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ODPOVEDE DEZIGNOVANÉHO ČLENA KOMISIE 

NA DOTAZNÍK EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Janez POTOČNIK

(Životné prostredie)

Celkové schopnosti, európska angažovanosť a osobná nezávislosť

1. Ktoré aspekty Vašej osobnej kvalifikácie a Vašich skúseností sú obzvlášť dôležité 
pre to, aby ste sa stali komisárom a podporovali všeobecné európske záujmy, 
najmä v oblasti, za ktorú by ste mali niesť zodpovednosť? Čo Vás motivuje? Aké 
záruky nezávislosti môžete predložiť Európskemu parlamentu a ako by ste 
zabezpečili, aby žiadna minulá, súčasná alebo budúca Vami vykonávaná činnosť 
nemohla spochybniť výkon Vašich úloh v rámci Komisie?

Moja činnosť vo funkcii komisára za posledných päť rokov je najlepším dôkazom môjho 
odhodlania podporovať všeobecný európsky záujem a zásadu kolegiality. Zo získaných 
skúseností vidím, že pri spolupráci s kolegami, útvarmi Komisie, Parlamentom a inými 
inštitúciami je možné za päť rokov dosiahnuť skutočne mnoho. Vďaka týmto skúsenostiam sa 
budem vedieť rýchlo zorientovať aj v tejto novej oblasti pôsobnosti. V pozícii komisára pre 
vedu a výskum som mal možnosť získať nielen hodnotný celkový prehľad o inštitucionálnych 
postupoch a oblastiach zodpovednosti, ale takisto aj cenné poznatky o centrálnych 
záležitostiach rezortu životného prostredia.

Takisto aj skúsenosti z mojich predchádzajúcich profesií ekonóma, manažéra, učiteľa, 
výskumníka, vyjednávača pre vstup a ministra pre európske záležitosti mi pomôžu vykonávať 
prácu komisára pre životné prostredie efektívnym spôsobom.

Moja motivácia je mnohoraká a hlboká. Som Slovinec a moja osobná skúsenosť z rozpadu 
Juhoslávie a následného rozličného vývoja na Balkáne ma ovplyvnila do značnej miery.
Európska únia pre mňa vždy znamenala slobodu a vzhľadom na nedávne dejiny mojej krajiny 
tieto slobody nepovažujem za samozrejmosť. Som hrdý na to, že ako hlavný vyjednávač pre 
vstup Slovinska do Európskej únie som sa mohol podieľať na úspešnom rozšírení Únie a 
pristúpení Slovinska. Hoci hodnoty povojnového obdobia a obdobia po ukončení studenej 
vojny, z ktorých sa zrodili základné slobody Európskej únie, vyznávame aj naďalej, úloha 
Európskej únie sa podľa mňa bude meniť. Jej význam neustále narastá, nielen ako jednotného 
trhu, ale takisto v tom, že ponúka spoločné koncepcie a spoločné riešenia regionálnych a 
globálnych problémov a otázok, ktorým čelíme. V multipolárnom svete musí Európa niesť 
zodpovednosť, zaujať vedúcu pozíciu a musí byť silná. V čoraz užšie prepojenom svete so 
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zvyšujúcou sa mierou vzájomnej závislosti narástla ako zodpovednosť jednotlivcov, tak aj 
kolektívna zodpovednosť. Európa by mala prevziať svoju zodpovednosť a Lisabonská zmluva 
nám pomôže túto úlohu splniť.

Mnohé z problémov a otázok samozrejme vyplývajú z toho, že žijeme na planéte, ktorá má 
obmedzené zdroje a citlivú ekológiu a ktorá však musí spĺňať opodstatnenú túžbu svojich 
takmer 7 miliárd obyvateľov po primeranej materiálnej kvalite života. Nemôžem ani len 
predstierať, že moja motivácia v rezorte životného prostredia je výlučne morálna a nezaujatá.
Ako som povedal v svojom prejave v máji 2009: „Udržateľnosť už nie je len otázkou 
morálnosti, stáva sa aj naším vlastným záujmom. Už nejde len o to, akú planétu zanecháme 
budúcim generáciám, ale už aj o to, aké dôsledky má naše správanie pre našu vlastnú alebo 
nasledujúcu generáciu.“ To nebol ani zďaleka môj jediný prejav, v ktorom som sa zasadzoval 
za potrebu udržateľnej budúcnosti a za politiky podporujúce udržateľnosť, čo si môžete ľahko 
overiť na mojej webovej stránke, kde máte prístup k väčšine mojich príspevkov počas môjho 
predchádzajúceho mandátu. 

Okamžite a jednoznačne môžem sľúbiť, že počas môjho mandátu nebudem vyvíjať žiadnu inú 
profesionálnu činnosť, či už zárobkovú alebo nezárobkovú. V súčasnosti nezastávam žiadny 
iný úrad ani funkciu a nemám žiadne obchodné ani finančné podiely. Moje vyhlásenie 
o záujmoch je úplné a dostupné pre verejnosť a zaväzujem sa, že ho v prípade akejkoľvek 
zmeny aktualizujem. Takisto sa zaväzujem, že nebudem očakávať ani prijímať príkazy od 
žiadnej vlády ani iného subjektu a vykonám všetky potrebné opatrenia, aby som predišiel 
všetkým možným konfliktom záujmov pri vykonávaní svojich povinností.

Tieto záväzky platia podľa zmlúv a Kódexu správania komisárov rovnako pre všetkých 
komisárov a som pevne odhodlaný ich naplniť. Nezávislosť je však pre mňa aj otázkou 
osobných zásad: je to morálna povinnosť, ktorá je nevyhnutná pre zachovanie dôstojnosti 
môjho úradu a inštitúcie, ktorú reprezentujem. Verím že moja činnosť vo funkcii komisára za 
posledných päť rokov je toho jasným dôkazom. Odmietol som všetky výzvy na účasť 
v organizáciách, na publikáciách či podujatiach, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť 
alebo by sa ako také mohli vnímať. Spolupracoval som s priemyselným odvetvím, ale 
nepracoval som preň, napríklad v rámci vytvárania verejno-súkromných partnerstiev (napr. 
spoločné technologické iniciatívy). V rámcových programoch pre výskum som pri hodnotení 
predložených návrhov na výskum vždy dôkladne dbal na dodržiavanie zásady nezávislosti a 
vedeckosti.

Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom a jeho výbormi

2. Ako by ste posúdili svoju úlohu člena kolégia komisárov? Do akej miery by ste 
cítili zodpovednosť voči Parlamentu za svoje kroky a za konanie Vašich útvarov?

Kolégium komisárov je politickým srdcom Komisie. Musí byť politické, ale nie stranícke. 
Hlboko na mňa zapôsobilo, do akej miery komisári konajú nezávisle od svojho vlastného 
politického a národného pozadia. Ja sám som vždy spolupracoval s politikmi zo všetkých 
politických zoskupení a hodlám v tom pokračovať. Prekonávať stranícke rozdiely v záujme 
spoločného dobra je súčasťou mojej politickej kultúry. Bezvýhradne stojím za politickými 
líniami, ktoré predseda Komisie prezentoval Parlamentu, a počas svojho predchádzajúceho 
mandátu som ich aktívne podporoval. Zároveň sa budem aktívne a dôrazne podieľať na 
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diskusiách a rozhodnutiach kolégia a nebudem váhať vysloviť pozitívnu kritiku. Za každé 
prijaté rozhodnutie však prijmem kolektívnu zodpovednosť s plným vedomím toho, čo to 
znamená, a zaväzujem sa vyvíjať maximálne úsilie pri sprostredkovaní a objasňovaní týchto 
rozhodnutí občanom, pretože som presvedčený, že neznalosť európskych záležitostí je živnou 
pôdou ľahostajnosti voči Európe.

Preberiem plnú politickú zodpovednosť za činnosť útvarov v mojej sfére zodpovednosti. Som 
dezignovaný prevziať zodpovednosť za rezort, ktorý má vplyv a dôsledky v celej škále 
politických oblastí. Preto sa domnievam, že bude dôležité efektívne spolupracovať s mojimi 
kolegami, ich útvarmi a predovšetkým s komisárkou pre opatrenia na ochranu klímy dlho 
pred tým, ako dospejeme k oficiálnej fáze prijímania rozhodnutí. Som si plne vedomý toho, 
aké náročné môže byť zahrnúť do procesu rozhodovania inštitucionálne hierarchie a oblasti 
zodpovednosti, ale takisto som presvedčený, že je to nevyhnutné, aby sme dosiahli mnohé 
spoločné ciele. Som tímový hráč, aktívne hrám volejbal, aj keď musím konštatovať, že z roka 
na rok sieť visí vyššie. Som presvedčený, že dobré výsledky si vyžadujú ochotu rozdeliť si 
prácu, zodpovednosť i zásluhy. Vzhľadom na rozdelenie oblastí zodpovednosti za životné 
prostredie a zmenu klímy bude mimoriadne dôležitá dôvera a transparentnosť, ale to sú 
zásady, ktorými som sa riadil odnepamäti.

Som demokrat z krajiny, ktorá si demokraciu musela vydobyť. Je preto pre mňa 
zadosťučinením, že Lisabonská zmluva posilnila úlohu a kompetencie Európskeho 
parlamentu. Budem sa bezpodmienečne zasadzovať za rozvíjanie konštruktívneho politického 
dialógu s Parlamentom a jeho výbormi, ktorý bude založený na otvorenosti, transparentnosti, 
vzájomnej dôvere, pravidelnom podávaní správ a výmene informácií, aby Parlament mohol 
účinne vykonávať úlohu demokratického dohľadu. Svoju účasť na plenárnych zasadnutiach 
a stretnutiach výborov považujem za kľúčovú súčasť svojej zodpovednosti ako komisára, 
ktorá priamo súvisí so zodpovednosťou a legitimitou celej Komisie. Podmienkou dosahovania 
výsledkov je aj pravidelný a konštruktívny kontakt s Parlamentom, a preto chcem s ním a jeho 
výbormi spolupracovať vo všetkých fázach legislatívneho procesu.

Domnievam sa, že môžem povedať, že som s Európskym parlamentom udržiaval vždy dobré 
vzťahy. Rezort vedy a výskumu síce nezahŕňal mnohé návrhy právnych predpisov, a teda som 
na pôde Parlamentu nemusel vystúpiť často, ale napriek tomu som pri niekoľkých 
príležitostiach z vlastnej iniciatívy výborom Parlamentu objasnil svoje kroky a vypočul si ich 
reakcie, názory a návrhy. Napríklad som ako komisár zodpovedný za najväčší priamo 
spravovaný rozpočet pravidelne informoval Výbor pre kontrolu rozpočtu o pokrokoch pri 
stratégii auditu výskumu.

3. Aké konkrétne záväzky ste pripravený prijať v zmysle širšej transparentnosti, 
posilnenej spolupráce a účinných následných opatrení vyplývajúcich zo stanovísk 
Parlamentu a jeho požiadaviek v súvislosti s legislatívnymi iniciatívami, a to tiež so 
zreteľom na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy? V súvislosti 
s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi, ste pripravený 
poskytovať Parlamentu informácie a dokumenty na rovnakej úrovni ako Rade?

Účinné partnerstvo medzi Parlamentom a Komisiou je nevyhnutnosťou, aby metóda 
Spoločenstva fungovala v záujme európskych občanov. Vždy som zastával názor, že čím 
lepšie je Parlament informovaný, tým lepšie dokáže svojou kritikou pomáhať Komisii 
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dopracovať sa k účinným riešeniam. Zároveň si však myslím, že by sme sa mali vyhnúť 
nadmernému množstvu informácií. Na efektivitu a dobrú správu vecí verejných treba správne 
informácie v správny čas. Okrem toho Parlament samozrejme musí mať systém na prístup 
k informáciám, aby mohol riadne vykonávať svoju úlohu demokratického dohľadu.
Domnievam sa, že rámcová dohoda predstavuje solídny základ pre transparentnosť 
a informačné toky medzi našimi dvoma inštitúciami a zaväzujem sa pracovať v jej duchu a 
dodržiavať všetky jej ustanovenia do slova a do písmena. Som hrdý na to, že som mohol 
slúžiť v Komisii, ktorá prostredníctvom Európskej iniciatívy pre transparentnosť vynaložila 
veľké úsilie, aby sa dosiahla väčšia transparentnosť.

Na základe Lisabonskej zmluvy narastá potreba postupu budovania konsenzu medzi našimi 
inštitúciami. Na to nestačia len ustanovenia zmluvy a pravidlá prijímania rozhodnutí, je to aj 
otázka politickej vôle a dôvery. Nikdy som nepochyboval o tom, aké dôležité je prijímať 
rozhodnutia na základe otvorenosti, transparentnosti, vzájomnej dôvery, efektívnosti, 
neustáleho dialógu, pravidelného podávaní správ a výmeny informácií. Svoju pripravenosť 
viesť s výbormi Parlamentu dialóg som už avizoval. Vypočutie bude prvou vítanou 
príležitosťou na stretnutie s členmi Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín a bol by som rád, keby bolo začiatkom pravidelných, otvorených 
a plodných kontaktov. Zaväzujem sa v plnej miere dodržiavať rámcovú dohodu a 
Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej právnej úprave. Takisto budem rýchlo odpovedať na 
otázky jednotlivých členov a na ich žiadosti o informácie a uvítam priamu komunikáciu 
s členmi výboru.

Komisia by pri svojej činnosti vo všeobecnom európskom záujme mala podľa môjho názoru 
založiť svoje iniciatívy na posúdeniach vplyvu (vrátane rozsiahlych konzultácií), vedeckých 
dôkazoch a zásadách lepšej právnej regulácie (vrátane proporcionality a subsidiarity).
Všeobecný európsky záujem sa však nedá naplniť v politickom vákuu, a preto musia byť 
návrhy Komisie predmetom širokej politickej debaty v skutočnom európskom verejnom 
priestore, pričom Európsky parlament je rozhodujúcim fórom pre diskusie a zdrojom 
demokratickej legitimity.

Zaväzujem sa pravidelne, úplne a pohotovo informovať Parlament a jeho príslušné výbory 
o krokoch podniknutých na základe uznesení Parlamentu, ktoré sa týkajú mojich oblastí 
zodpovednosti. Zoberiem do úvahy aj všetky žiadosti Parlamentu o predloženie legislatívnych 
návrhov v súlade s rámcovou dohodou. Vzhľadom na význam riadneho legislatívneho 
postupu v oblasti politiky životného prostredia hodlám v plnej miere spolupracovať so 
spoluzákonodarcami vo všetkých fázach procesu a aktívne podporovať ich úsilie dosiahnuť 
dohodu.

Otázky týkajúce sa politík

4. Ktoré tri hlavné priority hodláte presadzovať v rámci Vám navrhovaného 
portfólia s prípadným zreteľom na finančnú, hospodársku a sociálnu krízu a obavy 
súvisiace s trvalo udržateľným rozvojom? 

Udržateľnosť je otázkou vyváženosti a zodpovednosti. Vo svete, ktorý je čoraz väčšmi 
prepojený, multipolárny, orientovaný na súťaž a ktorý čelí celosvetovým výzvam, sa táto 
vyváženosť a zodpovednosť dosahujú komplikovanejšie. Európa musí nájsť cestu vyváženého 



PE431.192v01-00 6/8 CM\800831SK.doc

SK

pokroku tým, že sa pretransformuje z hospodárstva založeného na zdrojoch na spoločnosť 
založenú na vedomostiach. Európa musí zaujať vedúcu pozíciu pri rozvoji mechanizmov 
globálneho riadenia, aby zabezpečila vzájomne udržateľnú budúcnosť. Moje tri priority pre 
môj mandát sú podporovať ekologické hospodárstvo, zastaviť stratu biodiverzity 
a implementovať a zlepšiť existujúce právne predpisy v oblasti životného prostredia. 

Medzi hlavné priority stratégie EÚ 2020 bude patriť rozvinutie nízkouhlíkového hospodárstva 
a stimulácia ekologického hospodárstva, inovácií a pracovných príležitostí. Základnou výzvou 
bude posilniť úlohu politiky životného prostredia v rámci tejto stratégie a premeniť ju na 
skutočnosť. Efektívnosť zdrojov bude kritickou súčasťou všetkých stratégií ochrany nášho 
životného prostredia a zvyšovania našej konkurencieschopnosti. Na to bude potrebná správna 
kombinácia inteligentnej regulácie, stimulov a trhových mechanizmov, aby sa podporili 
ekologické inovácie a udržateľná spotreba a výroba, a nové spôsoby, ako podporiť potrebné 
zmeny, ktoré budú v plnej miere odrážať naše ambície v oblasti životného prostredia.
Súčasťou toho bude prezentovanie akčných plánov ekologickej inovácie, environmentálnych 
technológií a ďalšia fáza akčného plánu udržateľnej spotreby a výroby, aby EÚ začala 
využívať svoje zdroje efektívnejším spôsobom.

V oblasti biodiverzity je potrebné intenzívnejšie sa politicky angažovať. Hrozba straty 
biodiverzity je čoraz zreteľnejšia a nemôžme si dovoliť naďalej zlyhávať pri dosahovaní 
strednodobých cieľov. Musíme v plnom rozsahu uznať skutočnú hodnotu biodiverzity 
a ekosystémov, rovnako ako význam pôdy, vody, využívania krajiny a lesného hospodárstva.
Súvislosť medzi biodiverzitou a zmierňovaním zmeny klímy a adaptáciou je mimoriadne 
dôležitá, a preto budem úzko spolupracovať s komisárkou pre opatrenia na ochranu klímy.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa nám nepodarí dosiahnuť cieľ EÚ 2010 zastaviť stratu 
biodiverzity, ani celosvetový cieľ výrazne ju znížiť, táto oblasť politiky potrebuje nové 
impulzy. Potrebujeme nové ciele EÚ a celosvetové ciele, ale ciele samy o sebe nestačia.
Budem presadzovať ambiciózny akčný plán a som si vedomý toho, že mojou 
najvýznamnejšou úlohou bude zabezpečiť, aby tento plán priniesol výsledky.

Ak chceme v oblasti životného prostredia dosiahnuť ambiciózne ciele, musíme podniknúť 
kroky na mnohých politických frontoch. Moja úloha a zodpovednosť, a toho som si plne 
vedomý, je zabezpečiť, aby sa tieto ciele primerane premietli aj do iných politík.
Uplatňovanie a preskúmanie súčasných právnych predpisov v oblasti životného prostredia 
(ovzdušie, voda, odpad a chemické látky) podporí prechod na trvalý rast a naďalej bude 
zárukou toho, že naša činnosť nebude mať negatívne dôsledky pre životné prostredie a 
zdravie ľudí. Mimoriadne dôležité je aj to, aby sa zlepšila implementácia našich právnych 
predpisov, pretože len tak sa môže zachovať pokrok v oblasti životného prostredia 
a zabezpečiť, aby sa výhody, ktoré majú vyplývať z právnych predpisov v čase ich prijatia, 
stali skutočnosťou. Je to dôležitá oblasť spolupráce s členskými štátmi. Musíme dbať na to, 
aby implementácia právnych predpisov nebola z dôvodu tlakov spôsobených hospodárskou 
krízou obmedzená alebo odsunutá na okraj záujmu. Finančná kríza nám ukázala dôsledky 
konania na neudržateľnom základe v jednej oblasti. Musíme túto krízu prekonať takým 
spôsobom, pomocou ktorého sa udržateľnosť našej budúcnosti posilní, a nie oslabí.

5. Aké konkrétne legislatívne a nelegislatívne iniciatívne návrhy mienite predložiť a v 
akom časovom horizonte? Aké konkrétne záväzky môžete prijať najmä v súvislosti 
s prioritami a požiadavkami výborov, ktoré sú uvedené v prílohe a ktoré by patrili 
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do Vášho portfólia? Ako by ste osobne zabezpečili vysokú kvalitu legislatívnych 
návrhov?

Kľúčovými otázkami životného prostredia sa chcem začať zaoberať bez toho, aby som strácal 
čas, čo však neznamená, že budem podporovať unáhlené riešenia, o ktorých sa dá pôsobivo 
rozprávať, ale ktoré životnému prostrediu pomôžu len málo. Európsku politiku životného 
prostredia si predstavujem ambicióznu a efektívnu a som odhodlaný zamerať všetky svoje 
činnosti na dosahovanie optimálnych výsledkov pre životné prostredie. Uvedomujem si však, 
že nám na to nebudú stačiť len naše dobré úmysly a morálna čestnosť. Potrebujeme 
systematický prístup a solídnu vedomostnú základňu, nielen ako predpoklad dôveryhodnosti 
našich návrhov, ale aj na to, aby sme naše ciele mohli na základe overených faktov účinne 
začleňovať do iných oblastí politík. Tento prístup bude kľúčovým z hľadiska účinnosti 
stratégie EÚ 2020. 
Účinnú implementáciu právnych predpisov EÚ o životnom prostredí a jej začlenenie do iných 
politických oblastí si určím ako prioritu. Naďalej budem uplatňovať dvojakú koncepciu 
partnerstva s členskými štátmi v záujme zabezpečenia dodržiavania právnych predpisov 
a v prípadoch neúspechu nebudem váhať využiť právne nástroje na presadenie ich 
dodržiavania, pričom strategickým cieľom je dodržiavanie právnych predpisov v čo najväčšej 
možnej miere zlepšiť. 
Rok 2010 ako medzinárodný rok biodiverzity využijem ako príležitosť riešiť problém straty 
biodiverzity. Z hodnotenia 6. environmentálneho akčného programu vyvodím primerané 
závery a budem sa usilovať o napredovanie politík v oblasti odpadu, efektívnosti zdrojov 
a udržateľnej spotreby a výroby s cieľom podporiť ekologický rast a ekologickú inováciu 
a prispieť k tomu, aby sa EÚ stala ekologickejšou, sociálnejšou a hospodársky odolnejšou. 
Zabezpečím aj to, aby politika životného prostredia plnou mierou prispievala k činnostiam 
Komisie zameraným na zmiernenie emisií skleníkových plynov a prispôsobenie sa zmene 
klímy. 

Napriek niekoľkým pozitívnym výsledkom sa vytýčené ciele v oblasti biodiverzity na rok 
2010 nepodarí dosiahnuť. Budem presadzovať možnosti pre novú víziu a ciele EÚ v oblasti 
biodiverzity, aby Európa mohla strategicky prispieť do medzinárodnej debaty o biodiverzite 
v roku 2010 a následne predložiť novú stratégiu EÚ pre biodiverzitu, ktorá zahrnie túto 
otázku do súvisiacich oblastí politík. V rámci EÚ dokončím sústavu Natura 2000, budem 
pokračovať v úsilí o ochranu biodiverzity morí a preskúmam rozličné prostriedky, ktoré sú 
k dispozícii na financovanie ochrany prírody vzhľadom na prípravu nových finančných 
výhľadov počnúc rokom 2014.
Preskúmam implementáciu existujúcich právnych predpisov o vode, pričom zohľadním 
potrebu prispôsobiť sa zmene klímy. Svoje zistenia predložím v roku 2012. Účinná 
implementácia politiky v oblasti sladkej vody bude predstavovať prínos pri aj implementácii 
rámcovej smernice o námornej stratégii, ktorá je environmentálnym pilierom námornej 
stratégie EÚ. Spolu s komisárom zodpovedným za priemysel a podnikanie budem pracovať 
na účinnej implementácii nariadenia o REACH, ktorou sa prispeje k inovácii v chemickom 
sektore, čo je dôležitým faktorom pri nasmerovaní Európy na cestu udržateľného rastu pri 
prekonávaní hospodárskej krízy. V spolupráci s komisárom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa 
takisto preskúmam aj to, či sa existujúci právny rámec primerane vzťahuje na ekologické 
otázky súvisiace s nanotechnológiou alebo či sú potrebné osobitné opatrenia.
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Budem sa usilovať o ďalšie zlepšovanie kvality ovzdušia v Európe a predovšetkým znovu 
preskúmam návrhy na revíziu smernice o národných emisných stropoch vzhľadom na 
ambiciózne ciele v oblasti zdravia a životného prostredia, ktoré sa vytýčili v tematickej 
stratégii Komisie pre kvalitu ovzdušia v roku 2005 a ktoré chceme dosiahnuť do roku 2020.

Nezávislé hodnotenie 6. environmentálneho akčného programu sa dokončí do konca roku 
2010 a spolu so správou Európskej environmentálnej agentúry s názvom „Životné prostredie 
Európy – Stav a perspektíva“ bude tvoriť základ napredovania politiky životného prostredia 
v kontexte stratégie EÚ 2020 a stratégií udržateľného rozvoja. Inteligentnejšia a jednoduchšia 
regulácia je potrebná na to, aby sme dosiahli naše terajšie ciele a posunuli ich ďalej. Lepšia 
právna regulácia neznamená znížiť ambície, ale umožniť, aby sa účinne realizovali.


