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TWEĠIBIET LILL-PARLAMENT EWROPEW

Kwestjonarju għall-Kummissarju nominat

Janez POTOČNIK

(Ambjent)

Kompetenza ġenerali, impenn Ewropew u indipendenza personali

1. X'aspetti tal-kwalifiki u l-esperjenza personali tiegħek huma partikolarment 
rilevanti biex issir Kummissarju u tippromwovi l-interess ġenerali Ewropew, 
b'mod partikulari fil-qasam li tkun responsabbli minnu? X'jimmotivak?
X'garanziji ta' indipendenza tista' tagħti lill-Parlament Ewropew, u kif tista' 
tiżgura li kull attività li wettaqt, li qed twettaq jew li se twettaq ma tkunx tista' 
tqajjem dubji dwar l-iżvolġiment ta' dmirijietek fi ħdan il-Kummissjoni?

Ir-rekord tiegħi bħala Kummissarju f'dawn l-aħħar ħames snin huwa l-aqwa evidenza tal-
impenn tiegħi għall-interess ġenerali Ewropew u għall-kolleġjalità. Dik l-esperjenza wrietni li 
permezz tal-ħidma mal-kollegi, mas-servizzi tal-Kummissjoni, mal-Parlament u mal-
istituzzjonijiet l-oħra, huwa possibbli li wieħed jagħmel differenza reali f'ħames snin. Dik l-
esperjenza se tippermettili wkoll li nsir operazzjonali malajr fir-responsabbiltajiet tal-portafoll 
ġdid tiegħi. Bħala Kummissarju għax-Xjenza u r-Riċerka, ksibt fehim ġenerali imprezzabbli 
tal-proċessi u r-responsabbiltajiet istituzzjonali, iżda din il-kariga tatni wkoll idea ġenerali 
imprezzabbli tal-kwistjonijiet li huma ċentrali għall-portafoll tal-Ambjent.

L-esperjenza mill-ħajja professjonali preċedenti tiegħi tagħtini wkoll sisien tajba biex inkun 
Kummissarju għall-Ambjent effikaċi. Jiena kont ekonomista, maniġer, għalliem, riċerkatur, 
negozjatur tal-adeżjoni u ministru Ewropew.

Il-motivazzjonijiet tiegħi huma numerużi u profondi. Jiena Sloven u l-esperjenza personali 
tiegħi tal-qsim tal-Jugożlavja u tal-iżvilupp divers tar-reġjun tal-Balkani minn dakinhar 'il 
quddiem, ovvjament kienet influwenza importanti. Għalija l-Unjoni Ewropea minn dejjem 
kienet tfisser libertà, u libertajiet; u l-istorja riċenti ta' pajjiżi tfisser li jiena ma nassumix li 
dawn il-libertajiet kienu minn dejjem u se jibqgħu għal dejjem. Jiena kburi li bħala negozjatur 
ewlieni għas-Slovenja, kelli parti fis-suċċess tat-tkabbir u fl-adeżjoni tas-Slovenja. Iżda, 
filwaqt li l-prinċipji ġustifikattivi ta' wara l-gwerra dinjija u ta' wara l-gwerra bierda għal-
libertajiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea jibqgħu validi, jiena nara rwol li qed jinbidel 
għall-Unjoni Ewropea fil-futur. L-Unjoni dejjem qed iżżid fl-importanza tagħha, mhux biss 
bħala suq uniku, iżda wkoll minħabba li tipprovdi approċċi komuni u soluzzjonijiet komuni 
għall-isfidi reġjonali u globali li qed niffaċċjaw. F'dinja multipolari, l-Ewropa għandha tkun 
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responsabbli, l-Ewropa għandha tmexxi u l-Ewropa għandha tkun b'saħħitha. F'dinja dejjem 
iktar konnessa u interrelatata, ir-responsabbiltà individwali u kollettiva tagħna kibret. L-
Ewropa għandha tieħu dik ir-responsabbiltà. It-Trattat ta' Liżbona se jgħinna nissodisfaw dak 
ir-rwol.

Naturalment, ħafna minn dawk l-isfidi huma relatati mal-fatt li aħna ngħixu fuq pjaneta li 
għandha riżorsi li jispiċċaw u ekoloġija fraġli iżda li xorta għandha tilħaq l-aspirazzjonijiet 
validi ta' kważi 7 biljun ruħ għal kwalità tal-ħajja materjali diċenti. Lanqas biss nista' ngħid li 
l-motivazzjoni tiegħi għall-portafoll tal-Ambjent hija purament morali u diżinteressata. Kif 
għidt f'diskors li tajt f'Mejju ta' din is-sena "Is-Sostenibbiltà m'għadhiex kwistjoni ta' moralità 
biss, iżda qed issir ukoll kwistjoni ta' interess personali. M'għadhiex sempliċiment dwar kif se 
nħallu l-pjaneta tagħna għall-ġenerazzjonijiet futuri, iżda wkoll dwar l-impatt tal-imġiba 
tagħna matul il-ġenerazzjoni tagħna stess jew dik li jmiss." U dan ma kienx biss l-uniku 
diskors li fih tkellimt dwar il-bżonn għal futur sostenibbli u politiki li jappoġġaw is-
sostenibbiltà. Dan jista' jiġi ċċekkjat personalment fuq il-websajt tiegħi, fejn għandkom aċċess 
għall-maġġoranza tal-kontributi li għamilt matul il-mandat li għadda.

Nista' nwiegħed immedjatament u b'mod ċar li matul il-mandat tiegħi m'jiena se ninvolvi ruħi 
fl-ebda xogħol ieħor, kemm bi qligħ u kemm mingħajr qligħ. Bħalissa ma nokkupa l-ebda 
kariga jew responsabbiltà oħra. Ma għandi l-ebda negozju jew azjendi finanzjarji Id-
Dikjarazzjoni tal-Interessi tiegħi hija kompluta u aċċessibbli għall-pubbliku u nwiegħed li 
naġġornaha f'każ li jkun hemm tibdiliet. Inwiegħed ukoll li m'jiena se nfittex, jew nieħu 
struzzjonijiet mingħand l-ebda gvern jew korp ieħor, u li se nieħu l-prekawzjonijiet kollha 
meħtieġa biex nevita kwalunkwe kunflitt ta’ interess possibbli fi qadi ta’ dmirijieti.

Dawn huma obbligi għall-Kummissarji kollha kif stipulati fit-Trattati u fil-kodiċi ta' kondotta 
tagħna u jiena nimpenja ruħi b'mod sħiħ li nirrispettahom. Għalija l-indipendenza hija wkoll 
kwistjoni ta' prinċipju personali: obbligu morali li huwa neċessarju sabiex tinżamm id-dinjità 
tal-uffiċċju tiegħi u tal-Istituzzjoni li jien nirrappreżenta. Nemmen li dan jirriżulta mir-rekord 
tiegħi bħala Kummissarju għal dawn l-aħħar 5 snin. Jiena dejjem irrifjutajt stediniet biex 
nipparteċipa fi kwalunkwe organizzazzjoni, pubblikazzjoni jew avveniment li jistgħu 
jikkompromettu jew jitqiesu li jikkompromettu l-indipendenza tiegħi. Jiena ħdimt mal-
industrija iżda mhux għall-industrija, pereżempju biex jiġu stabbilitit sħubijiet bejn is-settur 
pubbliku u dak privat (eż. L-Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti). Fil-programmi ta' qafas għar-
riċerka, jiena dejjem ipproteġejt bil-qawwa l-indipendenza u l-bażi xjentifika tal-evalwazzjoni 
ta' sejħiet ta' riċerka.

Ġestjoni tal-portafoll u kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew u mal-kumitati tiegħu

2. Kif tevalwa l-irwol tiegħek bħala Membru tal-Kulleġġ tal-Kummissarji? Fir-
rigward ta' xiex tqis li inti responsabbli lejn il-Parlament u li trid tagħtih kont 
għall-azzjonijiet tiegħek u dawk tad-dipartimenti tiegħek?

Il-Kulleġġ tal-Kummissarji huwa l-qalb politika tal-Kummissjoni. Il-Kulleġġ għandu jkun 
politiku iżda mhux partiġjan, u jiena kont personalment impressjonat b'kemm il-Kummissarji 
jaħdmu b'mod indipendenti mill-isfond politiku u nazzjonali tagħhom stess. Min-naħa tiegħi 
dejjem ikkoperajt u se nkompli nikkopera mal-politikanti tal-gruppi politiċi kollha. Parti mill-
kultura politika tiegħi hija li negħlbu d-diviżjonijiet partiġjani għall-ġid komuni. Naqbel 
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b'mod sħiħ mal-linji gwida politiċi preżentati lil din il-Kamra mill-President tal-Kummissjoni, 
u saħansitra appoġġajt b'mod attiv dawk l-orjentazzjonijiet matul il-mandat preċedenti.
Għandi wkoll l-intenzjoni li nikkontribwixxi b'mod attiv u vigoruż għad-deliberazzjonijiet u 
d-deċiżjonijiet tal-Kulleġġ u miniex se noqgħod lura milli nkun kritiku b'mod pożittiv.
Madanakollu, ladarba jkunu ttieħdu deċiżjonijiet, jiena se nġorr ir-responsabbiltà kollettiva 
totalment konxju ta' dak li dan ikun jimplika, u saħansitra nwiegħed li nagħmel kull sforz biex 
nikkomunika u nispjega dawk id-deċiżjonijiet liċ-ċittadini minħabba li nemmem li l-injoranza 
dwar l-Ewropa hija sors tal-apatija dwar l-Ewropa.

Nieħu responsabbiltà politika sħiħa għall-attivitajiet tas-servizzi fil-qasam ta' kompetenza 
tiegħi. Jiena nnominat biex nieħu responsabbiltà għal portafoll li għandu impatti u 
implikazzjonijiet f'firxa wiesgħa ta' oqsma politiċi. Għalhekk, nemmen li se jkun importanti li 
naħdem b'mod effikaċi mal-kollegi tiegħi u s-servizzi tagħhom ħafna qabel l-istadju tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet finali u b'mod partikolari mal-Kummissarju għall-Azzjoni dwar il-Klima.
Jien konxju b'mod sħiħ dwar kemm tista' tkun kbira l-isfida li wieħed imur lil hinn mill-
ġerarkiji u r-responsabbiltajiet istituzzjonali, iżda nemmen ukoll li dan huwa neċessarju biex 
nilħqu l-ħafna objettivi komuni tagħna. Jiena wieħed li naħdem tajjeb f'tim, għadni attiv 
nilgħab il-'volleyball', anke jekk innutajt li x-xibka qed togħla kull sena. Nemmen li l-kisba ta' 
riżultati tajbin tfisser li wieħed ikun lest biex jaqsam ix-xogħol, ir-responsabbiltajiet u l-
mertu. Il-fiduċja u t-trasparenza se jkunu partikolarment importanti fl-isfond tal-qsim tar-
responsabbiltajiet għall-ambjent u t-tibdil fil-klima, iżda dawn huma prinċipji li dejjem ħdimt 
bihom.

Jiena bniedem demokratiku li ġej minn pajjiż li kellu jiġġieled għad-demokrazija. Għalhekk, 
ninsab kuntent li t-Trattat ta' Liżbona jsaħħaħ ir-rwol u s-setgħat tal-Parlament Ewropew.
Għandi l-ħsieb li ninvesti ħafna fl-iżvilupp ta' djalogu politiku kostruttiv mal-Parlament u l-
kumitati tiegħu li jkun ibbażat fuq l-onestà, it-trasparenza, il-fiduċja reċiproka, rappurtar 
regolari u l-iskambju ta' informazzjoni, sabiex ikun possibbli għall-Parlament li jeżerċita l-
kontroll demokratiku tiegħu b'mod effikaċi. Inqis il-preżenza tiegħi fis-sessjonijiet plenarji u 
fil-laqgħat tal-kumitati bħala ċentrali għar-responsabbiltajiet tiegħi bħala Kummissarju u 
marbuta direttament mar-responsabbiltà u l-leġittimità tal-Kummissjoni kollha. Hemm il-
ħtieġa għal relazzjoni kostruttiva u regolari mal-Parlament biex jinkisbu r-riżultati u għalhekk 
għandi l-intenzjoni li naħdem mal-Parlament u mal-Kumitati tiegħu kemm 'il fuq kif ukoll 'l 
isfel fil-fluss leġiżlattiv.

Nemmen li l-ħidma tiegħi fir-relazjonijiet tiegħi mal-Parlament Ewropew hija tajba. Il-
portafoll tax-Xjenza u r-Riċerka ma kienx jinkludi ħafna xogħol leġiżlattiv u għalhekk ma 
kienx ikolli kuntatt frekwenti mal-Parlament. Minkejja dan, kont proattiv u kien hemm diversi 
drabi li offrejt li nispjega l-azzjonijiet tiegħi lill-Kumitati Parlamentari u li nisma' r-
reazzjonijiet, l-opinjonijiet u s-suġġerimenti tagħhom. Pereżempju bħala Kummissarju 
responsabbli għall-ikbar baġit amministrat b'mod dirett, kont offrejt b'mod regolari li nispjega 
lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit dwar il-progress li jkun sar fl-istrateġija ta' verifika tar-
riċerka.

3. X'rakkomandazzjonijiet (impenji/wegħdiet) speċifiċi lest li tagħmel fir-rigward ta' 
trasparenza mtejba, aktar kooperazzjoni u segwitu effettiv tal-pożizzjonijiet tal-
Parlament u t-talbiet tiegħu għal inizjattivi leġiżlattivi, anke fid-dawl tad-dħul fis-
seħħ tat-Trattat ta' Liżbona? Fir-rigward ta' inizjattivi ppjanati jew ta' proċeduri 
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li għaddejjin, lest li tagħti lill-Parlament informazzjoni u dokumenti bl-istess mod 
li tagħtihom lill-Kunsill?

Sħubija effikaċi bejn il-Parlament u l-Kummissjoni hija essenzjali biex il-metodu 
Komunitarju jaħdem fl-interessi tal-poplu Ewropew. Jiena dejjem ħsibt li aktar ma l-
Parlament ikun infurmat, iktar tkun utli l-kritika tiegħu biex tgħin lill-Kummisjoni biex tasal 
għal soluzzjonijiet effikaċi Iżda, jien nemmen ukoll li informazzjoni żejda għandha tiġi 
evitata; biex ikun hemm effiċjenza u governanza tajba, jeħtieġ li jkun hemm informazzjoni 
tajba fil-ħin it-tajjeb. Dan naturalment għandu jiġi kkombinat ma' sistema ta' aċċess għall-
informazzjoni sabiex il-Parlament jeżerċita b'mod xieraq ir-rwol tiegħu ta' kontroll 
demokratiku. Nemmen li l-Ftehim ta' Qafas jipprovdi bażi tajba għat-trasparenza u l-flussi tal-
informazzjoni bejn iż-żewġ Istituzzjonijiet u jiena nwiegħed li nirrispetta dan il-ftehim kemm 
letteralment kif ukoll fl-ispirtu. Jiena kburi li servejt fil-Kummissjoni li għamlet sforzi kbar 
biex tiżviluppa t-trasparenza permezz tal-Inizjattiva Ewropea għat-Trasparenza.

It-Trattat ta' Liżbona jsaħħaħ il-bżonn ta' approċċ li jwassal għal kunsens bejn iż-żewġ 
Istituzzjonijiet tagħna. Dan ma jistax ikun ibbażat biss fuq id-dispożizzjonijiet tat-Trattat u r-
regoli tat-teħid tad-deċiżjonijiet biss; hija wkoll kwistjoni ta' rieda politika u rieda tajba. Jiena 
qatt ma ddubitajt l-importanza ta' teħid ta' deċiżjonijiet ibbażat fuq l-onestà, it-trasparenza, il-
fiduċja reċiproka, l-effiċjenza, id-djalogu kostanti, ir-rappurtar regolari u l-iskambju ta' 
informazzjoni. Jiena diġà semmejt id-disponibbiltà tiegħi għal djalogu mal-kumitati tal-
Parlament. Is-smigħ se jkun l-ewwel kuntatt li nilqa' bil-qalb mal-membri tal-Kumitat għall-
Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u għandi l-intenzjoni li dan ikun il-bidu ta' 
relazzjoni regolari, onesta u li tħalli l-frott. Jiena nimpenja ruħi li nimxi b'mod sħiħ mal-
Ftehim ta' Qafas u mal-Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Leġiżlazzjoni.
Inwiegħed ukoll li nwieġeb malajr il-mistoqsijiet u t-talbiet għall-informazzjoni mill-membri 
individwali u se nilqa' komunikazzjoni diretta mal-membri tal-kumitat.

Fl-interess ġenerali Ewropew, nemmen li l-Kummissjoni għandha tibbaża l-inizjattivi tagħha 
fuq il-valutazzjonijiet tal-impatt (inklużi konsultazzjonijiet wesgħin), l-evidenza xjentifika u l-
prinċipji ta' regolamentazzjoni aħjar (inklużi l-proporzjonalità u s-sussidjarjetà). Madanakollu, 
l-interess ġenerali Ewropew ma jistax jintlaħaq f'vakwu politiku; din hija r-raġuni għalfejn il-
proposti tal-Kummissjoni għandhom ikunu suġġetti għal dibattitu politiku onest fi spazju 
pubbliku verament Ewropew u għalfejn il-Parlament Ewropew għandu jipprovdi l-forum 
deċiżiv għad-deliberazzjoni u s-sors tal-leġittimità demokratika.

Jiena nwiegħed li ninforma b'mod sħiħ u minnufih lill-Parlament u l-kumitati rilevanti tiegħu 
fuq bażi regolari dwar l-azzjonijiet li jkunu ttieħdu b'reazzjoni għal riżoluzzjonijiet tal-
Parlament relatati mal-oqsma ta' responsabbiltà tiegħi. Se nikkunsidra wkoll kwalunkwe talba 
li tkun saret mill-Parlament għal proposti leġiżlattivi li għandhom jitressqu skont il-Ftehim ta' 
Qafas. Minħabba l-importanza tal-proċedura ordinarja fil-qasam tal-politika ambjentali, 
għandi l-intenzjoni li nikkopera b'mod sħiħ mal-leġiżlaturi konġunti fl-istadji kollha tal-
proċess u li nappoġġa b'mod attiv l-isforzi tagħhom biex jintlaħaq ftehim.

Kwistjonijiet relatati ma’ politika
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4. X'inhuma it-tliet prijoritajiet ewlenin li biħsiebek twettaq bħala parti mill-portafoll 
propost tiegħek, filwaqt li tqis, meta jkun rilevanti, il-kriżi finanzjarja, ekonomika 
u soċjali kif ukoll preokkupazzjonijiet marbuta mal-iżvilupp sostenibbli? 

Is-sostenibbiltà titratta l-bilanċ u r-responsabbiltà Hekk kif id-dinja issir iktar interkonnessa, 
iktar multipolari, iktar kompetittiva u hekk kif id-dinja tiffaċċja iktar sfidi globali, l-
istabbiliment ta' dak il-bilanċ u r-responsabbiltà isir iktar kumpless. L-Ewropa għandha ssib 
triq għal progress bilanċjat ibbażata fuq il-bidla tal-ekonomija tagħna bbażata fuq ir-riżorsi 
f'soċjetà bbażata fuq l-għarfien. L-Ewropa għandha tieħu r-responsabbiltà li tmexxi l-iżvilupp 
tal-mekkaniżmi ta' governanza globali biex tiżgura futur sostenibbli b'mod reċiproku. It-tliet 
prijoritajiet tiegħi għall-mandat tiegħi se jkunu l-promozzjoni ta' ekonomija ekoloġika, it-
twaqqif tat-telf tal-bijodiversità u l-implimentazzjoni u t-titjib tal-leġiżlazzjoni ambjentali 
eżistenti.

L-iżvilupp ta' ekonomija li tuża livell baxx ta' karbonju u l-istimulazzjoni ta' ekonomija 
ekoloġika, innovazzjoni u impjiegi se jkunu wħud mill-prijoritajiet ewlenin tal-Istrateġija 
EU 2020. It-tisħiħ tal-kontribut tal-politika ambjentali għal din l-istrateġija u li din tinqaleb 
f'realtà, se tkun sfida ċentrali. L-effiċjenza tar-riżorsi se tkun komponent kritiku ta' 
kwalunkwe strateġija biex nipproteġu l-ambjent tagħna u nsaħħu l-kompetittività tagħna Dan 
ifisser l-implimentazzjoni tal-aħjar taħlita ta' regolamentazzjoni intelliġenti, inċentivi u 
mekkaniżmi bbażati fuq is-suq biex jitrawmu l-ekoinnovazzjoni, il-konsum sostenibbli u l-
produzzjoni, filwaqt li jinstabu mezzi li jippromwovu t-tibdiliet meħtieġa li jirrispettaw b'mod 
sħiħ il-livelli tal-ambizzjoni ambjentali tagħna. Dan se jinkludi l-preżentazzjoni ta' pjanijiet ta' 
azzjoni għall-ekoinnovazzjoni, it-teknoloġiji ambjentali u l-fażi li jmiss ta' Konsum u 
Produzzjoni Sostenibbli biex l-UE issir iktar effiċjenti fir-riżorsi.

Hemm bżonn ta' iktar impenn politiku biex tiġi indirizzata l-bijodiversità. It-theddidiet mit-
telf tal-bijodiversità qed isiru iktar ċari u n-nuqqas li jintlaħqu l-objettivi interim dwar it-telf 
tal-bijodiversità ma jistax ikompli. Il-valur reali tal-bijodiversità u l-ekosistemi u l-
importanza tal-ħamrija, l-ilma, l-użu tal-art u l-forestrija għandhom jiġu rikonoxxuti b'mod 
sħiħ. Ir-rabta bejn il-bijodiversità u t-taffija ta' u l-adattament għat-tibdil fil-klima hija
kruċjali. Għalhekk, se naħdem mill-qrib mal-Kummissarju għall-Azzjoni dwar il-Klima.
Minħabba li la se nilħqu l-mira tal-UE għall-2010 li nwaqqfu t-telf tal-bijodiversità, u lanqas 
il-mira globali li nnaqqsu dan it-telf b'mod sinifikanti, dan il-qasam politiku jeħtieġ impetus
ġdid. Jeħtieġ li jkun hemm miri ġodda globali u għall-UE, iżda l-miri mhumiex biżżejjed. Se 
nagħmel pressjoni biex ikun hemm pjan ta' azzjoni ambizzjuż u ninsab konxju li l-ikbar sfida 
li għandi se tkun li niżgura li dan ikun jipproduċi r-riżultati.

Jekk irridu niksbu l-objettivi ambjentali ambizzjużi, irridu nieħdu azzjoni fuq ħafna fronti 
politiċi. Jiena konxju b'mod sħiħ tar-rwol u r-responsabbiltà tiegħi biex niżgura li dawn l-
objettivi jkunu riflessi b'mod xieraq f'politiki oħra. L-implimentazzjoni u r-reviżjoni tal-
leġiżlazzjoni ambjentali eżistenti (tal-arja, tal-ilma, tal-iskart u tal-kimika) se jappoġġaw il-
pass lejn żvilupp iktar sostenibbli u se jkomplu jiżguraw li l-impatti negattivi tal-attivitajiet 
tagħna fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem, jiġu evitati. It-titjib tal-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tagħna hija wkoll kruċjali. It-titjib se jgħin biex jinżamm il-progress ambjentali u 
biex ikun żgurat li l-benefiċċji maħsuba minn proposti meta dawn ikunu adottati, 
jimmaterjalizzaw realment. Dan se jkun qasam ta' koperazzjoni importanti mal-Istati Membri.
Għandna noqgħodu attenti li l-implimentazzjoni ma tkunx imxekkla jew immarġinalizzata 
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mill-pressjonijiet li jirriżultaw mill-kriżi ekonomika. Il-kriżi finanzjarja wriet il-konsegwenzi 
tan-nuqqas ta' sostenibbiltà f'qasam wieħed. Il-ħruġ tagħna mill-kriżi għandu jsir b'mod li 
jista' jżid u mhux inaqqas iktar is-sostenibbiltà tal-futur tagħna.

5. X'inhuma l-inizjattivi speċifiċi leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi li biħsiebek tressaq, u 
skont liema kalendarju? X'impenji speċifiċi tista' tintrabat li twettaq rigward, 
b'mod partikulari, il-prijoritajiet u t-talbiet tal-kumitati mehmuża ma' dan il-
kwestjonarju u li huma parti mill-portafoll tiegħek? Kif tiżgura inti stess il-kwalità 
tajba ta' proposti leġiżlattivi?

Jiena m'għandi l-ebda ħsieb li ndum biex nitratta l-kwistjonijiet ambjentali ewlenin, iżda dan 
ma jfissirx li jiena favur soluzzjonijiet mgħaġġla li jkollhom impatt qawwi fuq il-
komunikazzjoni u impatt baxx fuq l-ambjent. Jiena rrid li l-politika ambjentali Ewropea tkun 
effikaċi b'mod ambizzjuż. Ninsab determinat li niffoka fuq dak kollu li nagħmel biex ikollna 
riżultati ambjentali mill-aqwa. Iżda jiena naf ukoll li dawn qatt m'aħna se nilħquhom permezz 
ta' intenzjonijiet tajbin u korrettezza morali biss. Għandna bżonn approċċ sistematiku u bażi 
ta' għarfien solida mhux biss bħala prekundizzjoni għall-kredibbiltà tal-proposti tagħna stess, 
iżda wkoll biex niżguraw li għandna bażi ta' evidenza b'saħħitha biex l-objettivi tagħna jkunu 
integrati b'mod effikaċi permezz ta' oqsma politiċi oħra. Dan se jkun ċentrali għall-effikaċja 
tagħna fl-Istrateġija EU 2020.
Se nagħti prijorità lill-implimentazzjoni effikaċi tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE u l-
integrazzjoni tagħha f'oqsma politiċi oħra. Se nkompli bl-approċċ doppju ta' sħubija mal-Istati 
Membri biex tkun żgurata l-konformità, u fejn ma naslux b'dan il-mod, minix se noqgħod lura 
milli nuża strumenti legali għall-infurzar, bl-objettiv strateġiku li niksbu l-ogħla impatt 
possibbli fuq konformità mtejba.

Għandi l-intenzjoni li naħtaf l-opportunità tal-2010, is-sena internazzjonali tal-bijodiversità, 
biex nindirizza l-isfida tat-telf tal-bijodiversità. Se nagħmel konklużjonijiet mill-esperjenza 
tas-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali u se mmexxi 'l quddiem il-politiki dwar l-iskart, l-
effiċjenza tar-riżorsi u l-konsum u l-produzzjoni sostenibbli biex jitrawmu t-tkabbir ekoloġiku 
u l-ekoinnovazzjoni u biex nikkontribwixxu għal UE iktar b'saħħitha mil-lat ambjentali, 
soċjali u ekonomiku. Se niżgura wkoll li l-politika ambjentali tikkontribwixxi b'mod sħiħ 
għall-attivitajiet tal-Kummissjoni għat-taffija tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra u għall-
adattament għat-tibdil fil-klima.

Minkejja xi riżultati pożittivi, il-miri tal-bijodiversità stabbiliti għall-2010 mhux se jintlaħqu. 
Se nipproponi possibilitajiet għal viżjoni Ewropea ġdida u mira għall-bijodiversità li 
tippermetti lill-Ewropa biex fl-2010 tagħti kontribut strateġiku għad-dibattitu internazzjonali 
dwar il-bijodiversità u sussegwentement se nippreżenta strateġija ġdida tal-UE għall-
bijodiversità li se tintegra l-bijodiversità f'oqsma politiċi relatati. Fi ħdan l-UE, se niffinalizza 
l-istabbiliment tan-netwerk Natura 2000, se nkompli naħdem biex il-bijodiversità tal-baħar 
tkun protetta u se nkompli nirrevedi l-mezzi differenti disponibbli għall-finanzjament tal-
protezzjoni tan-natura fil-preparazzjoni tal-prospettivi finanzjarji li jmiss fl-2014.

Se nirrevedi l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-ilma b'kunsiderazzjoni għall-
bżonn li din il-leġiżlazzjoni tkun adattata għat-tibdil fil-klima u se nippreżenta s-sejbiet tiegħi 
fl-2012. L-implimentazzjoni effikaċi tal-politika dwar l-ilma ħelu se tikkontribwixxi wkoll 
għall-implimentazzjoni tad-Direttiva ta' Qafas dwar l-Istrateġija tal-Baħar, il-pilastru 
ambjentali tal-istrateġija marittima tal-UE. Flimkien mal-Kummissarju għall-industrija u l-
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intraprendenza, se naħdem biex ir-REACH tkun implimentata b'mod effettiv. Dan se 
jikkontribwixxi għal innovazzjoni fil-qasam tal-kimika, element importanti biex l-Ewropa 
titpoġġa fi triq ta' tkabbir iktar sostenibbli hekk kif toħroġ mill-kriżi ekonomika.
F'koperazzjoni mal-Kummissarju għas-Saħħa u l-Politika tal-Konsumatur, se neżamina wkoll 
jekk il-qafas leġiżlattiv eżistenti jkoprix biżżejjed il-kwistjonijiet ambjentali relatati man-
nanoteknoloġija jew jekk hemmx bżonn ta' miżuri speċifiċi.

Sejjer nagħmel tentattiv biex inkompli ntejjeb il-kwalità tal-arja fl-Ewropa u b'mod partikolari 
se nerġa' neżamina l-proposta għal reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Limiti Massimi tal-
Emissjonijiet Nazzjonali fl-isfond ta' objettivi ambizzjużi għas-saħħa u l-ambjent li għandhom 
jintlaħqu sal-2020, kif stipulat mill-Istrateġija Tematika tal-Arja tal-Kummissjoni tal-2005.

Evalwazzjoni indipendenti tas-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali se tkun kompluta sal-
aħħar tal-2010. Flimkien mal-"iState and outlook of the European environment" ('SOER') tal-
Aġenzija Ambjentali Ewropea, se tifforma l-bażi sabiex il-politika ambjentali titmexxa 'l 
quddiem fil-kuntest tal-UE 2020 u l-Istrateġiji tal-Iżvilupp Sostenibbli. Sabiex jintlaħqu l-
objettivi attwali tagħha u sabiex dawn jitmexxew iktar 'il quddiem, jeħtieġ regolamentazzjoni 
iktar intelliġenti u iktar sempliċi. Regolamentazzjoni aħjar mhijiex se tfisser it-tnaqqis tal-
ambizzjonijiet iżda il-possibbiltà li proprju dawn l-ambizzjonijiet jintlaħqu b'mod effikaċi.


