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ATBILDES UZ EIROPAS PARLAMENTA JAUTĀJUMIEM,  

KAS UZDOTI KOMISĀRA AMATA KANDIDĀTAM

Janesam POTOČNIKAM

(Vide)

Vispārējā kompetence, apņēmība pildīt amata pienākumus Eiropas mērogā un 
personiskā neatkarība

1. Kādi Jūsu profesionālās kvalifikācijas un personiskās pieredzes aspekti ir 
visbūtiskākie, lai kļūtu par komisāru un sekmētu eiropiešu vispārējo ieinteresētību, 
jo īpaši jomā, par kuru Jūs būsiet atbildīgs? Kas Jūs motivē? Kādas garantijas Jūs 
varat sniegt Eiropas Parlamentam, apliecinot savu neatkarību, un kā Jūs 
nodrošināsiet, lai pagātnē, tagadnē un nākotnē īstenotā rīcība neradītu šaubas par 
Jūsu spējām pildīt pienākumus Komisijā?

Komisāra darbs, ko esmu veicis pēdējo 5 gadu laikā, ir labākais pierādījums tam, ka 
strādāju eiropiešu Eiropas kopējo interešu labā un ievēroju koleģialitātes principu. Šī 
pieredze man ir parādījusi, ka, strādājot ar kolēģiem, Komisijas dienestiem, Parlamentu un 
citām iestādēm, 5 gadu laikā ir iespējams būtiski mainīt situāciju. Turklāt gūtā pieredze 
man ļaus ātri apgūt jaunos amata pienākumus. Strādājot kā zinātnes un pētniecības 
komisārs, es ieguvu vērtīgu vispārējo izpratni ne tikai par iestāžu darba procesu un 
pienākumiem, bet arī vērtīgu ieskatu jautājumos, kas ir nozīmīgi vides jomā.

Turklāt pieredze, kas gūta agrākajā darba dzīvē, ir labs pamats tam, lai es varētu veiksmīgi 
strādāt kā vides komisārs. Esmu strādājis kā ekonomists, vadītājs, skolotājs, pētnieks, 
vadījis sarunas par Slovēnijas pievienošanos Eiropas Savienībai un bijis Eiropas lietu 
ministrs.

Man ir daudz motivējošu faktoru, un tie ir patiesi. Esmu slovēnis, un Dienvidslāvijas 
sabrukšana un dažādi notikumi, kas pēc tam norisinājās Balkānu reģionā, nenoliedzami ir 
būtiski ietekmējuši manu personisko pieredzi. Man Eiropas Savienība vienmēr ir bijusi 
sinonīms brīvībai un tiesībām, un, ņemot vērā manas valsts neseno pieredzi, es šīs divas 
lietas neuztveru kā pašas par sevi saprotamas. Lepojos, ka, strādājot kā galvenais sarunu 
vadītājs, esmu sniedzis ieguldījumu paplašināšanās procesā un palīdzējis Slovēnijai 
pievienoties Eiropas Savienībai. Bet kamēr vien Eiropas Savienībā spēkā būs principi par 
pamattiesībām, kas tika ieviesti pēc Otrā pasaules kara un aukstā kara, uzskatu, ka ES 
loma nākotnē mainīsies. Eiropas Savienība kļūst aizvien nozīmīgāka, ne tikai kā vienots 
tirgus, bet arī sniedzot kopēju pieeju un kopējus risinājumus aktuālām reģionāla un 
pasaules mēroga problēmām. Krasi atšķirīgajā pasaulē Eiropai jāuzņemas atbildība, 
Eiropai jābūt vadībā un Eiropai jābūt stiprai. Pasaulē, kas kļūst aizvien vairāk savienota un 
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savstarpēji saistīta, ir palielinājusies individuālā un kopējā atbildība. Eiropai ir jāuzņemas 
šī atbildība. Lisabonas līgums palīdzēs veikt šo uzdevumu.

Protams, daudzu problēmu pamatā ir fakts, ka dzīvojam uz planētas ar ierobežotiem 
resursiem un trauslu ekoloģisko līdzsvaru, taču vienlaikus mums jāņem vērā gandrīz 
7 miljardu iedzīvotāju pamatotā tiekšanās dzīvot labu materiāli nodrošinātu dzīvi. Es pat 
nevaru apgalvot, ka mana motivācija kļūt par vides komisāru ir tikai morāla un pilnīgi 
nesavtīga. Kā minēju runā, ar kuru uzstājos šā gada maijā „ilgtspējība vairs nav tikai 
morāles jautājums, tas kļūst arī par personīgās intereses jautājumu. Tas nav tikai par to, 
kādā stāvoklī saglabāsim pasauli nākamajām paaudzēm, bet arī par mūsu darbību ietekmi 
šīs paaudzes vai nākamās paaudzes laikā.” Un tā nebūt nebija vienīgā runa, kurā es 
uzsvēru, ka nākotnei jābūt ilgtspējīgai un ka vajadzīgi politikas virzieni, kas veicinātu 
ilgstpējību. Par to katrs var pārliecināties, apmeklējot manu tīmekļa vietni, no kuras 
iespējams piekļūt lielākajai daļai manu runu, ar kurām esmu uzstājies iepriekšējo pilnvaru 
laikā.

Es varu nekavējoties un nepārprotami apgalvot, ka, veicot vides komisāra pienākumus, 
neieņemšu nekādu citu amatu, neatkarīgi no tā, vai tas ir atalgots vai nav. Šobrīd neveicu 
nekādas citas funkcijas vai pienākumus. Man nepieder uzņēmumi, nedz arī kapitāla daļas.
Mana interešu deklarācija ir sagatavota un publiski pieejama, un apņemos izmaiņu 
gadījumā to atjaunināt. Turklāt es apņemos nepieprasīt un nepieņemt nevienas valdības 
vai citas struktūras norādījumus, un veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai, 
strādājot vides komisāra amatā, izvairītos no iespējamiem interešu konfliktiem.

Tie ir visu komisāru pienākumi, kas paredzēti līgumos un komisāru rīcības kodeksā, un es 
pilnībā apņemos tos ievērot. Man neatkarība ir arī personiskā principa jautājums —
morāls pienākums, kas ir vajadzīgs, lai saglabātu sava amata un manis pārstāvētās iestādes 
godu. Ceru, ka esmu to pierādījis, strādājot kā komisārs pēdējo 5 gadu laikā. Vienmēr 
esmu noraidījis uzaicinājumus piedalīties organizācijās, publikācijās vai pasākumos, kas 
varētu ietekmēt manu neatkarību vai radīt iespaidu, ka tā tiek ietekmēta. Esmu strādājis ar 
nozarēm, bet ne pakļāvies to spiedienam, piemēram, izveidojot publiskā un privātā sektora 
partnerības (piemēram, kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas). Saistībā ar pētniecības 
pamatprogrammām esmu vienmēr stingri uzraudzījis, lai, novērtējot uzaicinājumus 
iesniegt priekšlikumus, tiktu saglabāta neatkarība un zinātniskais pamats.

Pienākumu izpilde un sadarbība ar Eiropas Parlamentu un tā komitejām

2. Kā Jūs vērtētu savus pienākumus, ja Jūs kļūtu par Komisāru kolēģijas locekli?
Kādā ziņā Jūs uzskatītu sevi par atbildīgu Parlamenta priekšā un būtu gatavs 
atskaitīties tam par savu vai Jūsu pakļautībā esošo departamentu darbu?

Komisāru kolēģija ir Komisijas politiskais centrs. Tai jābūt politiskai, bet ne tendenciozai, un 
mani pārsteidza tas, cik lielā mērā komisāri darbojas neatkarīgi no pašu politiskās vai 
valstiskās piederības. Kas attiecas uz mani, vienmēr esmu sadarbojies ar politiķiem no 
dažādiem politiskajiem grupējumiem un turpināšu to darīt. Pacelšanās pāri atsevišķu partiju 
interesēm kopēja mērķa labad atbilst manai politiskajai kultūrai. Pilnībā piekrītu politiskajām 
pamatnostādnēm, ko Komisijas priekšsēdētājs iesniedza šim Parlamentam, un es aktīvi 
atbalstīju šos virzienus, strādājot iepriekšējā komisāra amatā. Turklāt esmu iecerējis aktīvi un 
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enerģiski iesaistīties kolēģijas pārrunās un lēmumu pieņemšanā, un es nekavēšos izteikt 
pozitīvu kritiku. Tomēr, kad lēmumi būs pieņemti, es uzņemšos daļu kopējās atbildības, 
pilnībā apzinoties, ko tas nozīmē, un apņemos darīt visu, lai šie lēmumi tiktu paziņoti un 
izskaidroti iedzīvotājiem, jo uzskatu, ka informācijas trūkums par Eiropas Savienību ir 
galvenais faktors, kas veicina eiroapātiju.

Es pilnībā uzņemšos politisko atbildību par to dienestu rīcību, kuri ietilpst manā atbildības 
jomā. Esmu izvirzīts, lai uzņemtos atbildību par pienākumiem, kuri ietekmē un skar dažādas 
politikas jomas. Tāpēc uzskatu, ka ir svarīgi efektīvi strādāt ar kolēģiem un viņu dienestiem, 
un jo īpaši ar klimata pārmaiņu novēršanas komisāri jau ilgi pirms formālā lēmumu 
pieņemšanas posma. Pilnībā apzinos, cik grūti ir panākt, lai manas atbildības jautājumi gūtu 
ievērību visos iestāžu hierarhijas līmeņos un struktūrās, taču vienlaikus uzskatu, ka tas ir 
vajadzīgs, lai sasniegtu daudzus kopīgos mērķus. Esmu komandas spēlētājs, joprojām aktīvi 
spēlēju volejbolu, lai gan esmu pamanījis, ka ar katru gadu tīkls ir grūtāk aizsniedzams. Lai 
gūtu labus rezultātus, manuprāt, jābūt gatavam dalīties ar darbu, pienākumiem un nopelniem.
Uzticībai un pārredzamībai būs īpaši liela nozīme, ņemot vērā pienākumu sadalījumu attiecībā 
uz vides un klimata pārmaiņu jomu, taču tie ir principi, kurus es vienmēr esmu ievērojis.

Esmu demokrāts, kas nāk no valsts, kurai ir bijis jācīnās par demokrātiju. Tāpēc esmu 
priecīgs, ka Lisabonas līgums nostiprina Eiropas Parlamenta nozīmi un pilnvaras. Esmu 
iecerējis enerģiski strādāt pie tā, lai veidotu konstruktīvu politisko dialogu ar Parlamentu un tā 
komitejām, balstoties uz atklātību, pārredzamību, savstarpēju uzticēšanos, regulāru ziņošanu 
un informācijas apmaiņu, lai ļautu Parlamentam efektīvi īstenot demokrātiskas uzraudzības 
funkcijas. Dalību plenārsēdēs un komiteju sanāksmēs uzskatu par svarīgu komisāra darba 
daļu, un tā ir cieši saistīta ar Komisijas kolektīvo atbildību un leģitimitāti. Lai sasniegtu 
rezultātus, liela nozīmē ir arī konstruktīvai un regulārai sadarbībai ar Parlamentu, tāpēc esmu 
iecerējis strādāt ar Parlamentu un tā komitejām visos likumdošanas procesa posmos.

Uzskatu, ka manas attiecības ar Eiropas Parlamentu ir bijušas labas. Veicot zinātnes un 
pētniecības komisāra amata pienākumus, nenācās saskarties ar lielu darba  slodzi 
likumdošanas jomā, līdz ar to nebija vajadzības bieži ierasties Parlamentā. Tomēr vairākos
gadījumos esmu pēc paša ierosmes piedāvājis Parlamenta komitejām paskaidrot savu rīcību 
un uzklausīt to reakciju, viedokļus un ierosinājumus. Piemēram, kā komisārs, kas ir atbildīgs 
par lielāko tieši pārvaldīto budžetu, es uzsāku regulāri informēt Budžeta kontroles komiteju 
par paveikto attiecībā uz revīzijas stratēģiju pētniecības jomā.

3. Kādas konkrētas saistības, ņemot vērā arī Lisabonas līguma stāšanos spēkā, esat 
gatavs uzņemties, lai uzlabotu pārredzamību, veidotu ciešāku sadarbību un īstenotu 
efektīvu rīcību pēc tam, kad Parlaments ir paziņojis par savu nostāju un pieprasījis 
iesniegt likumdošanas priekšlikumus? Vai saistībā ar plānotajām iniciatīvām vai jau 
notiekošajām procedūrām esat gatavs sniegt Parlamentam informāciju un 
dokumentus tieši tāpat, kā Padomei?

Efektīvai Parlamenta un Komisijas sadarbībai ir būtiska nozīme, lai panāktu, ka Kopienas 
metode darbojas Eiropas iedzīvotāju interesēs. Esmu vienmēr uzskatījis, ka Parlamenta 
kritika, palīdzot Komisijai rast efektīvus risinājumus, ir lietderīgāka, kad Parlaments ir labāk 
informēts. Taču es uzskatu arī, ka jāizvairās no pārāk daudz informācijas; lai panāktu 
efektivitāti un labu pārvaldību, vajadzīga pareizā informācija pareizajā laikā. Tam, protams, 
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jābūt kombinācijā ar sistēmu, kas nodrošina piekļuvi informācijai, lai Parlaments varētu 
pareizi veikt savus demokrātiskas uzraudzības pienākumus. Uzskatu, ka Pamatnolīgums ir 
labs pamats pārredzamības un informācijas plūsmas nodrošināšanai starp šīm divām iestādēm, 
un es apņemos ievērot gan tā burtu, gan garu. Lepojos, ka esmu strādājis Komisijā, kas 
ieguldījusi lielus pūliņus, lai ar Eiropas pārredzamības iniciatīvas palīdzību uzlabotu 
pārredzamību.

Lisabonas līgums nostiprina ideju, ka starp abām iestādēm ir vajadzīga vienprātību veicinoša 
pieeja. To nevar balstīt tikai uz Līguma noteikumiem un lēmumu pieņemšanas noteikumiem;
tas ir arī politiskās gribas un labas ticības jautājums. Esmu vienmēr bijis pārliecināts, ka 
lēmumu pieņemšanas procesa pamatā jābūt atvērtībai, pārredzamībai, abpusējai uzticībai, 
efektivitātei, pastāvīgam dialogam, regulārai ziņošanai un informācijas apmaiņai. Jau minēju, 
ka esmu gatavs dialogam ar Parlamenta komitejām. Uzklausīšana sniegs izdevību pirmo reizi 
iepazīties ar Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas locekļiem, un 
ceru, ka tas būs sākums regulārām, atklātām un auglīgām attiecībām. Es apņemos pilnībā 
ievērot noteikumus, kas paredzēti Pamatnolīgumā un Iestāžu nolīgumā par tiesību aktu labāku 
izstrādi. Turklāt apņemos ātri atbildēt uz atsevišķu locekļu jautājumiem un informācijas 
pieprasījumiem, un atzinīgi novērtēšu tiešu saskarsmi ar komiteju locekļiem.

Rīkojoties Eiropas kopējās interesēs, uzskatu, ka Komisijas iniciatīvām jābūt balstītām uz 
ietekmes novērtējumiem (tostarp plašu apspriešanos), zinātniskajiem datiem un labāka 
regulējuma principiem (tostarp proporcionalitātes un subsidiaritātes principu). Taču Eiropas 
kopējo interešu ievērošanu nav iespējams nodrošināt, ja nav politiskā konteksta, tāpēc par 
Komisijas priekšlikumiem jāorganizē atklātas politiskās debates patiesā Eiropas publiskajā 
telpā, un Eiropas Parlaments ir izšķirošais forums pārrunām un demokrātiskas leģitimitātes 
avots.

Es apņemos pilnībā un bez kavēšanās regulāri informēt Parlamentu un attiecīgās komitejas 
par darbībām, kas veiktas, reaģējot uz Parlamenta rezolūcijām, kuras attiecas uz manas 
atbildības jomām. Turklāt ņemšu vērā Parlamenta pieprasījumus par tiesību aktu 
priekšlikumiem, kas jāiesniedz saskaņā ar Pamatnolīgumu. Ņemot vērā to, cik liela nozīme ir 
parastajai likumdošanas procedūrai vides politikas jomā, esmu iecerējis cieši sadarboties ar 
koplēmējiem visos procesa posmos un aktīvi atbalstīt to centienus panākt vienošanos.

Ar politiku saistīti jautājumi

4. Nosauciet trīs galvenās prioritātes, kuras papildus citiem pienākumiem plānojat 
pildīt Jūsu atbildības jomā, attiecīgā gadījumā ņemot vērā finanšu, ekonomikas un 
sociālo krīzi un problēmas, kas saistītas ar ilgtspējīgu attīstību.

Ilgtspējīga attīstība ir līdzsvara un atbildības jautājums. Tā kā pasaule kļūst arvien vairāk 
savstarpēji savienota, krasi atšķirīgāka, tajā valda arvien lielāka konkurence un nākas 
saskarties ar aizvien vairāk pasaules mēroga problēmu, panākt līdzsvaru un noteikt atbildību 
kļūst aizvien sarežģītāk. Eiropai jāatrod ceļš uz līdzsvarotu attīstību, kuras pamatā ir princips, 
ka uz resursiem balstīta ekonomika jāpārveido par zināšanām balstītu sabiedrību. Eiropai 
jāuzņemas vadošā loma globālu pārvaldības mehānismu izstrādē, lai nodrošinātu ilgtspējīgu 
nākotni visiem iesaistītajiem. Trīs prioritātes manā pilnvaru jomā būtu videi nekaitīgas 
ekonomikas veicināšana, cīņa pret bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un vides jomā 
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spēkā esošo tiesību aktu īstenošana un pilnveidošana.

Tādas ekonomikas izveide, kurā ir zems oglekļa emisiju līmenis, un videi nekaitīgas 
ekonomikas, inovāciju un darbavietu veicināšana būs ES 2020. gada stratēģijas galvenās 
prioritātes. Vides politikas ieguldījuma nostiprināšana šajā stratēģijā un tā īstenošana būs 
galvenais uzdevums. Lai aizsargātu vidi un uzlabotu konkurētspēju, jebkuras stratēģijas 
svarīgākais elements būs resursu efektīva izmantošana. Tas nozīmē pareizā kombinācijā 
ieviest pārdomātus noteikumus, stimulus un tirgus mehānismus, lai sekmētu ekoinovācijas un 
ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu, rodot iespējas, kā veicināt vajadzīgās izmaiņas, kas pilnībā 
atbilst mūsu tālejošajiem mērķiem vides jomā. Tas ietver arī rīcības plānu sagatavošanu 
saistībā ar ekoinovācijām, vides tehnoloģijām un ilgtspējīga patēriņa un ražošanas nākamo 
posmu, lai Eiropa resursu izmantošanas ziņā kļūtu efektīvāka.

Ar bioloģisko daudzveidību saistīto jautājumu risināšanai ir vajadzīga lielāka politiskā 
apņemšanās. Draudi, ko rada bioloģiskās daudzveidības samazināšanās kļūst aizvien 
izteiktāki, tāpēc situācija, ka netiek sasniegti vidusposma mērķi, nevar turpināties. Pilnībā 
jāapzinās bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu patiesā vērtība un augsnes, ūdens, zemes 
izmantojuma un mežsaimniecības nozīme. Saiknei starp bioloģisko daudzveidību un klimata 
pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām ir būtiska nozīme. Šā iemesla dēļ es strādāšu ciešā 
sadarbībā ar klimata pārmaiņu novēršanas komisāri. Ņemot vērā to, ka netiks sasniegts ne ES 
2010. gada mērķis apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, ne arī pasaules līmeņa 
mērķis būtiski ierobežot bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, šajā politikas jomā būs 
vajadzīgs jauns stimuls. Vajadzīgi jauni ES un pasaules līmeņa mērķi, bet ar tiem vien 
nepietiek. Strādāšu pie tā, lai tiktu sagatavots vērienīgs rīcības plāns, un apzinos, ka mans 
grūtākais uzdevums būs nodrošināt tā rezultativitāti.

Ja vēlamies sasniegt tālejošus mērķus vides jomā, jādarbojas dažādos politikas virzienos. Es 
pilnībā apzinos savu uzdevumu un pienākumu nodrošināt, lai šie mērķi tiktu pareizi 
atspoguļoti citās politikas jomās. Vides jomā (gaiss, ūdens, atkritumi un ķīmiskās vielas) 
spēkā esošo tiesību aktu īstenošana un pārskatīšana palīdzēs virzīties uz ilgtspējīgāku 
izaugsmi un turpinās nodrošināt, ka nelabvēlīgā ietekme uz vidi un cilvēka veselību, ko 
izraisa mūsu darbības, tiek novērsta. Būtiska nozīme ir arī labākai tiesību aktu īstenošanai. Tā 
ļaus turpināt attīstību vides jomā un nodrošinās, ka ieguvumi, kas ierosināti priekšlikumu 
pieņemšanas laikā, kļūst taustāmi. Sadarbībai ar dalībvalstīm šajā jomā būs liela nozīme.
Jānodrošina, lai tiesību aktu īstenošanu nekavētu vai neierobežotu ekonomikas krīzes radītās 
problēmas. Finanšu krīze ir uzskatāmi parādījusi, kādas sekas var būt neilgtspējīgai rīcībai 
vienā jomā. Izeja no minētās krīzes jārod tādā veidā, kas palielinātu, bet ne samazinātu mūsu 
nākotnes ilgtspējību.

5. Kādus konkrētus normatīvus un nenormatīvus priekšlikumus plānojat iesniegt un 
kāds ir plānotais to iesniegšanas grafiks? Kādas īpašas saistības varat uzņemties, jo 
īpaši attiecībā uz komiteju prioritātēm un šai anketai pievienotajām prasībām, kas 
skar Jūsu atbildības jomu? Kā Jūs personiski nodrošināsiet, lai likumdošanas 
priekšlikumi būtu kvalitatīvi?

Esmu iecerējis bez kavēšanās sākt risināt galvenās problēmas vides jomā, taču tas nenozīmē, 
ka atbalstīšu steidzīgus risinājumus, kuri gūst plašu rezonansi plašsaziņas līdzekļos, bet kuru 
ietekme uz vidi ir niecīga. Vēlos, lai Eiropas vides politika būtu tālejoša un efektīva. Esmu 
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apņēmies visā, ko daru, galveno uzmanību vērst uz to, lai gūtu optimālus rezultātus vides 
jomā. Bet es zinu, ka tie nekad netiks sasniegti tikai ar labiem nodomiem un morālu 
godīgumu. Sistemātiska pieeja un ievērojamas zināšanas ir vajadzīgas ne tikai kā 
priekšnosacījums tam, lai mūsu priekšlikumi būtu ticami, bet arī tāpēc, lai nodrošinātu, ka 
mums ir pārliecinoši dati efektīvai mērķu integrēšanai citās politikas jomās. Šai pieejai būs 
galvenā nozīme ES 2020. gada stratēģijas efektivitātes nodrošināšanai.

Lielāko nozīmi piešķiršu ES vides tiesību aktu efektīvai īstenošanai un integrēšanai citās 
politikas jomās. Turpināšu divpusējas pieejas partnerību ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu 
atbilstību prasībām un, ja tas neizdosies, nekavēšos izmantot izpildes juridiskos instrumentus 
ar stratēģisko mērķi panākt pēc iespējas labāku atbilstību noteikumiem.

Esmu iecerējis izmantot iespējas, ko sniedz 2010. gads (starptautiskais bioloģiskās 
daudzveidības gads), lai risinātu ar bioloģiskās daudzveidības samazināšanos saistītās 
problēmas. Izdarīšu secinājumus par 6. Vides rīcības programmas īstenošanas gaitu un virzīšu 
uz priekšu politiku atkritumu, resursu efektīvas izmantošanas un ilgtspējīga patēriņa un 
ražošanas jomā, lai veicinātu videi nekaitīgu izaugsmi un ekoinovācijas un palīdzētu ES būt 
elastīgākai vides, sociālajā un ekonomikas ziņā. Turklāt strādāšu pie tā, lai nodrošinātu, ka ar 
vides politiku tiek pilnībā atbalstītas Komisijas darbības, kas vērstas uz siltumnīcefekta gāzu 
emisiju mazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Neskatoties uz dažiem iepriecinošiem rezultātiem, 2010. gada mērķi bioloģiskās 
daudzveidības jomā netiks sasniegti. Tāpēc esmu paredzējis ierosināt variantus jaunam ES 
redzējumam un mērķim attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, lai Eiropa varētu sniegt 
stratēģisku ieguldījumu starptautiskajās sarunās par bioloģisko daudzveidību 2010. gadā un 
pēc tam sagatavot jaunu ES stratēģiju bioloģiskās daudzveidības jomā, ar kuras palīdzību 
bioloģiskā daudzveidība tiks integrēta saistītās politikas jomās. Strādāšu pie tā, lai tiktu 
pabeigta Natura 2000 tīkla izveide ES, turpināšu darbu jūras bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzības jomā un pārskatīšu dažādas iespējas, kas pieejamas, lai finansētu dabas 
aizsardzību, ņemot vērā nākamos finanšu plānus no 2014. gada.  
Pārskatīšu ūdens jomā spēkā esošo tiesību aktu īstenošanu, paturot prātā nepieciešamību 
pielāgoties klimata pārmaiņām, un 2012. gadā iesniegšu savus secinājumus. Efektīva politikas 
īstenošana saldūdens jomā palīdzēs īstenot arī Jūras vides stratēģijas pamatdirektīvu, kas ir ES 
jūrniecības „vides pīlārs”. Kopā ar rūpniecības un uzņēmējdarbības komisāru es strādāšu, lai 
efektīvi īstenotu REACH regulu. Tas veicinās inovācijas ķīmijas nozarē, kas ir nozīmīgs 
elements, lai, izkļūstot no ekonomikas krīzes, Eiropa nostātos uz ilgtspējīgākas izaugsmes 
ceļa. Sadarbojoties ar veselības un patērētāju aizsardzības komisāru, es pārbaudīšu arī to, vai 
spēkā esošais tiesiskais regulējums pietiekami ņem vērā vides jautājumus, kas saistīti ar 
nanotehnoloģijām, vai tomēr ir vajadzīgi īpaši pasākumi.

Es strādāšu arī pie tā, lai turpinātu uzlabot gaisa kvalitāti Eiropā, un jo īpaši vēlreiz 
pārbaudīšu priekšlikumu pārskatīt direktīvu par valstīm noteiktajām maksimāli pieļaujamām
emisijām, ņemot vērā vērienīgos mērķus veselības un vides jomā, kas jāsasniedz līdz 
2020. gadam atbilstīgi Komisijas 2005. gada Tematiskajai stratēģijai par gaisa piesārņojumu.

Neatkarīgs 6. Vides rīcības programmas novērtējums tiks pabeigts līdz 2010. gada beigām.
Kopā ar Eiropas Vides aģentūras „State and outlook of the European environment” (SOER) 
tas veidos pamatu, lai vides politiku virzītu uz priekšu ES 2020. gada un ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju kontekstā. Pārdomātāks un vienkāršāks regulējums ir būtisks, lai sasniegtu 
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pašreizējos mērķus un izvirzītu vēl augstākus. Labāks regulējums nenozīmē atteikties no 
iecerēm, bet ļaut tās reāli sasniegt.


