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(Környezetvédelem)

Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség

1. Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 
alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a 
területen, amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja 
erre? Milyen garanciákat tud adni függetlenségére az Európai Parlamentnek, és mi 
módon tudja biztosítani, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli tevékenysége 
nem teszi kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban?

Az általános európai érdek és a kollegialitás elve iránti elkötelezettségem legjobb bizonyítéka 
az elmúlt öt évben biztosként végzett tevékenységem. Az ez idő alatt szerzett tapasztalataim 
azt igazolták, hogy a kollégákkal, a Bizottság szolgálataival, a Parlamenttel és a többi 
intézménnyel való együttműködés révén igenis lehetséges 5 év alatt valódi eredményeket 
elérni. Eddigi tapasztalataim emellett azt is lehetővé teszik számomra, hogy rövid idő alatt 
kézbe tudjam venni az új tárca keretében rám váró feladatokat. A korábbi, a tudományért és 
kutatásért felelős biztosi megbízatásomnak köszönhetően van rálátásom az általános 
intézményi folyamatokra és felelősségi körökre, de a környezetvédelmi tárca legfontosabb 
kérdéseibe is betekintést nyerhettem.

Korábbi szakmai tapasztalataim szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy hatékony 
környezetvédelmi biztos lehessek. Dolgoztam közgazdászként, menedzserként, tanárként, 
kutatóként, tárgyalópartnerként részt vettem hazám csatlakozási tárgyalásain, és európai
ügyekért felelős miniszter is voltam. 

Motivációm több forrásból táplálkozik és igen mélyről jövő. Szlovén vagyok, így közvetlen 
tapasztalatot szerezhettem Jugoszlávia felbomlásáról és a balkáni térségben azóta végbement 
kiegyensúlyozatlan fejlődésről, ami természetesen nagyon jelentős hatást gyakorolt rám. Az 
Európai Unió számomra mindig is a szabadságról és a szabadságjogokról szólt, és a 
közelmúltban hazámban végbement események miatt e szabadságjogokat nem tekintem 
magától értetődőnek. Büszke vagyok arra, hogy Szlovénia csatlakozási tárgyalásai során 
főtárgyalóként én magam is hozzájárultam a bővítés sikeréhez és Szlovénia csatlakozásához.
Továbbra is érvényesek az alapvető szabadságjogok Európai Unión belüli megszületéséhez 
vezető, a világháború, majd a hidegháború utáni időszakot jellemző értékek, úgy látom 
azonban, hogy a jövőre nézve az EU szerepe változóban van. A Unió egyre fontosabb 
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szerephez jut: már nem csupán egy egységes piacot jelent, hanem közös megközelítési 
módokat és megoldásokat kínál az előttünk álló regionális és globális kihívásokra. A 
többpólusú világban Európának felelősségteljesen kell cselekednie, vezető szerepre kell 
törekednie és erősnek kell lennie. A mai világban, amelyben egyre szorosabban kötődünk 
egymáshoz és függünk egymástól, egyéni és kollektív felelősségünk egyaránt megnőtt.
Európának fel kell vállalnia az ebből eredő felelősséget. A Lisszaboni Szerződés segíteni fog 
abban, hogy betölthessük e szerepet.

Természetesen az előttünk álló kihívások közül több is azzal függ össze, hogy egy olyan 
bolygón élünk, amelynek – annak ellenére, hogy erőforrásai végesek, ökológiai rendszere 
pedig sérülékeny – képesnek kell lennie arra, hogy biztosítsa majdnem 7 milliárd lakója 
számára a jogosan elvárt elfogadható életminőséget. Nem állíthatom, hogy tisztán morális és 
önzetlen megfontolásból szeretném elnyerni a környezetvédelmi tárca irányítását. Ahogyan 
azt egy ez év májusában tartott beszédemben is hangsúlyoztam, „a fenntarthatóság immár 
nem csak erkölcsi kérdés, a cselekvés egyre inkább saját érdekünk is. Már nem csupán az a 
kérdés, hogy milyen állapotban hagyjuk bolygónkat a következő nemzedékekre, hanem az is, 
hogy viselkedésünknek milyen hatásai lesznek a saját nemzedékünk, majd az azt követő 
nemzedék élete során”. És messze nem ez volt az egyetlen beszédem, amelyben a fenntartható 
jövő, illetve az annak megvalósítását elősegítő szakpolitikák szükségessége mellett foglaltam 
állást. Minderről Önök is könnyen megbizonyosodhatnak internetes oldalamon, ahol előző 
megbízatásom alatt tartott beszédeim többsége elérhető. 

Önök előtt azonnal határozott kötelezettséget tudok vállalni arra, hogy megbízatásom ideje 
alatt semmilyen egyéb – akár kereső, akár ingyenesen végzett – foglalkozást nem folytatok. 
Jelenleg nincsen semmilyen egyéb tisztségem vagy kötelezettségem. Nincsenek üzleti vagy 
pénzügyi érdekeltségeim. Érdekeltségi nyilatkozatom teljes körű, a nyilvánosság számára 
hozzáférhető, és vállalom, hogy azt változások esetén aktualizálni fogom. Vállalom továbbá, 
hogy nem kérek és nem is fogadok el utasításokat egyik kormánytól vagy más szervtől sem, 
valamint minden szükséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy megbízatásom 
gyakorlása során minden lehetséges összeférhetetlenséget elkerüljek.

Mindezek olyan kötelezettségek, amelyek valamennyi biztosra vonatkoznak, ahogyan ez a 
Szerződésekben és a Biztosok magatartási kódexében is szerepel, és vállalom, hogy azokat 
teljes mértékben tiszteletben tartom. Számomra a függetlenség személyes elvi kérdés is, azaz 
olyan erkölcsi kötelesség, amely elengedhetetlen hivatalom és az általam képviselt intézmény 
méltóságának megőrzéséhez. Hiszem, hogy mindezt az elmúlt öt évben biztosként végzett 
munkám is bizonyítja. Minden olyan – szervezetben, publikációban vagy eseményen való 
részvételre irányuló – meghívást visszautasítottam, amely veszélyeztethette függetlenségemet, 
vagy ennek látszatát kelthette. Az iparral együttműködve, de sohasem az iparnak dolgoztam, 
többek között az állami és magánszereplők közötti partnerségi kapcsolatok kiépítésekor (pl. 
közös technológiai kezdeményezések). A kutatási keretprogramok során mindig erőteljesen 
felléptem annak érdekében, hogy a kutatási pályázati felhívások értékelése a függetlenség 
betartása mellett, tudományos szempontok alapján történjen.

A tárca irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel és annak bizottságaival
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2. Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen 
szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt 
saját, illetve hivatalának tevékenysége okán?

A biztosok testületét nevezhetjük a Bizottság politikai szívének is. Természeténél fogva 
politikai testületről van tehát szó, amelyben azonban a pártos szellem megengedhetetlen. 
Személyesen rendkívül nagy hatást tett rám az, hogy a biztosok munkájuk végzése során 
mennyire képesek függetleníteni magukat saját politikai és nemzeti hátterüktől. Én magam 
eddig is valamennyi politikai irányvonalhoz tartozó politikussal együttműködtem, és a 
jövőben is ezt fogom tenni. Az általam követett politikai kultúra részét képezi, hogy a közös 
célok érdekében pártok feletti konszenzusra kell törekedni. Teljes mértékben egyetértek a 
Bizottság elnöke által a Parlamentnek benyújtott politikai iránymutatásokkal, és azok 
előmozdításában előző megbízatásom ideje alatt aktívan részt is vettem. Szándékaim között 
szerepel továbbá, hogy aktívan és határozottan részt vegyek a biztosok testületének határozat-
és döntéshozatali folyamataiban, és bátran fogok megfogalmazni pozitív kritikát. Ha azonban 
egy adott kérdésben döntés születik, vállalni fogom az azzal kapcsolatos közös felelősséget, 
tudatában az ezzel járó következményeknek, és vállalom, hogy minden tőlem telhetőt 
megteszek annak érdekében, hogy a polgárokat tájékoztassam azokról, mivel 
meggyőződésem, hogy az európai uniós ügyekkel szembeni érdektelenség a tájékoztatás 
hiányából fakad.

Teljes mértékben vállalni fogom a politikai felelősséget a hatáskörömbe tartozó terület 
szolgálatai által végzett tevékenységekért. Olyan tárca vezetésére jelöltek, amely számos 
különböző szakpolitikai területen fejt ki hatást, illetve következményt. Ezért fontosnak tartom, 
hogy már jóval a döntéshozatali szakaszt megelőzően hatékonyan együttműködjek biztos 
kollégáimmal, különösen az éghajlat-politikai biztossal, és az irányításuk alá tartozó 
szolgálatokkal. Teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy mekkora kihívást jelent az 
intézményi hierarchiák és felelősségi körök közötti együttműködés, azonban hiszek abban, 
hogy egy sor közös célkitűzés megvalósítása érdekében ez elengedhetetlen. Csapatjátékos 
vagyok, jelenleg is röplabdázom, bár azt vettem észre, hogy a háló évről évre magasabban 
van. Meggyőződésem, hogy akkor érhetünk el jó eredményeket, ha hajlandóak vagyunk 
megosztani a feladatokat, a felelősséget és az elismerést. A környezetvédelemmel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatban felmerülő közös felelősségek esetében a bizalom és az 
átláthatóság különösen fontos lesz, azonban e két elvet eddigi munkám során is mindig szem 
előtt tartottam.

Demokrata vagyok, és olyan országból származom, amelynek meg kellett harcolnia a 
demokráciáért. Éppen ezért örülök annak, hogy a Lisszaboni Szerződés megerősítette az 
Európai Parlament szerepét és hatásköreit. Szándékaim szerint erőteljesen fel fogok lépni 
annak érdekében, hogy az Európai Parlamenttel konstruktív politikai párbeszédet alakítsunk 
ki, amely a nyíltságra, az átláthatóságra, a kölcsönös bizalomra, a rendszeres jelentéstételre és 
információcserére épül, hogy így is lehetővé tegyük a Parlament számára, hogy hatékonyan 
gyakorolja demokratikus ellenőrző szerepét. Biztosként egyik különösen fontos feladatomnak 
tartom, hogy részt vegyek a plenáris és a bizottsági üléseken, mivel ez közvetlenül 
kapcsolódik a Bizottság egészének elszámoltathatóságához és legitimitásához. A Parlamenttel 
kialakított konstruktív és rendszeres kapcsolat az eredményesség szempontjából is alapvető 
fontosságú, ezért együtt kívánok dolgozni a Parlamenttel és bizottságaival a jogalkotási 
folyamatnak mind az előkészítő, mind pedig a kidolgozási szakaszában.
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Úgy vélem, hogy az Európai Parlamenttel való eddigi munkakapcsolatom sikeres volt. A 
tudomány és kutatás tárca irányítása nem járt különösen nagy jogalkotási munkával, ezért 
nem sok alkalommal kellett beszámolnom a Parlamentnek. Ennek ellenére többször is saját 
kezdeményezésemből tájékoztatást adtam a parlamenti bizottságoknak, és meghallgattam 
észrevételeiket, véleményüket és javaslataikat. Így például mint a legnagyobb, a Bizottság 
által közvetlenül kezelt költségvetéssel rendelkező tárca irányítója, önként vállaltam, hogy 
beszámoljak a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak a kutatási ellenőrzési stratégia 
megvalósítása terén elért fejleményekről.

3. Milyen konkrét kötelezettségeket hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a 
kibővített együttműködés és a hatékony nyomon követés érdekében a Parlament 
álláspontjai és jogalkotási kezdeményezések iránti igényei tekintetében, figyelembe 
véve a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését is? A tervezett kezdeményezésekkel 
vagy folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, hogy a Parlamentet
a Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és dokumentumanyaggal?

A Parlament és a Bizottság közötti hatékony partnerség alapvető szerepet játszik abban, hogy 
a közösségi módszert Európa népeinek szolgálatába állíthassuk. Mindig is úgy tartottam, hogy 
minél több információval rendelkezik a Parlament, a tőle érkező kritikákat a Bizottság annál 
jobban tudja felhasználni hatékony megoldások kialakítása érdekében. Ugyanakkor arról is 
meg vagyok győződve, hogy az információdömping is kerülendő: a hatékony és sikeres 
kormányzáshoz valójában arra van szükség, hogy a kellő információk a kellő időben álljanak 
rendelkezésre. Annak érdekében, hogy a Parlament megfelelően betölthesse demokratikus 
ellenőrző szerepét, ennek természetesen ki kell egészülnie az információhoz való hozzáférési 
rendszerrel. Úgy vélem, a keretmegállapodás jó alapot kínál a két intézmény közötti 
átláthatóság és információáramlás biztosításához, és vállalom, hogy az abban foglaltak 
betűjével és szellemével teljes összhangban fogok tevékenykedni. Büszke vagyok arra, hogy 
egy olyan Bizottságban dolgozhattam, amely az európai átláthatósági kezdeményezés révén 
komoly erőfeszítéseket tett az átláthatóság fokozása felé.

A Lisszaboni Szerződés megerősíti, hogy az intézményeink közötti konszenzus kialakítására 
törekvő megközelítésre van szükség. Ennek megvalósításában nem támaszkodhatunk 
kizárólag a Szerződés rendelkezéseire és a döntéshozatali szabályokra, hanem a politikai 
akarat és jó szándék is elengedhetetlen. Sohasem vontam kétségbe a nyitottságon, az 
átláthatóságon, a kölcsönös bizalmon, a hatékonyságon, az állandó párbeszéden, a rendszeres 
jelentéstételen és információcserén alapuló döntéshozatal fontosságát. Már jeleztem, hogy 
készen állok a parlamenti bizottságokkal való párbeszédre. A meghallgatás lesz az első 
alkalom, amikor találkozni fogok a környezetvédelmi, közegészségügyi és 
élelmiszerbiztonsági bizottság tagjaival, és szeretném, ha ez egy rendszeres, nyitott és 
gyümölcsöző kapcsolat kezdete lenne. Vállalom, hogy teljes mértékben betartom a 
keretmegállapodásban és a jobb jogalkotásról szóló intézményközi megállapodásban 
foglaltakat. Arra is kötelezettséget vállalok, hogy rövid időn belül válaszolok az egyes 
képviselők által feltett kérdésekre és örömmel veszem majd a bizottsági tagokkal való 
közvetlen párbeszédet.

Európa általános érdekeinek előtérbe helyezése keretében fontosnak tartom, hogy a Bizottság 
hatásvizsgálatokra (és ezek részeként széles körű konzultációkra), tudományos bizonyítékokra 
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és a „jobb szabályozás” (így többek között az arányosság és a szubszidiaritás) elvére alapozza 
kezdeményezéseit. Az európai érdekek érvényesítése azonban nem történhet politikai 
vákuumban, ezért a Bizottság javaslatait mindig az európai nyilvánosság előtt zajló, nyílt, 
valódi politikai vitára kell bocsátani, és az Európai Parlament az a szerv, amely a 
döntéshozatal döntő fóruma és egyben a demokratikus legitimitás letéteményese.

Vállalom, hogy rendszeresen, teljes körűen és kellő időben tájékoztatom a Parlamentet és 
annak illetékes bizottságait a Parlament azon állásfoglalásai nyomán megvalósított 
intézkedésekről, amelyek illetékességi körömbe tartoznak. Figyelembe fogom továbbá venni a 
Parlament által a keretmegállapodásban foglaltak szerint a Bizottsághoz intézett minden olyan 
kérést, amely jogalkotási javaslatok benyújtására vonatkozik. Tekintettel arra, hogy a 
környezetvédelmi politika terén a rendes törvényalkotási eljárásnak kiemelt szerepe van, a 
folyamat valamennyi szakaszában teljes mértékben együtt kívánok működni a 
társjogalkotókkal, és aktívan támogatni fogom őket azon szándékukban, hogy sikerüljön 
megállapodásra jutni.

Politikával kapcsolatos kérdések

4. Melyik az a három fő prioritás, amelynek megvalósítását célul tűzné ki az Ön 
számára javasolt tárca tekintetében, adott esetben figyelemmel a pénzügyi, 
gazdasági és szociális válságra, továbbá a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
aggodalmakra? 

A fenntarthatóság lényege az egyensúly és a felelősség. A világ különböző részei egyre 
szorosabban kötődnek egymáshoz, a világ egyre inkább többpólusúvá válik, fokozódik a 
verseny, és mind több globális kihívással kell szembenéznünk, mindez pedig egyre 
összetettebbé teszi az egyensúly és a felelősség kérdését. Európának olyan kiegyensúlyozott 
fejlődés felé mutató utat kell találnia, amely a természeti erőforrásokra alapuló gazdaságból a 
tudásalapú társadalom felé vezet. Ahhoz, hogy egy minden szempontból fenntartható jövő 
felé haladhassunk, Európának vezető szerepet kell vállalnia a globális irányítási 
mechanizmusok kialakításában. A következő három fő prioritást tűzném ki célul: a 
környezetbarát gazdaság előmozdítása, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása, 
valamint a már létező környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása és javítása.

Az EU 2020-ra szóló stratégiáján belül az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság 
létrehozása, illetve a környezetbarát gazdaság, az innováció és a munkahelyteremtés 
ösztönzése kiemelt szerephez jut. Rendkívül fontos kihívást fog jelenti az, hogy e stratégiához 
a környezetvédelmi politika egyre nagyobb mértékben járuljon hozzá, és az, hogy a stratégiát 
gyakorlati lépésekké alakítsuk. Bármilyen környezetvédelmi és versenyképesség-javítási 
stratégia esetében központi elem lesz az erőforrás-hatékonyság. Ez azt jelenti, hogy „okos 
szabályozást”, ösztönzőket és piaci alapú mechanizmusokat helyes arányban tartalmazó 
intézkedések révén ösztönöznünk kell az ökoinnovációt, valamint a fenntartható fogyasztást 
és termelést, illetve meg kell találnunk annak a módját, hogy miként segítsük elő azon 
szükséges változások térhódítását, amelyek révén elérhetjük ambiciózus környezetvédelmi 
céljainkat. Ennek keretében – az EU erőforrás-hatékonyságának javítása érdekében –
ökoinnovációs és környezettechnológiai cselekvési tervek, valamint a fenntartható fogyasztást 
és termelést célzó cselekvési terv következő szakasza kerül majd benyújtásra.
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A biológiai sokféleség problémájának kezeléséhez nagyobb politikai elkötelezettségre van 
szükség. A biológiai sokféleség csökkenéséből eredő veszélyeket egyre világosabban látjuk, 
és nem engedhetjük, hogy a biológiai sokféleség csökkenésének megállításához kapcsolódó 
időközi célok teljesítése egymás után fulladjon kudarcba. A biológiai sokféleség és az 
ökoszisztémák valódi értékét, illetve a talaj-, a víz-, a földhasználat és az erdőgazdálkodás 
fontosságát mindenkinek teljes mértékben fel kell ismernie. A biológiai sokféleség és az 
éghajlatváltozás mérséklése, valamint az ahhoz való alkalmazkodás közötti kapcsolat 
egyértelmű. Ezért szoros együttműködésben kívánok dolgozni az éghajlat-politikai biztossal. 
Tekintettel arra, hogy sem a biológiai sokféleség csökkenésének 2010-ig történő megállítására 
vonatkozó uniós célkitűzést, sem a csökkenés ütemének jelentős mérséklésére irányuló 
globális célkitűzést nem tudjuk teljesíteni, e területnek új lendületet kell adni. Mind uniós, 
mind globális szinten új célokat kell kitűznünk, ám a célkitűzések önmagukban keveset érnek. 
Törekedni fogok arra, hogy ambiciózus cselekvési terv készüljön, és tisztában vagyok azzal, 
hogy a legnagyobb kihívást az jelenti majd, hogy a terv nyomán eredmények szülessenek.

Ahhoz, hogy nagyratörő környezetvédelmi célokat valósíthassunk meg, több szakpolitikai 
területen kell fellépnünk. Tökéletesen tudatában vagyok annak a szerepnek és felelősségnek, 
amely rám hárul annak biztosítása tekintetében, hogy ezen célok a többi szakpolitikában is 
tükröződjenek. A levegővel, a vízzel, a hulladékokkal és a vegyi anyagokkal kapcsolatos, már 
létező környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása és felülvizsgálata hozzá fog járulni a 
fenntarthatóbb növekedéshez, valamint továbbra is biztosíték lesz arra, hogy megelőzzük az 
emberi tevékenység által a környezetre és az emberi egészségre kifejtett káros hatásokat. A 
jogszabályok végrehajtásának javítása szintén kulcsfontosságú kérdés. Ezek révén tarthatjuk 
fenn a környezetvédelem terén megvalósuló előrehaladást, és így biztosíthatjuk, hogy a 
jogszabály-javaslatok elfogadásakor elképzelt eredmények ténylegesen megvalósuljanak. 
Ezen a területen fokozott együttműködésre lesz szükség a tagállamokkal. Meg kell 
akadályoznunk, hogy a végrehajtást a gazdasági válság nyomán fellépő nyomás hatására 
bármi akadályozza vagy háttérbe szorítsa. A pénzügyi válság egy terület vonatkozásban 
rámutatott arra, hogy hova vezet a fenntarthatatlanság. A válságon úgy kell felülkerekednünk, 
hogy közben növeljük, nem pedig tovább csökkentjük jövőnk fenntarthatóságát.

5. Melyek azok az egyedi jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezések, amelyeket 
szeretne – és milyen ütemezésben – megvalósítani? Milyen kötelezettségeket tud 
vállalni a tárcája hatáskörébe tartozó kérdésekben különösen a bizottságok 
prioritásaival, illetve vonatkozó igényeivel kapcsolatban? Személyesen miképpen 
tudná garantálni a jogalkotási javaslatok megfelelő minőségét?

Nem szeretném vesztegetni az időt, így minél hamarabb hozzá kívánok látni a legfőbb 
környezetvédelmi problémák kezeléséhez, ez azonban nem jelenti azt, hogy tevékenységem 
olyan, kapkodva meghozott döntésekben fog kimerülni, amelyek nagy hírveréssel, azonban 
kevés kézzelfogható környezeti eredménnyel járnak. Célom, hogy az európai 
környezetvédelmi politika egyszerre legyen ambiciózus és hatékony. Munkám valamennyi 
területén az optimális környezetvédelmi eredmények elérésére fogok törekedni. Tisztában 
vagyok azonban azzal, hogy csupán jó szándékkal és erkölcsi feddhetetlenséggel e célokat 
sohasem fogjuk tudni elérni. Szisztematikus megközelítésre és biztos tudásalapra nem csupán 
azért van szükség, mert ezek képezik javaslataink hitelességének előfeltételét, hanem azért is, 
mert ezek biztosítják számunkra azt a szilárd tudományos alapot, amely révén 
célkitűzéseinket a többi szakpolitikai területen is hatékonyan érvényre juttathatjuk. Az EU 
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2020-ra szóló stratégiájának hatékony megvalósítása szempontjából mindez kulcsfontosságú 
lesz.

Céljaim között kiemelt helyen szerepel az európai uniós környezetvédelmi jogszabályok 
hatékony végrehajtása és a többi szakpolitikai területbe való integrálása. A jogszabályok 
betartásának biztosítása érdekében a jövőben is támogatni fogom a tagállamokkal való 
partnerségre épülő kettős megközelítést, és azokban az esetekben, amikor ez nem vezet 
eredményre, a végrehajtás érdekében késlekedés nélkül jogi eszközökhöz fogok folyamodni 
azzal a stratégiai céllal, hogy a jogszabályok betartása tekintetében a lehető legjobb hatást 
érjük el.
A biológiai sokféleség csökkenése által jelentett kihívás kezelése érdekében meg kívánom 
ragadni azt a lehetőséget, hogy 2010-et a biológiai sokféleség nemzetközi évének jelölték ki. 
Le fogom vonni a következtetéseket a 6. környezetvédelmi cselekvési program során szerzett 
tapasztalatokból, és a környezetbarát növekedés és az ökoinnováció fokozása, valamint az EU 
környezetvédelmi, szociális és gazdasági alkalmazkodóképességének növelése érdekében 
folytatom a hulladékgazdálkodással, az erőforrás-hatékonysággal, valamint a fenntartható 
fogyasztással és termeléssel kapcsolatos szakpolitikák megvalósítását. Arról is gondoskodni 
fogok, hogy a környezetvédelmi politika teljes mértékben kiegészítse a Bizottság azon 
intézkedéseit, amelyek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mérséklését és az 
éghajlatváltozás következményeihez való alkalmazkodást célozzák.
Noha vannak pozitív eredmények, a biológiai sokféleséget érintően 2010-re kitűzött célok 
nem fognak teljesülni. Több javaslatot is elő fogok terjeszteni egy új európai uniós elképzelés 
és az ahhoz kapcsolódó célszámok meghatározása céljából, hiszen ez elengedhetetlen ahhoz, 
hogy 2010-ben Európa stratégiai szinten hozzájárulhasson a biológiai sokféleségről zajló 
nemzetközi vitához, majd a témára vonatkozóan olyan új európai uniós stratégiát terjesszen 
elő, amely a biológiai sokféleség szempontjait a kapcsolódó szakpolitikai területekbe is 
beépíti. Az EU-n belül terveim között szerepel a Natura 2000 hálózat teljessé tétele, a 
tengerek biológiai sokféleségének védelmére irányuló erőfeszítések folytatása, valamint – a 
2014-ben kezdődő időszakra szóló következő pénzügyi terv előkészítése keretében – a 
természetvédelmi intézkedések finanszírozására szolgáló különböző eszközök felülvizsgálata.
Emellett felül fogom vizsgálni a vízgazdálkodás területén hatályos jogszabályok 
végrehajtását, szem előtt tartva ennek során az éghajlatváltozás következményeihez való 
alkalmazkodás szükségességét, és 2012-ben előterjesztem az ezzel kapcsolatos eredményeket.
Az édesvizekre vonatkozó szakpolitika szintén szerephez jut majd a tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelv végrehajtásában, ami az EU tengerpolitikai stratégiájának 
környezetvédelmi pillérét jelenti. Az ipar- és vállalkozáspolitikáért felelős biztossal 
együttműködésben törekedni fogok a REACH eredményes végrehajtására. Ez a vegyiparban 
elősegíti majd az innovációt, ami különösen fontos ahhoz, hogy a gazdasági válságból 
kilábaló Európa a fenntarthatóbb növekedés útját válassza. Az egészségügyi és 
fogyasztópolitikai biztossal együtt azt is meg fogom vizsgálni, hogy a jelenleg hatályos 
jogszabályi keret kellő mértékben kiterjed-e a nanotechnológiákkal összefüggő 
környezetvédelmi kérdésekre, vagy pedig külön intézkedésekre van szükség e téren.
Arra fogok törekedni, hogy Európában tovább javuljon a levegő minősége, és ezen belül is 
újból meg fogom vizsgálni a nemzeti kibocsátási határértékekről szóló irányelv 
felülvizsgálatára irányuló javaslatot, figyelembe véve a levegőszennyezésről szóló 2005-ös 
bizottsági tematikus stratégiában rögzített, 2020-ra elérendő ambiciózus egészségügyi és 
környezetvédelmi célokat.
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2010 végére elkészül a 6. környezetvédelmi cselekvési program független értékelése, amely 
az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által Európa környezetének állapotáról és 
kilátásairól készített jelentéssel együtt alapul fog szolgálni ahhoz, hogy az EU 2020-ra szóló 
stratégiája, illetve a fenntartható fejlődési stratégia keretében előrelépés történjen a 
környezetvédelmi politikában. Az ésszerűbb és egyszerűbb szabályozás alapvető fontosságú 
mind jelenlegi céljaink eléréséhez, mind pedig ahhoz, hogy egyre ambiciózusabb célokat 
tűzhessünk ki. Az ésszerűbb szabályozás nem azt jelenti, hogy lejjebb adunk elvárásainkból, 
hanem azt, hogy előremutató céljainkat valóban képesek vagyunk elérni.


