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ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT 

VOOR KANDIDAAT-COMMISSARIS

Janez POTOČNIK

(Milieu)

Algemene bekwaamheid, Europese inzet en onafhankelijkheid

1. Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring zijn van bijzonder belang voor 
het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het 
Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? 
Welke is uw motivatie? Welke waarborgen voor uw onafhankelijkheid kunt u het 
Europees Parlement bieden en op welke wijze zou u ervoor zorgen dat uw 
vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over de 
uitoefening van uw plichten binnen de Commissie?

De staat van dienst die ik de afgelopen vijf jaar als commissaris heb opgebouwd, is het beste 
bewijs van mijn toewijding aan het Europees algemeen belang en het collegialiteitsbeginsel. 
Deze ervaring heeft mij geleerd dat je door samen te werken met collega's, met de diensten 
van de Commissie en met het Parlement en de andere instellingen op vijf jaar tijd écht een 
verschil kan maken. Dankzij die ervaring zal ik mij snel kunnen inwerken in de bevoegdheden 
in mijn nieuwe portefeuille. Als commissaris voor Wetenschap en Onderzoek heb ik niet 
alleen nuttige algemene kennis over de institutionele processen en taken verworven, maar ook 
waardevolle inzichten in de kwesties die centraal staan in de milieuportefeuille.

Bovendien zal de ervaring die ik in mijn vorige beroepsbezigheden heb opgedaan, mij 
uitstekend van pas komen om een doeltreffend milieucommissaris te worden. Ik heb gewerkt 
als econoom, manager, docent, onderzoeker, toetredingsonderhandelaar en Europaminister.

Er zijn talrijke diepgaande redenen voor mijn motivatie. Voor mij als Sloveen is mijn 
persoonlijke ervaring met het uiteenvallen van Joegoslavië en de verschillende richtingen 
waarin de Balkan zich sindsdien heeft ontwikkeld uiteraard van grote invloed geweest. Voor 
mij heeft de Europese Unie altijd gedraaid om vrijheid, en om vrijheden; door de recente 
geschiedenis van mijn land beschouw ik zulke vrijheden niet als vanzelfsprekend. Ik ben trots 
dat ik als hoofdonderhandelaar voor Slovenië een rol heb gespeeld in het welslagen van de 
uitbreiding en in de toetreding van Slovenië. Ondanks de blijvende geldigheid van de 
principes die na de Wereldoorlog en na de Koude Oorlog hun beslag hebben gekregen en die 
ten grondslag liggen aan de fundamentele vrijheden in de Europese Unie, zal de rol van de EU 
in de toekomst volgens mij veranderen. De Unie wordt almaar belangrijker, niet enkel als een 
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interne markt, maar ook in het aanreiken van gemeenschappelijke benaderingswijzen en 
gezamenlijke oplossingen voor de regionale en mondiale uitdagingen waarmee we worden 
geconfronteerd. In een multipolaire wereld moet Europa verantwoordelijkheid op zich nemen, 
een leidersrol spelen en sterk zijn. Door de immer toenemende samenhang en onderlinge 
verbondenheid in de wereld is onze individuele en collectieve verantwoordelijkheid 
toegenomen. Europa moet die verantwoordelijkheid op zich nemen. Het Verdrag van 
Lissabon zal ons helpen deze rol te vervullen.

Uiteraard houden vele van die uitdagingen verband met het spanningsveld tussen de eindige 
hulpbronnen en de fragiele ecologische situatie van onze planeet enerzijds, en het terechte 
streven van de bijna 7 miljard-koppige wereldbevolking naar een fatsoenlijke materiële 
levenskwaliteit anderzijds. Ik kan zelfs niet stellen dat mijn motivatie voor de 
milieuportefeuille zuiver moreel en belangeloos is. Zoals ik zei in een toespraak in de voorbije 
maand mei is duurzaamheid geen louter morele kwestie meer, maar ook een kwestie van 
eigenbelang. Het gaat niet meer alleen om de toestand waarin we onze planeet nalaten aan de 
toekomstige generaties, maar ook om het effect van ons gedrag op onze generatie of op de 
volgende. Dit was lang niet de enige toespraak waarin ik de nood aan een duurzame toekomst 
en aan duurzaam beleid heb benadrukt. Dat kan u eenvoudig zelf nagaan op mijn website, 
waar u het merendeel van de bijdragen uit mijn vorige mandaatsperiode kan raadplegen.

Ik beloof plechtig en ondubbelzinnig dat ik tijdens mijn ambtsperiode geen andere 
beroepswerkzaamheden, al dan niet tegen beloning, zal verrichten. Ik oefen thans geen andere 
ambten of functies uit. Ik heb geen zakelijke of financiële belangen. Mijn belangenverklaring 
is volledig, is voor het publiek toegankelijk en ik garandeer dat ik ze zal updaten bij eventuele 
wijzigingen. Ik zal geen instructies vragen noch aanvaarden van enige regering of enig ander 
lichaam en ik zal alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om mogelijke belangenconflicten 
bij de uitoefening van mijn ambt te voorkomen.

Ik sta volledig achter deze verplichtingen die voor alle commissarissen worden 
voorgeschreven door de Verdragen en door onze gedragscode. Onafhankelijkheid is voor mij 
ook een principekwestie: een morele verplichting die onontbeerlijk is om de waardigheid van 
mijn ambt en van de instelling die ik vertegenwoordig hoog te houden. Ik meen dat dit wordt 
bevestigd door mijn staat van dienst als commissaris de laatste vijf jaar. Ik heb steeds 
verzoeken om medewerking aan organisaties, publicaties of activiteiten die mijn 
onafhankelijkheid in het gedrang kunnen brengen of de schijn daarvan kunnen wekken, 
afgewezen. Ik heb mét het bedrijfsleven, maar niet vóór het bedrijfsleven gewerkt, zoals bij 
het opzetten van publiek-private partnerschappen (bijvoorbeeld gezamenlijke technologie-
initiatieven). Met betrekking tot de kaderprogramma’s voor onderzoek heb ik steeds geijverd 
voor de onafhankelijke en wetenschappelijk gefundeerde beoordeling van 
onderzoeksvoorstellen.

Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement en zijn 
commissies

2. Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre zou u 
zichzelf verantwoordelijk achten en zou u aan het Parlement verantwoording 
willen afleggen voor uw handelen en dat van uw diensten?
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Het college van commissarissen is de politieke kern van de Commissie. Het moet politiek, 
maar niet partijpolitiek zijn. De mate waarin commissarissen los van hun persoonlijke 
politieke en nationale achtergrond handelen, heeft indruk op mij gemaakt. Ikzelf heb altijd 
samengewerkt met politici van alle politieke groeperingen en zal dat blijven doen. Het 
overstijgen van partijpolitieke verschillen ter wille van het algemeen belang maakt deel uit 
van mijn politieke cultuur. Ik onderschrijf de politieke richtsnoeren die door de voorzitter van 
de Commissie aan dit Parlement zijn voorgesteld volledig en ik heb die aanwijzingen tijdens 
de vorige mandaatsperiode dan ook actief nageleefd. Ik heb mij voorgenomen om actief en 
krachtdadig bij te dragen aan de beraadslagingen en besluiten van het college en ik zal niet 
nalaten om opbouwende kritiek te geven. Zodra er echter besluiten zijn genomen, zal ik -
mezelf terdege bewust van de implicaties - de collectieve verantwoordelijkheid daarvoor 
aanvaarden en ik beloof alles in het werk te stellen om die besluiten mee te delen en uit te 
leggen aan de burgers, aangezien ik van mening ben dat de uitdrukking “onbekend maakt 
onbemind” ook voor de EU geldt.

Ik zal de volledige politieke verantwoordelijkheid op mij nemen voor de activiteiten van de 
diensten die onder mijn bevoegdheid vallen. Ik ben voorgedragen om verantwoordelijkheid te 
dragen voor een portefeuille met effecten op en implicaties voor een brede waaier van 
beleidsterreinen. Het lijkt mij daarom belangrijk om lang voor de formele besluitvormingsfase 
efficiënt samen te werken met mijn collega’s en hun diensten en met name met de 
commissaris voor Klimaatactie. Ik ben er mij terdege van bewust dat het een hele uitdaging 
kan zijn om de schotten tussen de institutionele hiërarchieën en bevoegdheden te slechten, 
maar ik geloof tevens dat dit noodzakelijk is om onze vele gemeenschappelijke doelstellingen 
te bereiken. Ik ben een teamspeler: ik volleybal nog steeds, hoewel ik merk dat het net elk jaar 
wat hoger hangt. Ik ben ervan overtuigd dat wie goede resultaten wil behalen, bereid moet 
zijn om zowel het werk, als de verantwoordelijkheid en de eer te delen. Gelet op de 
bevoegdheidsverdeling tussen Milieu en Klimaatverandering zullen vertrouwen en 
transparantie van bijzonder belang zijn, maar dat zijn waarden die ik steeds heb gehuldigd in 
mijn werk.

Ik ben een democraat uit een land dat heeft moeten vechten voor democratie. Daarom stemt 
het mij gelukkig dat het Verdrag van Lissabon de rol en de bevoegdheden van het Europees 
Parlement versterkt. Om het Parlement in staat te stellen zijn democratische controle 
doeltreffend uit te oefenen ben ik van plan zwaar te investeren in een constructieve politieke 
dialoog met het Parlement en zijn commissies op basis van openheid, transparantie, 
wederzijds vertrouwen, regelmatige rapportering en informatie-uitwisseling. Aanwezig zijn in 
plenaire sessies en commissievergaderingen beschouw ik als een van mijn wezenlijke taken 
als commissaris en kan wat mij betreft niet los worden gezien van de verantwoordingsplicht 
en de legitimiteit van de Commissie in haar geheel. Gezien het onlosmakelijke verband tussen 
resultaten en een constructieve, met regelmaat onderhouden relatie met het Parlement, wil ik 
zowel stroomop- als stroomafwaarts in het wetgevingsproces met het Parlement en zijn 
commissies samenwerken. 

Ik geloof dat ik een goede staat van dienst heb als het gaat om mijn relaties met het Europees 
Parlement. De portefeuille Wetenschap en Onderzoek bevatte geen zwaar wetgevend werk en 
bracht mij daarom niet dikwijls naar het Parlement. Toch heb ik menigmaal spontaan 
aangeboden mijn acties toe te lichten in de parlementaire commissies en daar naar hun 
reacties, meningen en suggesties te luisteren. Als commissaris die verantwoordelijk is voor de 
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grootste rechtstreeks beheerde begroting, heb ik aangeboden de Commissie 
begrotingscontrole op de hoogte te houden van de voortgang van de auditstrategie voor 
onderzoek.

3. Welke specifieke toezeggingen bent u bereid te doen ten aanzien van grotere 
transparantie, intensievere samenwerking en een doelmatige follow-up van de 
standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement, mede in 
het licht van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon? Bent u met 
betrekking tot de geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het 
Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?

Een doeltreffend partnerschap tussen het Parlement en de Commissie is cruciaal voor een 
efficiënte toepassing van de communautaire werkmethode in het belang van de Europese 
bevolking. Des te beter het Parlement is geïnformeerd, des te meer zijn kritiek de Commissie 
op weg zet naar doeltreffende oplossingen, heb ik altijd gevonden. Maar ik vind ook dat een 
informatielawine moet worden voorkomen: efficiëntie en goed bestuur zijn een kwestie van 
de juiste informatie op het juiste moment. Uiteraard moet dit worden gecombineerd met een 
regeling voor de toegang tot informatie, zodat het Parlement zijn democratische controletaak 
naar behoren kan uitvoeren Ik vind dat de raamovereenkomst een goede basis vormt voor 
transparantie en informatie-uitwisseling tussen onze twee instellingen en ik verbind mij ertoe 
deze naar de letter en de geest na te leven. Ik ben trots dat ik deel heb uitgemaakt van een
Commissie die via het Europees transparantie-initiatief zware inspanningen heeft geleverd 
voor meer transparantie.

Het Verdrag van Lissabon vergroot de behoefte aan een aanpak die gericht is op het vormen 
van een consensus tussen ons beider instellingen. Louter op basis van verdragsbepalingen en 
besluitvormingsregels lukt dit niet; het is ook een kwestie van politieke wil en vertrouwen. Ik 
heb nooit getwijfeld aan het belang van een besluitvorming op basis van openheid, 
transparantie, wederzijds vertrouwen, efficiëntie, constante dialoog, regelmatige rapportering 
en informatie-uitwisseling. Ik heb reeds gewezen op mijn bereidheid om in dialoog te treden 
met de commissies van het Parlement. De hoorzitting wordt een welkome kennismaking met 
de leden van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, die naar ik 
verwacht een regelmatige, open en vruchtbare samenwerking zal inluiden. Ik verbind mij 
ertoe de raamovereenkomst en de interinstitutionele overeenkomst "Beter wetgeven" volledig 
na te leven. Ook beloof ik vragen en verzoeken om informatie van individuele leden snel te 
beantwoorden en sta ik open voor rechtstreeks contact met de leden van de commissies.

Om te handelen in het algemeen Europees belang moet de Commissie bij haar initiatieven 
volgens mij uitgaan van effectbeoordelingen (waaronder brede raadplegingen), 
wetenschappelijk bewijs en betere reglementeringsbeginselen (waaronder proportionaliteit en 
subsidiariteit). Het algemeen Europees belang kan echter niet in een politiek vacuüm worden 
veiliggesteld; voorstellen van de Commissie moeten daarom het voorwerp uitmaken van een 
open politiek debat in een waarlijk Europese publieke ruimte. Het Europees Parlement is 
daarbij het doorslaggevende overlegplatform en de bron van democratische legitimiteit.

Ik verbind mij ertoe het Parlement en de betrokken commissies snel, volledig en op 
regelmatige basis te informeren over acties die zijn ondernomen naar aanleiding van 
parlementaire resoluties betreffende mijn bevoegdheden. Overeenkomstig de 
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raamovereenkomst zal ik ook rekening houden met elk verzoek van het Parlement om 
wetsvoorstellen in te dienen. Gezien het belang van de gewone wetgevingsprocedure op het 
vlak van milieubeleid neem ik mij voor in elke fase van het proces mijn volledige 
medewerking aan de medewetgevers te verlenen en hen actief te steunen bij hun pogingen om 
overeenstemming te bereiken.

Beleidskwesties

4. Welke zijn de drie voornaamste prioriteiten die u als onderdeel van de aan u 
aangeboden portefeuille wilt nastreven, waar nodig rekening houdend met de 
financiële, economische en sociale crisis en de punten van zorg in verband met de 
duurzame ontwikkeling?

Duurzaamheid draait om evenwicht en verantwoordelijkheid. Doordat de onderlinge 
verbondenheid, de multipolariteit en de concurrentie in de wereld toenemen en we meer 
wereldomspannende uitdagingen het hoofd moeten bieden, wordt het ingewikkelder om dat 
evenwicht te bereiken en die verantwoordelijkheid te dragen. Europa moet streven naar 
evenwichtige vooruitgang door om te schakelen van een op grondstoffen gebaseerde 
economie naar een kennismaatschappij. Om een duurzame toekomst voor iedereen te 
garanderen moet Europa een voortrekkersrol spelen bij de ontwikkeling van mechanismen 
voor global governance. Mijn drie prioriteiten voor dit mandaat zijn het stimuleren van een 
groene economie, het tegenhouden van het biodiversiteitverlies en het toepassen en verbeteren 
van de bestaande milieuwetgeving.

De belangrijkste prioriteiten van de "EU 2020"-strategie worden het opbouwen van een 
koolstofarme economie en het stimuleren van een groene economie, groene innovatie en 
groene banen. Het wordt een cruciale uitdaging de bijdrage van het milieubeleid tot deze 
strategie te vergroten en de strategie in de praktijk om te zetten. Een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen moet per definitie deel uitmaken van om het even welke strategie om ons milieu 
te beschermen en ons concurrentievermogen te versterken. Daarvoor moet een goede mix van 
slimme regelgeving, stimuleringsmaatregelen en op de markt gebaseerde mechanismen ter 
bevordering van eco-innovatie en duurzame consumptie en productie tot stand worden 
gebracht, om op die manier de veranderingen te bewerkstelligen die vereist zijn om onze 
ambitieuze milieudoelstellingen te halen. Dit behelst met name het indienen van actieplannen 
voor eco-innovatie en milieutechnologieën en het invoeren van de volgende fase van het 
actieplan voor duurzame consumptie en productie om de EU efficiënter met hulpbronnen te 
doen omgaan.

Om het afkalven van de biodiversiteit aan te pakken is meer politiek engagement nodig. De 
dreigingen die uitgaan van het verlies aan biodiversiteit worden almaar duidelijker en het gaat 
niet langer aan dat de tussentijdse doelstellingen ter zake worden genegeerd. Biodiversiteit en 
ecosystemen moeten naar waarde worden geschat en het belang van bodem, water, 
grondgebruik en bosbouw moet volledig worden erkend. De samenhang tussen biodiversiteit 
en de bestrijding van en aanpassing aan de klimaatverandering is cruciaal. Daarom zal ik 
nauw samenwerken met de commissaris voor Klimaatactie. Aangezien we noch de EU-
doelstelling om tegen 2010 het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen, noch de mondiale 
doelstelling om dat verlies aanzienlijk te verkleinen, zullen halen, moet aan het desbetreffende 
beleidsterrein een nieuwe impuls worden gegeven. Er zijn nieuwe Europese en mondiale 
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doelstellingen nodig, maar het mag niet bij doelstellingen blijven. Ik zal aandringen op een 
ambitieus actieplan, en ik ben mij ervan bewust dat het garanderen van de resultaatgerichtheid 
van dit plan mijn grootste uitdaging zal worden.

Als we ambitieuze milieudoelstellingen willen bereiken, moeten we op vele fronten actief 
zijn. Ik ben er mij ten zeerste van bewust dat het mijn taak en mijn verantwoordelijkheid is 
ervoor te zorgen dat op andere beleidsterreinen voldoende rekening wordt gehouden met deze 
doelstellingen. De tenuitvoerlegging en de herziening van de bestaande milieuwetgeving 
(lucht, water, afval en chemische stoffen) zullen helpen bij de overgang naar duurzamere 
groei en zullen blijven garanderen dat de kwalijke gevolgen die onze activiteiten voor het 
milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben, worden voorkomen. Cruciaal is ook dat 
onze wetgeving beter ten uitvoer wordt gelegd. Hierdoor kan de vooruitgang op milieugebied 
op peil worden gehouden en kunnen de voordelen die bij de goedkeuring van voorstellen 
worden beoogd, daadwerkelijk hun beslag krijgen. Op dit vlak zal in belangrijke mate moeten 
worden samengewerkt met de lidstaten. We moeten ons ervoor hoeden dat de 
tenuitvoerlegging onder druk van de economische crisis wordt gehinderd of verwaarloosd. De 
financiële crisis heeft laten zien welke gevolgen een gebrek aan duurzaamheid op een bepaald 
terrein kan hebben. Onze uitweg uit de crisis moet onze toekomst méér in plaats van minder 
duurzaam maken. 

5. Welke specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven bent u voornemens 
voor te leggen en op basis van welk tijdschema? Welke specifieke toezeggingen 
kunt u doen vooral ten aanzien van de in de bijlage opgenomen prioriteiten en 
verzoeken van de commissies die onder uw bevoegdheid zouden vallen? Hoe zou u 
persoonlijk zorgen voor de goede kwaliteit van wetsvoorstellen?

Ik ben voornemens geen tijd te verliezen als het gaat om het aanpakken van de belangrijkste 
milieuproblemen, maar dat wil niet zeggen dat ik een voorstander ben van lapmiddelen die 
veel effect sorteren op het vlak van communicatie, maar weinig op milieuvlak. Ik wil dat het 
Europees milieubeleid spijkers met koppen slaat. Ik ben vastbesloten om bij alles wat ik doe 
optimale milieuresultaten centraal te stellen. Om die resultaten te bereiken is echter meer 
nodig dan goede voornemens en moreel hoogstaande principes. We hebben nood aan een 
systematische aanpak en een solide kennisbasis, in de eerste plaats om de geloofwaardigheid 
van onze eigen voorstellen kracht bij te zetten, maar ook om aan de hand van een solide 
bewijsbasis onze doelstellingen via andere beleidsterreinen algemeen ingang te doen vinden. 
Onze doeltreffendheid met betrekking tot de "EU 2020”-strategie staat of valt hiermee.

Ik zal een prioriteit maken van de daadwerkelijke toepassing van de EU-milieuwetgeving en 
van de integratie van deze wetgeving in andere beleidsterreinen. Ik zal de tweesporenaanpak 
voortzetten waarbij met de lidstaten wordt samengewerkt om naleving te garanderen, maar als 
dat niet lukt, zal ik niet aarzelen om gebruik te maken van juridische 
handhavingsinstrumenten; dit alles met het strategische doel voor ogen de naleving zo gunstig 
mogelijk te beïnvloeden.

Ik wil 2010, het internationale jaar van de biodiversiteit, aangrijpen om het 
biodiversiteitsprobleem aan te pakken. Ik zal lessen trekken uit de ervaringen met het zesde 
milieuactieprogramma, en het beleid inzake afval, efficiënt gebruik van hulpbronnen en 
duurzame consumptie en productie voortzetten om eco-innovatie en groene groei te 
stimuleren en bij te dragen aan meer ecologische, sociale en economische veerkracht voor de 
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EU. Ook zal ik ervoor zorgen dat het milieubeleid ten volle bijdraagt aan de activiteiten van 
de Commissie ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en ter aanpassing aan de 
klimaatverandering. 
Ondanks enkele positieve resultaten zullen de streefdoelen met betrekking tot biodiversiteit 
voor 2010 niet worden gehaald. Ik zal met het oog op een strategische inbreng van Europa in 
het internationale biodiversiteitsdebat van 2010 voorstellen op tafel leggen voor een nieuwe 
EU-visie op biodiversiteit en een nieuw streefdoel ter zake, en zal aansluitend een nieuwe 
EU-biodiversiteitsstrategie voorstellen die biodiversiteit verankert in de aanverwante 
beleidsdomeinen. Binnen de EU zal ik de totstandbrenging van het “Natura 2000”-netwerk 
voltooien, blijven werken aan de bescherming van de mariene biodiversiteit en de diverse 
financieringsmogelijkheden voor natuurbescherming herzien ter voorbereiding op de 
volgende financiële vooruitzichten die ingaan in 2014.

Met inachtneming van de noodzaak om ons aan te passen aan de klimaatverandering zal ik de 
tenuitvoerlegging van de bestaande waterwetgeving evalueren en in 2012 mijn bevindingen 
voorstellen. Verder zal de uitvoering van het zoetwaterbeleid bijdragen aan de toepassing van 
de kaderrichtlijn mariene strategie, de milieupijler van de maritieme strategie van de EU. Ik 
zal samenwerken met de commissaris voor Industrie en ondernemerschap om REACH 
doeltreffend toe te passen. Dit zal bijdragen aan innovatie in de chemische sector, wat een 
belangrijk element is om Europa bij de uitweg uit de crisis op weg te zetten naar duurzamere 
groei. Daarnaast zal ik in samenwerking met de commissaris voor Gezondheid en 
consumentenbescherming onderzoeken of het bestaande wetgevingskader de milieukwesties 
die samenhangen met nanotechnologie voldoende dekt, en of eventueel specifieke 
maatregelen nodig zijn.
Ik zal ernaar streven de luchtkwaliteit in Europa te blijven verbeteren en met name het 
voorstel voor een herziening van de richtlijn inzake nationale emissieplafonds opnieuw te 
bekijken in het licht van de ambitieuze gezondheids- en milieudoelstellingen die voor 2020 
door de Commissie zijn vastgesteld in haar thematische strategie inzake luchtverontreiniging 
uit 2005.

Tegen eind 2010 zal een onafhankelijke evaluatie van het zesde milieuactieprogramma zijn 
voltooid. Samen met het rapport van het Europees milieuagentschap "State and outlook of the 
European environment" ('SOER'), zal deze evaluatie de basis vormen voor de verdere 
ontwikkeling van het milieubeleid in de context van de "EU 2020”-strategie en van de 
strategieën voor duurzame ontwikkeling. Slimmere en eenvoudigere regelgeving is essentieel 
om onze huidige doelstellingen te bereiken en om de lat nog hoger te leggen. Betere 
regelgeving is geen kwestie van de ambities naar beneden bij te stellen, maar van ons in staat 
te stellen ze te verwezenlijken. 


