
CM\800831SV.doc PE431.192

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

7.1.2010

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Utfrågning av Janez Potočnik, nominerad kommissionsledamot med ansvar för 
miljö.

De skriftliga svar som skickats in av Janez Potočnik bifogas.

Sekretariatet



PE431.192 2/8 CM\800831SV.doc

SV

SV

SVAR PÅ EUROPAPARLAMENTETS SKRIFTLIGA FRÅGOR 
TILL DEN NOMINERADE KOMMISSIONSLEDAMOTEN

Janez POTOČNIK

(Miljö)

Allmän kompetens, engagemang för EU och personlig oavhängighet

1. Vilka av dina personliga kvalifikationer och erfarenheter är särskilt viktiga för 
uppdraget som kommissionsledamot och främjandet av det europeiska 
allmänintresset, särskilt inom det område som du skulle ansvara för? Vad sporrar 
dig? På vilket sätt kan du inför Europaparlamentet garantera din personliga 
oavhängighet, och hur kan du garantera att din tidigare, nuvarande eller framtida 
verksamhet inte på något sätt skulle kunna innebära att fullgörandet av dina 
skyldigheter inom kommissionen ifrågasätts?

Mitt arbete som kommissionsledamot under de gångna fem åren är bästa beviset på hur högt 
jag håller det europeiska allmänintresset och kollegialitetsprincipen. Erfarenheten har visat att 
genom att samarbeta med kolleger, kommissionens avdelningar, parlamentet och de andra 
institutionerna kan man få mycket uträttat på fem år. Med den erfarenheten i ryggen kommer 
jag också att snabbt kunna ta itu med mina nya ansvarsområden. I egenskap av 
kommissionsledamot med ansvar för vetenskap och forskning har jag inte bara fått en 
värdefull allmän förståelse för de institutionella förfarandena och ansvarsområdena, utan 
också en värdefull inblick i de centrala frågorna i miljöportföljen.

Erfarenheter från mitt tidigare yrkesliv kommer också att hjälpa mig att bli en effektiv 
miljökommissionär. Jag har arbetat som ekonom, chef, lärare, forskare, förhandlare inför 
EU-anslutning och Europaminister.

Mitt engagemang för dessa frågor har en rad olika orsaker. Jag är sloven och min personliga 
erfarenhet av Jugoslaviens sönderfall och den mångfacetterade utvecklingen i Balkanregionen 
sedan dess har naturligtvis satt sina spår. För mig har Europeiska unionen alltid stått för frihet 
och friheter, och mot bakgrund av mitt lands nutidshistoria tar jag inte dessa friheter för givna. 
Jag är stolt över att jag som chefsförhandlare för Slovenien bidrog till en framgångsrik 
utvidgning och till Sloveniens EU-anslutning.  Samtidigt som efterkrigstiden och kalla kriget 
fortfarande är betydelsefulla som utgångspunkt för Europeiska unionens grundläggande 
friheter, ser jag framför mig en ny roll för EU. EU blir allt mer betydelsefullt – inte bara som 
inre marknad, utan också genom att tillhandahålla gemensamma ansatser och gemensamma 
lösningar på de regionala och globala utmaningar vi står inför. I en multipolär värld måste 
Europa bära ansvar, ta ledningen och visa styrka. I en allt mer samhörig och länkad värld ökar 
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vårt individuella och kollektiva ansvar. Europa bör ta detta ansvar och Lissabonfördraget 
kommer att hjälpa oss att axla det.

Flera av dessa utmaningar hänger naturligtvis samman med att vi bor på en och samma planet 
med ändliga resurser och ömtålig ekologi, samtidigt som vi måste uppfylla jordens nästan 
7 miljarder invånares berättigade önskan om en rimlig materiell levnadsstandard. Jag kan inte 
hävda att min motivation att arbeta med miljöportföljen är rent moralisk och oegennyttig. Jag 
konstaterade i ett tal i maj i år att ”hållbarhet inte längre endast är en moralisk fråga, utan även 
en fråga om egenintresse.  Det handlar inte längre endast om i vilket skick vi kommer att 
överlämna planeten till framtida generationer, utan även om vilken effekt vårt agerande har på 
vår egen och nästa generation.” Och detta var långt ifrån det enda talet där jag tog ställning 
för en hållbar framtid och för åtgärder som gynnar hållbarhet. Ni kan lätt själva kontrollera 
detta på min webbplats, där ni har tillgång till de flesta av mina bidrag under min föregående 
mandatperiod.

Jag kan omedelbart och entydigt försäkra er om att jag under min mandatperiod inte kommer 
att utöva någon annan betald eller obetald yrkesverksamhet. För närvarande innehar jag inte 
några andra tjänster eller funktioner och har inte heller några affärs- och kapitalinnehav. Min 
intresseförklaring är fullständig och allmänt tillgänglig, och jag åtar mig att uppdatera den om 
något skulle ändras. Jag kommer inte heller vare sig begära eller ta emot instruktioner från 
någon regering eller något annat organ, och kommer att vidta alla försiktighetsåtgärder för att 
undvika eventuella intressekonflikter vid fullgörandet av mina skyldigheter.

Detta är ju skyldigheter som alla kommissionsledamöter har enligt fördragen och vår 
uppförandekod, och som jag till fullo anammar. För mig är oberoende dessutom en personlig 
princip: Det är en moralisk skyldighet som är en förutsättning för att min funktion och den 
institution jag representerar ska kunna bibehålla sin värdighet.  Jag är övertygad om att jag har 
levt upp till denna princip under mina senaste fem år som kommissionsledamot.  Jag har alltid 
avböjt inbjudningar att delta i olika organisationer, publikationer och evenemang som skulle 
kunna ifrågasätta mitt oberoende eller uppfattas så. Jag har arbetat med näringslivet, men inte 
för näringslivet, bland annat genom att skapa offentlig-privata partnerskap (som de 
gemensamma teknikinitiativen). Inom ramprogrammen för forskning har jag alltid aktivt 
verkat för att utvärderingen av ansökningsomgångar för forskningsprojekt sker på rent 
objektiva och vetenskapliga grunder.

Förvaltning av ansvarsområdet och samarbete med Europaparlamentet och dess utskott

2. Hur skulle du uppfatta din uppgift som ledamot av kommissionskollegiet? På 
vilket sätt skulle du betrakta dig själv som ansvarig och redovisningsskyldig inför 
Europaparlamentet för ditt och dina avdelningars handlande?

Kommissionskollegiet är kommissionens politiska hjärta. Det måste vara politiskt, men inte 
partiskt, och jag har personligen varit mycket imponerad av i vilken hög grad 
kommissionsledamöterna lyckas agera oberoende av sin egen politiska och nationella 
bakgrund. Själv har jag alltid samarbetat med politiker från alla läger, och kommer att 
fortsätta att göra det. Det ingår i min politiska kultur att överskrida partigränserna för att 
uppnå gemensamma mål. Jag är visserligen helt ense med de politiska riktlinjer som 
kommissionens ordförande lagt fram inför parlamentet, och jag har själv aktivt verkat för dem 
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under mitt förra mandat, men jag har även för avsikt att aktivt och engagerat bidra till 
diskussioner och beslut i kollegiet, och kommer därför inte att dra mig för att vara ordentligt 
kritisk. Så snart ett beslut har fattats kommer jag emellertid att dela vårt gemensamma ansvar 
i full vetskap om vad detta innebär, och jag lovar därför att göra allt som står i min makt för 
att förmedla och förklara dessa beslut för allmänheten, eftersom jag är övertygad om att 
bristande kunskap om EU leder till EU-trötthet.

Jag kommer att ta fullt politiskt ansvar för verksamheten inom de avdelningar på 
kommissionen som sysslar med mitt behörighetsområde. Jag är utsedd för ett område som har 
inverkningar och effekter på en rad olika politikområden. Därför anser jag att det kommer att 
vara viktigt att samarbeta konkret med mina kollegor och deras avdelningar långt innan den 
formella beslutsprocessen inleds, i första hand med kommissionsledamoten för klimatfrågor. 
Jag är mycket medveten om att det kan vara svårt att överbrygga institutionella hierarkier och 
ansvarsområden, men jag tror samtidigt att det är nödvändigt om vi ska kunna uppnå våra 
många gemensamma mål. Jag tror på laganda, och jag spelar fortfarande volleyboll, även om 
jag har märkt att nätet verkar hänga högre varje år. Jag är övertygad om att en förutsättning 
för goda resultat är att man kan dela arbetet, ansvaret och den frukt som insatsen bär. 
Förtroende och öppenhet kommer att vara särskilt viktiga, med tanke på ansvarsfördelningen 
mellan miljö och klimatfrågor, men det är principer som jag alltid har hållit högt.

Jag är demokrat och kommer från ett land som har fått kämpa för demokrati. Därför är jag 
mycket glad över att Lissabonfördraget stärker Europaparlamentets roll och befogenheter. Jag 
tänker vinnlägga mig om att utveckla en konstruktiv politisk dialog med parlamentet och dess 
utskott, på grundval av öppenhet, insyn, ömsesidigt förtroende, regelbunden rapportering och 
informationsutbyte, så att parlamentet får möjlighet att verkligen utöva sin demokratiska 
tillsynsfunktion. Jag anser att min närvaro vid plenarmöten och kommittémöten är av central 
betydelse i min roll som kommissionsledamot, och att detta deltagande är direkt kopplat till 
hela kommissionens redovisningsskyldighet och legitimitet. Konstruktiva och regelbundna 
kontakter med parlamentet är dessutom en förutsättning för att vi ska kunna uppnå resultat, 
och jag tänker därför samarbeta med parlamentet och dess utskott både uppströms och 
nedströms i lagstiftningsflödet.

Jag är förvissad om att mina relationer till Europaparlamentet hittills har varit mycket goda. 
Vetenskap och forskning var inte en portfölj som omfattade tungt lagstiftningsarbete, och 
därför hade jag sällan tillfälle att besöka parlamentet. Trots detta har jag vid flera tillfällen 
tagit initiativet att på eget bevåg komma och redogöra för min verksamhet inför parlamentets 
utskott och höra deras reaktioner, synpunkter och förslag. Eftersom jag var den 
kommissionsledamot som hade hand om den största direktförvaltade budgeten åtog jag mig 
bland annat att regelbundet rapportera till budgetkontrollutskottet om hur revisionsstrategin 
för forskning fortskred.

3. Vilka specifika åtaganden är du redo att göra i fråga om ökad öppenhet, ökat 
samarbete med Europaparlamentet och e f f e k t i v  uppföljning av 
Europaparlamentets ståndpunkter och önskemål om lagstiftningsinitiativ, även 
med hänsyn till Lissabonfördragets ikraftträdande? Är du beredd att förse både 
parlamentet och rådet med samma uppgifter och handlingar när det gäller 
planerade initiativ och pågående förfaranden?
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Om gemenskapsmetoden ska kunna fungera så att den tillfredsställer den europeiska 
allmänhetens intressen krävs ett effektivt samarbete mellan parlamentet och kommissionen. 
Min erfarenhet är att ju bättre parlamentet är informerat, desto effektivare kan det bidra till 
kommissionens sökande efter fungerande lösningar. Samtidigt tror jag att man måste försöka 
undvika informationsmättnad. Nyckeln till effektiv och god förvaltning är rätt information vid 
rätt tillfälle. Detta måste naturligtvis kombineras med ett system för tillgång till information 
så att parlamentet kan utöva sin demokratiska tillsyn på ett korrekt sätt. Enligt min mening är 
ramavtalet en bra grund för öppenhet och för ett informationsflöde mellan våra båda 
institutioner, och jag åtar mig att följa det både till dess anda och till dess lydelse. Jag är stolt 
över att ha fått ingå i en kommission som har gjort stora insatser för ökad öppenhet genom sitt 
europeiska öppenhetsinitiativ.

Lissabonfördraget ökar behovet av ett samförståndsbyggande samarbete mellan våra båda 
institutioner. Ett sådant samarbete kan inte uteslutande bygga på fördragets bestämmelser och 
beslutsregler. Det kräver också politisk vilja och engagemang. Jag har aldrig tvivlat på att 
beslutsprocesser måste bygga på öppenhet, insyn, ömsesidigt förtroende, effektivitet, 
fortlöpande dialog, regelbunden rapportering och informationsutbyte. Därför behöver jag inte 
upprepa att jag alltid är öppen för dialog med parlamentets utskott. Utfrågningen kommer att 
ge ett välkommet tillfälle till ett första möte med medlemmarna i utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet, och jag vill se det som en början till ett regelbundet, öppet och 
fruktbart förhållande. Jag åtar mig att helt följa ramavtalet och det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning. Jag åtar mig också att snabbt svara på frågor och begäran om uppgifter 
från enskilda medlemmar, och är öppen för direkta kontakter med utskottsmedlemmarna.

I den europeiska allmänhetens intresse anser jag att kommissionen bör grunda sina initiativ på 
konsekvensbedömningar (även med samråd), forskningsrön och principerna för bättre 
lagstiftning (bland annat proportionalitetsprincipen och subsidiaritetsprincipen). Men den 
europeiska allmänhetens intressen kan inte tjänas i ett politiskt vakuum, och därför måste 
kommissionens förslag kunna bli föremål för en öppen politisk debatt på ett verkligt 
europeiskt forum. Europaparlamentet är det mest självklara forumet för sådana debatter, och 
är samtidigt källan till unionens demokratiska legitimitet.

Jag åtar mig att regelbundet och i tid ge parlamentet och dess berörda utskott omfattande 
rapporter om vilka åtgärder vi vidtar för att följa upp parlamentets resolutioner inom mina 
ansvarsområden. Jag kommer också att beakta alla eventuella förslag från parlamentet om att 
lägga fram lagförslag i enlighet med ramavtalet. Eftersom det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet är så viktigt inom miljöpolitiken har jag för avsikt att till fullo 
samarbeta med de lagstiftande församlingarna i alla steg och att aktivt stödja deras 
ansträngningar att uppnå enighet.

Frågor som rör den politiska strategin

4. Vilka är dina tre huvudprioriteringar inom ditt föreslagna ansvarsområde, med 
beaktande, om så krävs, av den finansiella, ekonomiska och sociala krisen och 
problem som är kopplade till hållbar utveckling?

Hållbarhet handlar om jämvikt och om ansvar. Det blir allt mer komplicerat att uppnå denna 
jämvikt och leva upp till detta ansvar i en allt mer sammanlänkad värld, med allt fler olika 
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intressesfärer och ständigt ökande konkurrens, och ett ständigt växande antal globala 
utmaningar.  Europa måste försöka uppnå en balanserad utveckling genom att gå från vår 
resursbaserade ekonomi till ett kunskapssamhälle. Vi måste ta ansvaret att leda utvecklingen 
av globala styrelsemönster som kan garantera en hållbar framtid för alla. Mina tre 
prioriteringar för min mandatperiod skulle vara att främja en grön ekonomi, stoppa förlusten 
av biologisk mångfald och genomföra och förbättra den nuvarande miljölagstiftningen.

Bland de viktigaste prioriteringarna i EU2020-strategin märks utvecklingen av ett 
koldioxidsnålt samhälle och främjandet av en grön ekonomi, samt av innovation och 
sysselsättning. En central fråga kommer att vara hur man kan få miljöpolitiken att bättre bidra 
till denna strategi och dess praktiska genomförande. En effektiv användning av resurser 
kommer att vara en grundförutsättning för alla strategier som siktar på att skydda vår miljö 
och öka vår konkurrenskraft. Det förutsätter i sin tur att vi skapar rätt blandning av intelligent 
lagstiftning, incitament och marknadsbaserade mekanismer för att främja miljöinnovation och 
hållbar konsumtion och produktion, och att vi kan främja de förändringar som behövs för att 
förverkliga våra miljöambitioner. Bland annat behöver vi lägga fram handlingsplaner för 
miljöinnovation och miljöteknik, liksom även nästa steg i handlingsplanen för hållbar 
konsumtion och produktion, så att EU kan bli mer resurseffektivt. 

Det behövs ett mer aktivt politiskt engagemang för den biologiska mångfalden. Riskerna med 
den minskande biologiska mångfalden blir allt mer uppenbara, men hittills misslyckas vi 
regelbundet med att uppnå delmålen för att stoppa förlusten: detta måste få ett slut. Den 
biologiska mångfaldens och ekosystemens värde, liksom även betydelsen av mark, vatten, 
fysisk planering och skogsbruk, måste beaktas fullt ut. Kopplingen mellan biologisk mångfald 
och våra försök att lindra klimatförändringen och anpassa oss till den kan inte nog betonas. 
Därför kommer jag att samarbeta aktivt med kommissionsledamoten för klimatfrågor. 
Eftersom vi varken kommer att uppfylla EU:s mål att stoppa förlusten av biologisk mångfald 
till 2010 eller det globala målet att minska denna förlust på ett avgörande sätt behöver detta 
politikområde en ny impuls. Både på EU-nivå och globalt behövs nya mål, men det räcker 
inte med bara mål. Jag kommer att försöka driva igenom en ambitiös handlingsplan, och jag 
är medveten om att min svåraste uppgift kommer att vara att se till att den kan ge resultat.

Om vi vill uppnå ambitiösa miljömål måste vi satsa inom många områden. Jag är mycket 
medveten om min roll och mitt ansvar för att dessa mål får den plats de behöver inom andra 
politikområden. Genom att genomföra och se över den gällande miljölagstiftningen (luft, 
vatten, avfall och kemikalier) kan vi bidra till övergången till en hållbarare tillväxt och även 
fortsättningsvis se till att vår verksamhet inte får negativa effekter på miljön och människors 
hälsa. Det är också viktigt att vår lagstiftning genomförs bättre. Därigenom kan vi fortsätta att 
göra framsteg på miljöområdet och garantera att de fördelar som ursprungligen avsågs i 
lagförslagen när de antogs verkligen uppnås. I denna fråga kommer det att krävas ett nära 
samarbete med medlemsstaterna. Vi måste se till att genomförandet av lagstiftningen inte 
hindras eller åsidosätts av den ekonomiska krisen. Finanskrisen har visat vilka följder 
bristande hållbarhet inom ett visst område kan få. Vi måste ta oss ur denna kris på ett sätt som 
gör att vi kan öka vår framtida hållbarhet, i stället för att minska den ytterligare.

5. Vilka specifika lagstiftningsinitiativ och andra initiativ som inte rör lagstiftning 
tänker du lägga fram, och vilken är tidsplanen för dessa? Vilka specifika 
åtaganden kan du göra, särskilt i fråga om utskottens prioriteringar och önskemål 
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som följer av dessa, och som skulle omfattas av ditt ansvarsområde? Hur skulle du 
personligen se till att lagstiftningsförslagen håller god kvalitet?

Jag tänker inte förlora någon tid med att ta mig an de viktigaste miljöfrågorna, men det 
betyder inte att jag kommer att välja snabblösningar med högt publicitetsvärde och små 
miljöeffekter. Jag vill att EU:s miljöpolitik ska uppnå ambitiösa resultat. Jag tänker därför se 
till att miljöresultaten hamnar i fokus för alla mina handlingar. Men jag inser att det krävs mer
än goda föresatser och moralisk präktighet för att vi ska kunna uppnå dessa resultat.  Vi 
behöver ett systematiskt tillvägagångssätt och en solid kunskapsbas, inte bara för att våra 
förslag ska vara trovärdiga, utan också för att få fram övertygande vetenskapliga rön att bygga 
på för att verkligen kunna integrera våra mål i andra politikområden. Detta kommer att vara 
av avgörande betydelse för vårt bidrag till EU2020-strategin.
Jag kommer att prioritera det konkreta genomförandet av EU:s miljölagstiftning och 
integrerandet av denna i andra politikområden. Jag kommer att fortsätta att parallellt 
samarbeta med medlemsstaterna för att uppnå efterlevnad, men när detta misslyckas kommer 
jag inte att tveka att ta till överträdelseförfaranden för att i största möjliga mån förbättra 
efterlevnaden.

Jag tänker också utnyttja de möjligheter som 2010, det internationella året för biologisk 
mångfald, ger för att ta itu med artförlusterna. Jag kommer att dra slutsatser av erfarenheterna 
från sjätte miljöhandlingsprogrammet och vidareutveckla strategierna för avfall, 
resurseffektivitet och hållbar konsumtion och produktion för att främja grön tillväxt och 
miljöinnovation och bidra till ett EU som är mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt 
hållbart. Jag ska också se till att miljöpolitiken ger det bidrag den kan till kommissionens 
insatser för att minska växthusgasutsläppen och anpassa vårt samhälle till klimatförändringen.
Trots vissa positiva resultat kommer vi inte att uppnå de mål för den biologiska mångfalden 
som vi hade satt upp för 2010. Jag kommer att lägga fram alternativ för en ny EU-vision, och 
mål för den biologiska mångfalden som ger EU möjlighet att strategiskt påverka den 
internationella debatten om biologisk mångfald under 2010 och sedan lägga fram en ny 
EU-strategi i denna fråga, genom vilken biologisk mångfald integreras i berörda 
politikområden. Inom EU tänker jag slutföra inrättandet av Natura 2000-nätet, fortsätta att 
arbeta på skyddet av den biologiska mångfalden i haven och se över möjligheterna att 
finansiera naturskydd inför nästa budgetplan för perioden från 2014.
Jag kommer att se över genomförandet av den gällande vattenlagstiftningen, och därvid ta 
hänsyn till att den måste anpassas till klimatförändringen. Resultaten av denna översyn ska 
läggas fram 2012. Om vår sötvattensstrategi genomförs fullt ut kommer den också att bidra 
till genomförandet av ramdirektivet om en marin strategi, som ur miljösynpunkt är hörnstenen 
i EU:s sjöfartsstrategi. Tillsammans med kommissionsledamoten för näringsliv och 
företagande kommer jag att arbeta för att Reach genomförs i praktiken. Det kommer att bidra 
till innovation inom kemibranschen och därmed styra in EU på vägen till en hållbarare 
utveckling när den ekonomiska krisen övervinns. I samarbete med kommissionsledamoten för 
hälsa och konsumentpolitik kommer jag också att undersöka huruvida de gällande rättsliga 
ramarna är tillräckliga för att täcka nanoteknikens miljöaspekter, eller om det behövs särskilda 
insatser.

Jag ska vinnlägga mig om fortsatta förbättringar av luftkvaliteten i EU och bland annat 
återigen studera förslaget till en översyn av direktivet om nationella utsläppstak för att införa 
ambitiösa hälso- och miljömål för år 2020 i enlighet med kommissionens temainriktade 
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strategi för luftföroreningar från 2005.
En oberoende utvärdering av sjätte miljöhandlingsprogrammet kommer att slutföras före 2010 
års utgång. Denna utvärdering ska, tillsammans med Europeiska miljöbyråns utvärdering av 
EU:s miljö (State and outlook of the European environment – SOER), ligga till grund för 
utvecklingen av miljöpolitiken inom ramen för EU2020-strategin och strategin för en hållbar 
utveckling. En förutsättning för att vi ska kunna uppnå våra nuvarande mål och även 
vidareutveckla dem är en intelligentare och enklare lagstiftning. Bättre lagstiftning handlar 
inte om att sänka ambitionsnivån, utan om att se till att ambitionerna verkligen kan uppfyllas i 
praktiken.


