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ODPOWIEDZI KANDYDATA NA KOMISARZA

NA PYTANIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Janez POTOČNIK

(środowisko)

Ogólne kompetencje, zaangażowanie w sprawę europejską, niezależność osobista

1. Jakie aspekty Pańskich kwalifikacji i doświadczenia mają szczególne znaczenie dla 
bycia komisarzem i promowania ogólnego interesu europejskiego, zwłaszcza w 
obszarze, za który byłby Pan odpowiedzialny(-a)? Co skłania Pana do ubiegania się 
to o stanowisko? W jaki sposób może Pan wykazać przed Parlamentem 
Europejskim swoją niezależność oraz zapewnić, że wszelka działalność 
prowadzona w przeszłości, w chwili obecnej oraz w przyszłości nie będzie 
poddawać w wątpliwość sprawowanych przez Pana obowiązków w Komisji?

Mój dorobek na zajmowanym przez ostatnie 5 lat stanowisku komisarza jest najlepszym 
dowodem mojego zaangażowania na rzecz ogólnego interesu Europy i pracy zespołowej. 
Zdobyte doświadczenia nauczyły mnie, że dzięki pracy zespołowej, współpracy ze służbami 
Komisji, z Parlamentem i innymi instytucjami, można bardzo wiele zmienić w ciągu 5 lat. 
Dzięki tym doświadczeniom będę także w stanie szybko wdrożyć się do moich obowiązków 
w ramach nowej teki. Pełniąc rolę komisarza ds. badań naukowych nie tylko zdobyłem cenną 
wiedzę ogólną na temat sposobu pracy i obowiązków poszczególnych instytucji, ale także 
zgłębiłem kwestie o kluczowym znaczeniu dla teki obejmującej środowisko naturalne.

Także doświadczenie zdobyte w trakcie wcześniejszej kariery zawodowej predysponuje mnie 
do skutecznej pracy w roli komisarza ds. środowiska. Zajmowałem stanowiska ekonomisty, 
kierownika, nauczyciela, naukowca, negocjatora ds. akcesji oraz ministra ds. europejskich.

Do ubiegania się o to stanowisko skłaniają mnie liczne i głębokie przesłanki. Niewątpliwie 
duże znaczenie ma fakt, że jestem Słoweńcem i, doświadczywszy osobiście rozpadu byłej 
Jugosławii, obserwowałem także odmienne losy poszczególnych państw regionu 
bałkańskiego w późniejszym okresie. Unia Europejska, według mnie, zawsze opierała się na 
wolności i swobodach; a ostatnie lata historii mojego kraju sprawiły, że zdaję sobie sprawę z 
ulotności tych swobód. Jestem dumny, że przyczyniłem się – w roli głównego negocjatora ze 
strony Słowenii – do udanego rozszerzenia UE, w ramach którego przystąpiła do niej 
Słowenia. Widzę też jednak, że mimo ciągłej aktualności przesłanek dla poszanowania 
podstawowych wolności w Unii Europejskiej wynikających z doświadczeń wojen światowych 
i zimnej wojny, rola UE w przyszłości ulegać będzie zmianie. Wraz ze wzrostem znaczenia 
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Unii Europejskiej jako jednolitego rynku, rośnie także jej znaczenie jako źródła wspólnych 
strategii i wspólnych rozwiązań dla regionalnych i globalnych wyzwań, przed którymi 
stajemy. W wielobiegunowym świecie Europa musi działać odpowiedzialnie, Europa musi 
stać na czele i musi być silna. W świecie zacieśniających się relacji i zależności, rośnie także 
indywidualna i zbiorowa odpowiedzialność. Europa powinna przyjąć tę odpowiedzialność. 
Pomoże nam w tym traktat lizboński.

Wiele ze stojących przed nami wyzwań w oczywisty sposób wynika z faktu, że 
zamieszkujemy planetę o skończonych zasobach i delikatnym ekosystemie, a jednocześnie 
musimy sprostać uzasadnionym ambicjom niemalże 7 miliardów jej mieszkańców, którzy 
oczekują przyzwoitego poziomu życia. Nie mogę powiedzieć, by fakt, że ubiegam się o tekę 
ds. środowiska, wynikał tylko i wyłącznie z moralnych i bezinteresownych przesłanek. 
Podczas mojego majowego wystąpienia w tym roku mówiłem: „Zrównoważone podejście 
przestało być kwestią czysto moralną; coraz bardziej leży ono w naszym własnym interesie. 
Nie chodzi już jedynie o to, w jakim stanie pozostawimy naszą planetę przyszłym 
pokoleniom, ale o to, jak nasze zachowanie wpłynie na nasze własne pokolenie i pokolenie 
naszych dzieci.” To nie jedyne moje przemówienie, w którym głośno wyraziłem potrzebę 
zrównoważonego podejścia do przyszłości i opracowania wspierających to podejście strategii. 
Aby przekonać się o tym osobiście wystarczy odwiedzić moją stronę internetową, gdzie 
znaleźć można większość moich wystąpień z okresu poprzedniego mandatu.

Bez wahania i jednoznacznie mogę zadeklarować, że w trakcie mojego mandatu nie będę 
podejmował pracy w innych miejscach, odpłatnej lub nie. Nie zajmuję obecnie żadnych 
innych stanowisk ani nie pełnię innych obowiązków. Nie prowadzę działalności ani nie 
posiadam znaczących pakietów udziałów w jakichkolwiek spółkach. Złożona przeze mnie 
deklaracja o braku konfliktu interesów jest kompletna i została udostępniona publicznie, a ja 
zobowiązuję się do jej aktualizacji w razie jakichkolwiek zmian. Zobowiązuję się również, że 
nie będę zwracał się o instrukcje do żadnego rządu czy innego podmiotu ani nie będę ich od 
nich przyjmował, oraz podejmę wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia jakichkolwiek 
konfliktów interesów przy wypełnianiu moich obowiązków.

Obowiązki komisarzy określają traktaty oraz Kodeks Postępowania, a ja zamierzam w pełni 
ich przestrzegać. Niezależność jest według mnie także kwestią osobistej dyscypliny: 
moralnego zobowiązania, które jest niezbędne dla zachowania godności urzędu i instytucji, 
którą reprezentuję. Dowodem na to, w moim przekonaniu, są moje osiągnięcia z ostatnich 
pięciu lat pracy na stanowisku komisarza. Zawsze odrzucałem zaproszenia do uczestnictwa 
we wszelkich organizacjach, publikacjach lub wydarzeniach, które mogłyby zaszkodzić mojej 
niezależności lub jawić się jako takie. W mojej pracy, na przykład tworząc partnerstwa 
publiczno-prywatne (tj. wspólne inicjatywy technologiczne), pracowałem wspólnie z 
przedstawicielami poszczególnych branż, ale nie pod ich dyktando. W ramach programów 
ramowych w zakresie badań zawsze zawzięcie broniłem niezależności i naukowych podstaw 
oceny poszczególnych inicjatyw.

Zarządzanie w zakresie przedmiotu działalności oraz współpraca z Parlamentem 
Europejskim i jego komisjami

2. Jak oceniłby Pan swoją rolę jako członka kolegium komisarzy? W jakim zakresie 
uznał by się Pan za osobę odpowiedzialną przed Parlamentem Europejskim za 



PE431.192v01-00 4/8 CM\800831PL.doc

PL

podejmowane przez siebie działania oraz za działania podległych Panu 
departamentów?

Kolegium komisarzy jest politycznym sercem Komisji. Organ ten musi być upolityczniony, 
ale nie może być stronniczy. Osobiście jestem pełen podziwu dla niezależności od swojego 
politycznego i narodowego zaplecza jaką prezentują w swoim działaniu poszczególni 
komisarze. Sam zawsze współpracowałem z politykami wywodzącymi się ze wszystkich grup 
politycznych i nadal zamierzam tak czynić. Pokonywanie dzielących nas różnic w imię 
wspólnego dobra jest częścią mojej kultury politycznej. W pełni podpisuję się pod 
przedstawionymi Parlamentowi przez Przewodniczącego Komisji wytycznymi politycznymi, 
które sam osobiście gorąco wspierałem w trakcie poprzedniego mandatu. Mam także zamiar 
aktywnie uczestniczyć w spotkaniach kolegium i mieć swój żywy wkład w podejmowane 
przez nie decyzje. Nie zawaham się także przed konstruktywną krytyką. Z drugiej strony z 
pełną świadomością przyjmę zbiorową odpowiedzialność za podjęte przez nas decyzje i 
zobowiązuję się do podjęcia wszelkich wysiłków mających na celu przedstawienie i 
wyjaśnienie podjętych decyzji obywatelom, ponieważ wierzę, że niechęć wobec zjednoczonej 
Europy bierze się z niewiedzy na jej temat.

Przyjmuję pełną polityczną odpowiedzialność za działania podlegających mi służb. 
Wyznaczono mnie do objęcia teki związanej z szeregiem obszarów polityki i mającej wpływ 
na nie. Dlatego wierzę, że aby nasza praca przyniosła efekty, współpracę z moimi kolegami i  
koleżankami oraz podległymi im służbami, w szczególności z komisarzem ds. działań w 
dziedzinie klimatu, należy podjąć na długo przed formalnym etapem podejmowania decyzji. 
Mam pełną świadomość jak dużym wyzwaniem jest współpraca obejmująca różne szczeble 
instytucji o różnych uprawnieniach, ale wierzę też, że jest ona niezbędna do osiągnięcia 
licznych celów, które są dla nas wspólne. Jako wciąż aktywny siatkarz, należę do graczy 
zespołowych, nawet pomimo świadomości, że z każdym rokiem siatka jest zawieszana coraz 
wyżej. Wierzę, że dobre wyniki osiąga się poprzez chęć do dzielenia się pracą, obowiązkami i 
uznaniem za zasługi. W obliczu podziału obowiązków w zakresie środowiska i działań w 
dziedzinie klimatu szczególnie ważne będą zaufanie i przejrzystość – zasady, których od 
zawsze przestrzegam w pracy.

Jestem demokratą wywodzącym się z kraju, który demokrację musiał wywalczyć. Dlatego 
cieszę się, że traktat lizboński wzmacnia pozycję i uprawnienia Parlamentu Europejskiego. 
Zamierzam mocno zaangażować się w prace na rzecz konstruktywnego dialogu politycznego 
z Parlamentem i jego komisjami, opartego na otwartości, przejrzystości, wzajemnym 
zaufaniu, bieżącej sprawozdawczości i wymianie informacji, tak aby umożliwić Parlamentowi 
skuteczne wykonywanie swoich zadań w zakresie nadzoru. Obecność na posiedzeniach 
plenarnych i posiedzeniach komisji uważam za mój kluczowy obowiązek jako komisarza, 
mający bezpośredni związek z odpowiedzialnością spoczywającą na całej Komisji i 
zasadnością jej istnienia. Konstruktywne i systematyczne kontakty z Parlamentem są również 
kluczowe dla osiąganych wyników, dlatego zamierzam współpracować z Parlamentem i jego 
komisjami na wszystkich etapach procesu legislacyjnego.

Uważam, że historia moich dotychczasowych relacji z Parlamentem Europejskim jest 
pozytywna. Teka ds. badań naukowych nie wiązała się z intensywnymi pracami 
legislacyjnymi, w związku z czym nie bywałem częstym gościem w Parlamencie. Niemniej 
jednak w kilku przypadkach wyszedłem z inicjatywą wyjaśnienia moich działań na forum 
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komisji Parlamentu i wysłuchania formułowanych tam wypowiedzi, opinii i propozycji. Na 
przykład, jako komisarz odpowiedzialny za największy bezpośrednio zarządzany budżet, 
regularnie służyłem Komisji ds. Kontroli Budżetowej informacjami na temat postępów w 
zakresie strategii audytowej w obszarze badań naukowych.

3. Jakie konkretne zobowiązania jest Pan gotowy poczynić w zakresie zwiększonej 
przejrzystości, ściślejszej współpracy oraz skutecznych działań podejmowanych w 
związku ze stanowiskami Parlamentu oraz jego wnioskami legislacyjnymi, w tym 
również w świetle wejścia w życie traktatu lizbońskiego? W związku z 
planowanymi inicjatywami lub procedurami w toku, czy jest Pan gotowy 
udostępnić Parlamentowi informacje i dokumenty w równym stopniu, co Radzie?

Skuteczne partnerstwo pomiędzy Parlamentem i Komisją stanowi klucz do wykorzystania 
metody wspólnotowej z korzyścią dla Europejczyków. Zawsze uważałem, że im lepiej 
poinformowany jest Parlament, tym bardziej krytyka z jego strony służy wypracowywaniu 
skutecznych rozwiązań przez Komisję. Uważam jednak także, że należy unikać nadmiaru 
informacji; niezbędnym atrybutem wydajności i dobrego sprawowania władzy jest 
dostarczanie właściwych informacji we właściwym czasie. Oczywiście oprócz tego należy 
stworzyć system dostępu do informacji, który umożliwi Parlamentowi właściwe 
wykonywanie swoich zadań w zakresie demokratycznego nadzoru. W moim mniemaniu 
umowa ramowa zapewnia dobre podstawy dla przejrzystości i przepływu informacji 
pomiędzy obiema instytucjami a sam zobowiązuję się ściśle przestrzegać jej litery i ducha. 
Jestem dumny, że mogłem być członkiem Komisji, która podjęła się walki o przejrzystość 
opracowując Europejską inicjatywę na rzecz przejrzystości.

Traktat lizboński uwydatnia potrzebę szukania porozumienia pomiędzy obiema naszymi 
instytucjami. Porozumienie to nie może polegać jedynie na przepisach Traktatu i zasadach 
procesu decyzyjnego; jest ono także kwestią woli politycznej i dobrej wiary. Nigdy nie 
wątpiłem w wagę procesu podejmowania decyzji opartego na otwartości, przejrzystości, 
wzajemnym zaufaniu, skuteczności, stałym dialogu, bieżącej sprawozdawczości i wymianie 
informacji. O mojej gotowości do dialogu przekonały się już komisje Parlamentu. 
Przesłuchanie będzie moim inauguracyjnym spotkaniem z członkami Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności i chciałbym, aby 
był to początek systematycznej, otwartej i owocnej relacji. Zobowiązuję się do pełnego 
przestrzegania umowy ramowej oraz Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa. Zobowiązuję się także reagować niezwłocznie na zapytania i 
wnioski o informacje przesyłane przez poszczególnych posłów. Będę również otwarty na 
bezpośrednie spotkania z członkami komisji.

Wierzę, że podstawę inicjatyw podejmowanych przez Komisję, działającą w ogólnym 
interesie europejskim, powinny stanowić: ocena skutków (w tym szerokie konsultacje), opinie 
naukowe oraz zasady lepszego stanowienia prawa (w tym proporcjonalność i pomocniczość). 
Jednak ogólnego interesu europejskiego nie da się realizować w politycznej próżni; właśnie 
dlatego wnioski Komisji muszą być poddawane otwartej debacie politycznej w ramach 
prawdziwej europejskiej przestrzeni publicznej, a Parlament Europejski zapewnia kluczowe w 
tym względzie forum i stanowi źródło demokratycznego umocowania.

Zobowiązuję się do pełnego i bezzwłocznego informowania na bieżąco Parlamentu i 
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odpowiednich jego komisji o działaniach podejmowanych w odpowiedzi na rezolucje 
Parlamentu związane z obszarami, za które odpowiadam. Będę również uwzględniał wszelkie 
wnioski Parlamentu odnoszące się do wniosków legislacyjnych przedkładanych zgodnie z 
umową ramową. Uwzględniając wagę zwykłej procedury ustawodawczej w obszarze polityki 
ochrony środowiska, mam zamiar w pełni współpracować z uczestnikami procesu 
legislacyjnego na wszystkich etapach tego procesu oraz aktywnie wspierać ich wysiłki na 
rzecz porozumienia.

Zagadnienia związane ze strategiami politycznymi

4. Jakie są trzy priorytety, do realizacji, których będzie Pan dążył w ramach swoich 
kompetencji, biorąc pod uwagę, w uzasadnionych przypadkach, kryzys finansowy, 
gospodarczy i społeczny oraz zagadnienia związane ze zrównoważonym i trwałym 
wzrostem?

Istotą zrównoważonego podejścia jest równowaga i odpowiedzialność. Im bardziej złożony 
staje się nasz świat pod względem wzajemnych zależności, im bardziej staje się on 
wielobiegunowy, im bardziej konkurencyjny i im więcej staje przed nim wyzwań, tym 
trudniejsze staje się znalezienie tej równowagi i ustalenie odpowiedzialności. Europa musi 
znaleźć ścieżkę zrównoważonego postępu, której podstawą będzie przestawienie 
fundamentów naszej gospodarki z zasobów na wiedzę. Europa musi przyjąć 
odpowiedzialność za rolę przewodnią w budowie mechanizmów globalnego ładu w celu 
zapewnienia wspólnej, zrównoważonej przyszłości. Za trzy priorytety w trakcie mojej 
kadencji stawiam sobie: promocję przyjaznej środowisku gospodarki, powstrzymanie utraty 
różnorodności biologicznej oraz realizację i poprawę istniejącego prawodawstwa dotyczącego 
środowiska.

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej i stymulacja gospodarki przyjaznej środowisku, innowacji 
oraz tworzenie miejsc pracy stanowić będzie jeden z głównych priorytetów strategii UE 2020. 
Głównym wyzwaniem będzie wzmocnienie wkładu polityki ochrony środowiska w tę 
strategię i jej urzeczywistnienie. Kluczowym elementem każdej strategii służącej ochronie 
naszego środowiska i zwiększeniu naszej konkurencyjności będzie wydajne wykorzystanie 
zasobów. Oznacza to, że trzeba będzie stworzyć właściwą mieszankę mądrych przepisów, 
zachęt i mechanizmów rynkowych, które zachęcać będą do ekoinnowacji oraz do 
zrównoważenia poziomu produkcji i poziomu konsumpcji, oraz znaleźć sposoby na 
wypromowanie niezbędnych zmian, które będą zgodne z naszymi oczekiwaniami w 
odniesieniu do środowiska. Proces ten obejmie przedstawienie planów działań w dziedzinie 
ekoinnowacji, technologii przyjaznych środowisku oraz – w ramach kolejnego etapu – na 
rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji, które sprawią, że UE będzie bardziej wydajnie 
korzystać z zasobów.

Temat różnorodności biologicznej wymaga więcej zaangażowania politycznego. Coraz 
wyraźniej zaczynamy dostrzegać zagrożenia wynikające z utraty różnorodności biologicznej. 
Należy wreszcie zrealizować cele pośrednie w tej dziedzinie. Należy w pełni dostrzec 
prawdziwą wartość różnorodności biologicznej i ekosystemów oraz znaczenie gleb, wody, 
użytkowania gruntów i leśnictwa. Kluczowy jest tu związek pomiędzy różnorodnością 
biologiczną a polityką łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej. Dlatego 
będę blisko współpracował z komisarzem ds. działań w dziedzinie klimatu. Uwzględniając 
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fakt, że nie uda się zrealizować unijnego celu na 2010 r. dotyczącego powstrzymania utraty 
różnorodności biologicznej, ani też światowego celu polegającego na znaczącym jej 
obniżeniu, ten obszar polityki wymaga nowego impulsu. Potrzeba nowych celów na szczeblu 
UE oraz światowym, choć same cele nie wystarczą. Będę starał się przeforsować ambitny 
plan działań i zdaję sobie sprawę, że moim największym wyzwaniem będzie zapewnienie 
jego skuteczności.

Chcąc realizować ambitne cele w dziedzinie ochrony środowiska musimy być aktywni w 
wielu obszarach poszczególnych polityk. W pełni zdaję sobie sprawę z mojej roli i 
spoczywającej na mnie odpowiedzialności za zapewnienie, aby cele te zostały właściwie 
odzwierciedlone w innych politykach. Dzięki wdrożeniu i przeglądowi istniejących przepisów 
dotyczących ochrony środowiska (powietrza, wody, odpadów i substancji chemicznych) 
łatwiej będzie poczynić krok w kierunku bardziej zrównoważonego wzrostu i zapewnić 
kontynuację walki z negatywnymi skutkami działalności człowieka odczuwanymi w 
dziedzinie środowiska i zdrowia ludzkiego. Kluczowa jest także poprawa w zakresie stopnia 
wdrożenia tych przepisów. W ten sposób utrzymamy postęp w dziedzinie ochrony środowiska 
i zapewnimy rzeczywistą realizację korzyści przewidywanych na etapie składania 
poszczególnych wniosków. Będzie to istotny obszar współpracy z państwami członkowskimi. 
Musimy dopilnować jednakże, aby wdrożenie tych przepisów nie zostało spowolnione lub 
zmarginalizowane wskutek nacisków wynikających z kryzysu gospodarczego. Kryzys 
finansowy pokazał, jakie są skutki braku zrównoważonego podejścia w pojedynczej 
dziedzinie. Musimy znaleźć takie wyjście z panującego kryzysu, które przyczyni się do 
zwiększenia, a nie zachwiania równowagi w naszym przyszłym świecie.

5. Jakie konkretne legislacyjne i nielegislacyjne inicjatywy zamierza Pan przedstawić 
i zgodnie z jakim harmonogramem? Do czego może się Pan konkretnie zobowiązać, 
w szczególności w zakresie priorytetów komisji parlamentarnych oraz wniosków 
dołączonych do niniejszej ankiety, które obejmuje Pana przedmiot działalności? W 
jaki sposób ze swej strony zapewni Pan wysoką jakość projektów legislacyjnych?

Szukając rozwiązań dla kluczowych kwestii dotyczących ochrony środowiska nie zamierzam 
tracić czasu. Nie oznacza to jednak, że będę obstawał przy rozwiązaniach prowizorycznych 
przysparzających wiele rozgłosu i przynoszących niewiele korzyści dla środowiska. Chcę, 
aby europejska polityka w zakresie ochrony środowiska była wysoce skuteczna. Jestem 
zdecydowany skupić całość swoich działań na maksymalizacji korzyści dla środowiska. Zdaję 
sobie jednak sprawę, że nie uda się wypracować tych korzyści samymi dobrymi chęciami i 
hasłami o racji moralnej. Potrzebujemy konsekwentnej polityki i solidnych podstaw 
merytorycznych, które z jednej strony są niezbędne, aby zapewnić naszym wnioskom 
wiarygodność, z drugiej zaś – są konieczne, aby zadbać o twarde dowody, które pozwolą nam 
wpisać nasze cele w ramy pozostałych obszarów polityki. To właśnie jest najistotniejsze 
zadanie decydujące o naszej skuteczności w realizacji strategii UE 2020.
Skuteczne wdrożenie unijnych przepisów w dziedzinie ochrony środowiska oraz integracja 
naszych celów w ramach pozostałych obszarów polityki będą dla mnie priorytetem. Będę 
nadal podtrzymywał partnerstwo z państwami członkowskimi oparte o zasady podejścia 
dwutorowego, starając się wymóc przestrzeganie przepisów, a jeśli to nie pomoże, nie 
zawaham się skorzystać z prawnych instrumentów egzekucyjnych, a przyświecającym mi 
strategicznym celem będzie osiągnięcie jak najlepszych efektów pod kątem przestrzegania 
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przepisów.
Zamierzam wykorzystać możliwości, jakie niesie ze sobą rok 2010 – międzynarodowy rok 
różnorodności biologicznej – zajmując się kwestią utraty tej różnorodności. Wyciągnę 
wnioski z wiedzy uzyskanej z szóstego programu działań na rzecz środowiska i będę dalej 
pracował nad strategiami dotyczącymi odpadów, wydajnego wykorzystania zasobów i 
zrównoważonego poziomu konsumpcji i produkcji z myślą o wspieraniu gospodarki 
przyjaznej środowisku i ekoinnowacji oraz aby wnieść wkład w budowę takiej UE, która 
radzi sobie z problemami w dziedzinie środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Dopilnuję 
także, aby polityka ochrony środowiska w pełni wpisywała się w działania Komisji służące 
zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych i przystosowaniu do zmian klimatu.

Mimo iż osiągnięcia pewnych pozytywnych skutków, nie uda się zrealizować celów na 2010 
r. dotyczących różnorodności biologicznej. Przedstawię wnioski dotyczące nowej wizji i 
nowych celów UE w dziedzinie różnorodności biologicznej, które pozwolą Europie wnieść 
swój udział w międzynarodową debatę na temat tej różnorodności w 2010 r., następnie 
przedstawię nową unijną strategię dotyczącą różnorodności biologicznej wpisującą się w 
ramy powiązanych z nią obszarów polityki. W samej UE zamierzam sfinalizować budowę 
sieci Natura 2000, kontynuować prace nad ochroną morskiej różnorodności biologicznej i 
dokonać przeglądu poszczególnych środków umożliwiających finansowanie ochrony 
środowiska w ramach działań przygotowawczych do kolejnej perspektywy finansowej 
rozpoczynającej się w 2014 r.

Dokonam przeglądu wykonania istniejącego prawodawstwa dotyczącego wody, pamiętając o 
potrzebie przystosowania do zmian klimatu, a wnioski z tego przeglądu przedstawię w 2012 r. 
Skuteczne wdrożenie polityki dotyczącej świeżej wody przyczyni się także do realizacji 
dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej – filaru środowiskowego w ramach strategii 
morskiej UE.  Wraz z komisarzem ds. przemysłu i przedsiębiorczości będę pracował nad 
skutecznym wdrożeniem REACH. W ten sposób przyczynimy się do rozwoju innowacyjności 
w sektorze chemicznym, co stanowić będzie ważny element kierujący Europę na ścieżkę 
bardziej zrównoważonego wzrostu pozwalającego otrząsnąć się z kryzysu gospodarczego. 
Ponadto współpracując z komisarzem ds. zdrowia i polityki konsumenckiej dokonam analizy 
istniejących ram prawnych sprawdzając, czy w odpowiednim stopniu obejmują one kwestie 
ochrony środowiska związane z nanotechnologią, czy tez niezbędne będą szczegółowe środki.
Podejmę się dalszych prac na rzecz poprawy jakości powietrza w Europie, a w szczególności 
ponownie rozpatrzę wniosek o rewizję dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji w 
odniesieniu do ambitnych celów z zakresu zdrowia i środowiska, których osiągnięcie –
zgodnie ze strategią tematyczną dotyczącą powietrza przygotowaną przez Komisję w 2005 r. 
– przewidziano na 2020 r.

Do końca roku 2010 zakończona zostanie niezależna ocena szóstego programu działań w 
zakresie środowiska naturalnego. Wraz z dokumentem Europejskiej Agencji Środowiska 
zatytułowanym „Stan i perspektywy środowiska w Europie” („SOER”) będzie ona stanowić 
podstawę dla dalszego rozwoju strategii w dziedzinie środowiska naturalnego w kontekście 
strategii UE 2020 oraz strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju. Aby osiągnąć nasze cele i 
być w stanie podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej konieczne jest dopracowanie i uproszczenie 
przepisów. Lepsze uregulowania prawne nie oznaczają rezygnacji z ambitnych celów, lecz 
osiągnięcie ich dzięki poprawie wydajności.


