tervetullut ensimmäinen tapaaminen ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan kanssa. Toivon se olevan säännöllisen, avoimen 
ja hedelmällisen yhteistyösuhteen alku. Sitoudun täysin noudattamaan puitesopimusta ja 
toimielinten välistä sopimusta paremmasta lainsäädännöstä. Sitoudun myös vastaamaan 
nopeasti yksittäisten parlamentin jäsenten kysymyksiin ja tietopyyntöihin ja pidän myös 
suoraa yhteydenpitoa valiokunnan jäsenten kanssa tervetulleena.

Uskon, että toimiessaan Euroopan yleisen edun parhaaksi komission olisi perustettava 
aloitteensa vaikutustenarviointeihin (sekä laajoihin kuulemisiin), tieteellisiin todisteisiin ja 
parempaa sääntelyä koskeviin periaatteisiin (myös suhteellisuuteen ja toissijaisuuteen). 
Euroopan yleistä etua ei kuitenkaan voida saavuttaa poliittisessa tyhjiössä. Tästä syystä 
komission ehdotuksista on käytävä avointa poliittista keskustelua todellisessa 
eurooppalaisessa julkisessa tilassa. Euroopan parlamentti on tällainen päätöksentekofoorumi, 
jossa voidaan käydä keskusteluja, sekä demokraattisen legitiimisyyden lähde.

Sitoudun tiedottamaan parlamentille ja sen asianomaisille valiokunnille kattavasti, ripeästi ja 
säännöllisesti toimista, joita on toteutettu vastuualueillani parlamentin päätöslauselmien 
johdosta. Otan myös huomioon lainsäädäntöehdotuksia koskevat pyynnöt, jotka parlamentti 
toimittaa puitesopimuksen mukaisesti. Ottaen huomioon tavanomaisen 
lainsäädäntömenettelyn tärkeyden ympäristöpolitiikan alalla aion tehdä tiivistä yhteistyötä 
lainsäätäjien kanssa kaikissa prosessin vaiheissa ja tukea aktiivisesti heidän pyrkimyksiään 
päästä sopimukseen.

Poliittiset kysymykset

4. Mitkä ovat tärkeimmät kolme tavoitetta, joihin aiotte pyrkiä ehdotettujen 
tehtävienne yhteydessä, kun otetaan asianmukaisesti huomioon rahoitus- ja 
talouskriisi sekä sosiaalinen kriisi sekä kestävään kehitykseen liittyvä huoli?
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Kestävä kehitys tarkoittaa tasapainoa ja vastuuta. Nyt kun maailma on yhteenkytkeytyneempi 
ja moninapaisempi kuin aikaisemmin ja kilpailu on kovempaa, on tasapainon ja vastuun 
aikaansaaminen entistä monimutkaisempaa maailmanlaajuisia haasteita kohdattaessa. 
Euroopan on löydettävä tapa kehittyä tasapainoisesti siten, että resurssipohjainen taloutemme 
muuttuu tietopohjaiseksi yhteiskunnaksi. Euroopan on otettava vastuu maailmanlaajuisten 
hallintomekanismien kehitystyön johtamisesta kestävän kehityksen mukaisen yhteisen 
tulevaisuuden varmistamiseksi. Mandaattini kolme prioriteettia ovat vihreän talouden 
edistäminen, biologisen monimuotoisuuden häviämisen pysäyttäminen sekä nykyisen 
ympäristölainsäädännön täytäntöönpano ja parantaminen.

Vähähiilisen talouden kehittäminen ja vihreän talouden innostaminen, innovaatiot ja työpaikat 
ovat EU 2020 -strategian tärkeimpiä prioriteetteja. Keskeisenä haasteena on 
ympäristöpolitiikan osuus tämän strategian täytäntöönpanossa ja sen muuttaminen 
konkreettisiksi toimiksi. Resurssitehokkuus on minkä tahansa ympäristönsuojelua ja 
kilpailukyvyn parantamista koskevan strategian kriittinen osa. Tämä tarkoittaa järkevien 
säännösten, kannustimien ja markkinapohjaisten mekanismien oikean yhdistelmän 
käyttämistä ekoinnovaation sekä kestävän kulutuksen ja tuotannon varmistamiseksi ja 
sellaisten tapojen löytämiseksi, joilla voidaan edistää tarvittavia ja haluamamme 
ympäristönsuojelun tason mukaisia muutoksia. EU:n resurssitehokkuuden parantamiseen 
sisältyy ekoinnovaatioita, ympäristöteknologiaa ja kestävien kulutus- ja tuotantotapojen 
seuraavaa vaihetta koskevien toimintasuunnitelmien laatiminen.

Biologisen monimuotoisuuden osalta tarvitaan enemmän poliittista sitoutumista. Biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen uhat ovat yhä selvempiä ja asiaa koskevien välitavoitteiden 
saavuttamatta jääminen ei voi enää jatkua. Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien 
todellinen arvo sekä maaperän, veden, maankäytön ja metsätalouden todellinen merkitys on 
tunnustettava kokonaisuudessaan. Biologisen monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen ja siihen sopeutumisen välinen linkki on kriittinen. Tästä syystä aionkin toimia 
läheisessä yhteistyössä ilmastotoimista vastaavan komissaarin kanssa. Kun otetaan huomioon, 
ettemme saavuta EU:n vuodelle 2010 asettamaa tavoitetta biologisen monimuotoisuuden 
häviämisen pysäyttämisestä emmekä maailmanlaajuista tavoitetta häviämisen merkittävästä 
vähentämisestä, tämä politiikan osa-alue tarvitsee uutta voimaa. Uusia EU:n ja 
maailmanlaajuisia tavoitteita tarvitaan, mutta pelkät tavoitteet eivät riitä. Minä tavoittelen 
kunnianhimoista toimintasuunnitelmaa. Tiedän, että suurin haasteeni tulee olemaan sen 
tulosten varmistaminen.

Jos aiomme saavuttaa kunnianhimoisia ympäristötavoitteita, meidän on toimittava monilla 
politiikan osa-alueilla. Olen täysin tietoinen roolistani ja vastuustani sen varmistamisessa, että 
nämä tavoitteet otetaan riittävässä määrin huomioon muissa politiikoissa. Nykyisen 
ympäristölainsäädännön (ilma-, vesi-, jäte- ja kemikaalilainsäädäntö) täytäntöönpano ja 
tarkistaminen tukevat siirtymistä kestävämpään kasvuun ja auttavat edelleen varmistamaan, 
että toimiemme kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle estetään. 
Lainsäädäntömme täytäntöönpanon parantaminen on myös erittäin tärkeää. Sillä ylläpidetään 
kehitystä tällä alalla ja varmistetaan, että ehdotuksista niiden hyväksymisajankohtana 
saatavaksi aiotut hyödyt myös todella saadaan. Tämä on tärkeä yhteistyöalue jäsenvaltioille. 
Meidän on oltava varuillamme, ettei täytäntöönpano häiriinny tai jää syrjään talouskriisin 
aiheuttamien paineiden vuoksi. Rahoituskriisi on osoittanut kestämättömyyden seuraukset 
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yhdellä politiikan alueella. Meidän olisi päästävä ulos tästä kriisistä siten, että voimme lisätä 
tulevaisuutemme kestävyyttä, emme vähentää sitä edelleen.

5. Mitä erityisiä lainsäädäntöaloitteita ja muita kuin lainsäädäntöaloitteita aiotte 
esittää ja millä aikataululla? Mitä erityisiä sitoumuksia voitte antaa etenkin niiden 
valiokuntien esittämien painopistealueiden ja toiveiden suhteen, jotka ovat tämän 
lomakkeen liitteenä ja jotka kuuluvat vastuualueeseenne? Miten henkilökohtaisesti 
takaisitte lainsäädäntöehdotusten hyvän laadun?

En aio tuhlata aikaa, vaan ryhdyn heti käsittelemään keskeisiä ympäristökysymyksiä. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, että suosisin nopeita ratkaisuja, joiden tiedotusvaikutus on suuri, 
mutta joiden ympäristövaikutus on pieni. Haluan, että Euroopan ympäristöpolitiikka on 
kunnianhimoisen tehokasta. Olen päättänyt keskittyä kaikessa saavuttamaan optimaalisen 
tuloksen ympäristön kannalta. Tiedän kuitenkin, etten koskaan saavuta näitä tuloksia 
ainoastaan hyvillä aikomuksilla ja moraalisella suoraselkäisyydellä. Meillä on oltava 
systemaattinen lähestymistapa ja vankka tietopohja. Se ei ole ainoastaan omien ehdotustemme 
uskottavuuden edellytys, mutta tarpeen myös sen varmistamiseksi, että meillä on vankat 
näytöt, jotta voimme valtavirtaistaa tavoitteemme tehokkaasti muiden politiikan osa-alueitten 
kautta. Tämä on keskeistä, jotta voimme olla tehokkaita EU 2020 -strategian yhteydessä.
Priorisoin EU:n ympäristölainsäädännön tehokasta täytäntöönpanoa ja sisällyttämistä muihin 
politiikan osa-alueisiin. Sovellan edelleen kaksisuuntaista kumppanuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa jäsenvaltioiden kanssa lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi. Jos 
lainsäädäntöä ei noudateta, turvaudun varmasti noudattamisen valvontaa koskeviin 
oikeudellisiin välineisiin. Strategisena tavoitteena on saada  säädösten paremmasta 
noudattamisesta suurin mahdollinen vaikutus.
Aion käyttää hyväkseni vuotta 2010, joka on biologisen monimuotoisuuden kansainvälinen 
teemavuosi, tuodakseni esille biologisen monimuotoisuuden häviämisen haasteita. Teen
johtopäätöksiä kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman toteuttamisesta saaduista 
kokemuksista ja vien eteenpäin jätteitä, resurssitehokkuutta sekä kestävää kulutusta ja 
tuotantoa koskevia politiikkoja edistääkseni vihreää kasvua ja ekoinnovaatiota sekä 
panostaakseni ympäristön kannalta sosiaalisesti ja taloudellisesti palautumiskykyisempään 
EU:hun.  Varmistan myös, että ympäristöpolitiikalla edistetään komission toimia 
kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. 

Joistakin positiivisista tuloksista huolimatta biologista monimuotoisuutta koskevia vuoden 
2010 tavoitteita ei saavuteta. Aion ehdottaa vaihtoehtoja uusiksi EU:n visioiksi ja tavoitteiksi 
biologisen monimuotoisuuden alalla, jotta Eurooppa voisi tarjota strategisia näkemyksiä 
kansainväliseen keskusteluun biologisesta monimuotoisuudesta vuonna 2010. Myöhemmin 
aion esittää biologista monimuotoisuutta koskevan uuden EU:n strategian, jonka perusteella 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvät näkökohdat sisällytetään siihen liittyviin politiikan 
aloihin. EU:n sisällä aion saada Natura 2000 -verkoston valmiiksi, jatkaa meren biologisen 
monimuotoisuuden suojelua ja vertailla eri keinoja, joita on käytettävänä luonnonsuojelun 
rahoitukseen valmistauduttaessa seuraaviin rahoitusnäkymiin (vuodesta 2014 eteenpäin).

Tarkastelen myös uudelleen voimassa olevan vesilainsäädännön täytäntöönpanoa ottaen 
huomioon tarpeen sopeutua ilmastonmuutokseen. Esittelen huomioni vuonna 2012. Makean 
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veden politiikan tehokas täytäntöönpano edistää myös meristrategiapuitedirektiivin, EU:n 
meristrategian ympäristöpilarin, täytäntöönpanoa. Aion työskennellä yhdessä teollisuudesta ja 
yritystoiminnasta vastaavan komissaarin kanssa, jotta REACH-asetus voitaisiin panna 
täytäntöön tehokkaasti. Tämä edistää innovaatiota kemikaalialalla ja on tärkeä elementti 
Euroopan siirtämisessä kestävämmän kasvun tielle talouskriisin väistyessä. Aion myös 
yhdessä terveys- ja kuluttaja-asioista vastaavan komissaarin kanssa selvittää, kattaako 
voimassa oleva lainsäädäntö riittävässä määrin nanoteknologiaan liittyvät ympäristöasiat ja 
tarvitaanko erityisiä toimia.

Pyrin jatkamaan parannuksia Euroopan ilmanlaadussa ja erityisesti aion tarkastella uudelleen 
kansallisia päästörajoja koskevan direktiivin tarkistusehdotusta. Tavoitteenani on, että 
saavutetaan ne tavoitteet, jotka asetettiin vuodelle 2020 ilmanlaatua koskevassa 
teemakohtaisessa strategiassa vuonna 2005.

Vuoden 2010 loppuun mennessä toteutetaan kuudennen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman riippumaton arviointi. Se muodostaa yhdessä Euroopan 
ympäristökeskuksen SOER-raportin (State and Outlook of the European Environment) kanssa 
perustan, jonka avulla ympäristöpolitiikkaa saadaan eteenpäin EU 2020 -strategian ja 
kestävän kehityksen strategioiden puitteissa. Nykyisten tavoitteittemme saavuttaminen ja 
edistäminen edellyttää järkevämpää ja yksinkertaisempaa sääntelyä. Parempi sääntely ei liity 
tavoitteiden alentamiseen vaan niiden saavuttamiseen tehokkaasti.


