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1. Ποιες θα είναι, κατά την άποψή σας, οι µεγαλύτερες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή 
περιβαλλοντική πολιτική κατά τα προσεχή πέντε έτη; Ποια δράση προτίθεσθε να αναλάβετε 
ως Επίτροπος, προκειµένου να διασφαλίσετε ορατά αποτελέσµατα έως το τέλος της θητείας 
σας; 

 
2. Ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας στην περιβαλλοντική πολιτική; Ποια νέα στοιχεία 

προτείνετε να δροµολογήσετε και τι σχεδιάζετε στην ήδη υφιστάµενη περιβαλλοντική 
νοµοθεσία; (Προτείνεται από τον Aldis Kušķis) 

 
3. Σύµφωνα µε τη Συνθήκη: "Oι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να 

ενταχθούν στον καθορισµό και την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών και δράσεων". Ποιοι 
είναι, κατά την άποψή σας, οι τοµείς στους οποίους απαιτείται να σηµειωθεί πρόοδος για 
την επίτευξη αυτού του στόχου; Πώς θα διασφαλίσετε ότι η αρχή της ενσωµάτωσης της 
περιβαλλοντικής προστασίας στις κοινοτικές πολιτικές θα εφαρµοσθεί ορθά στην πράξη; 

 
4. Πώς σκέπτεσθε τη θέση και το συγκεκριµένο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή 

σκηνή σχετικά µε ζητήµατα περιβάλλοντος; Από την άποψη αυτή, ποιες σχέσεις θεωρείτε 
ότι θα έχει η ΕΕ µε τους βασικούς εταίρους της, τις Ηνωµένες Πολιτείες, τη Ρωσία, καθώς 
και τις νέες βιοµηχανικές και τις αναπτυσσόµενες χώρες; Θα αναλάβετε δέσµευση να 
συνεχίσετε τη βολονταριστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στον τοµέα της 
κλιµατικής αλλαγής; Ποια µέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη 
µέλη της ΕΕ θα εκπληρώνουν τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν βάση του πρωτοκόλλου του 
Κυότο; (Προτείνεται από την Οµάδα του ΕΣΚ) 

 
5. Πώς βλέπετε την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών κριτηρίων στη διαδικασία της 

Λισσαβόνας; Θα είστε διατεθειµένος να υποστηρίξετε µια ισορροπηµένη προσέγγιση 
µεταξύ του οικονοµικού, του κοινωνικού και του περιβαλλοντικού πυλώνα; 

 
 Πώς θα προωθήσετε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση µέσα στην Επιτροπή; Κατά τη γνώµη 

σας, ποιες είναι οι οργανωτικές αλλαγές που χρειάζονται στην Επιτροπή έτσι ώστε να 
εξασφαλίσετε ότι θα αντανακλάται καλύτερα η οπτική γωνία της αειφόρου ανάπτυξης; 

 
 Η οικονοµική, η κοινωνική και η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να είναι σχεδιασµένες 

κατά τρόπο ώστε να αλληλοϋποστηρίζονται. Πρέπει να ενθαρρυνθούν συνεργίες, ιδίως 
µεταξύ της περιβαλλοντικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης, δυο πολιτικές που 
κατά τη γνώµη µας πρέπει να είναι συµπληρωµατικές και όχι αντιφατικές. Συµµερίζεστε 
αυτή την άποψη; Πώς σχεδιάζετε να αναπτύξετε το δυναµικό απασχόλησης της 
περιβαλλοντικής πολιτικής; (Προτείνεται από την Οµάδα του ΕΣΚ) 

 
Προϋπολογισµός και εκτέλεση 
 
6. Θεωρείτε ότι για τις δράσεις της Ένωσης στον τοµέα της περιβαλλοντικής πολιτικής έχουν 

προβλεφθεί επαρκείς χρηµατοδοτικοί πόροι και επαρκές προσωπικό; 
 
7. Θεωρείτε ότι για τις δράσεις της Ένωσης στον τοµέα της περιβαλλοντικής πολιτικής έχουν 

προβλεφθεί επαρκείς χρηµατοδοτικοί πόροι και επαρκές προσωπικό γενικώς και ειδικότερα 
προκειµένου να διασφαλισθεί η πλήρης εφαρµογή της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψη το καθήκον της Επιτροπής ως 
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θεµατοφύλακα της Συνθήκης; (Προτείνεται από την Οµάδα ΠΡΣ/ΕΕΣ σε αντικατάσταση 
των ερωτήσεων 6 και 9) 

 
8. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι σε κάθε µελλοντική πρόταση θα υπάρχει «ετικέτα τιµής»; 

(Προτείνεται από τον John Bowis συµπληρωµατικά στην ερώτηση 6) 
 
9. Επί του παρόντος περισσότερες του ενός τρίτου των υποθέσεων επί παραβάσει και των 

καταγγελιών που αφορούν τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν σχέση µε τον 
τοµέα του περιβάλλοντος. Ποιες δράσεις προτίθεσθε να αναλάβετε για να διασφαλίσετε την 
δέουσα εφαρµογή της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον; 

 
10. Πώς θα αναπτύξετε αποτελεσµατικές και ανεξάρτητες εκτιµήσεις περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων; (Προτείνεται από τον John Bowis συµπληρωµατικά στην ερώτηση 9) 
 
11. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι το επίπεδο υλοποίησης στα κράτη µέλη θα βελτιωθεί ως προς τις 

υφιστάµενες επιδόσεις; (Προτείνεται από τον Chris Davies) 
 
Σχέσεις µε ειδικευµένες υπηρεσίες 
 
12. Κατά τα τελευταία έτη δηµιουργούνται όλο και περισσότερες ειδικευµένες υπηρεσίες, 

µεταξύ άλλων και σε τοµείς που αφορούν το περιβάλλον. Πώς κρίνετε αυτήν την εξέλιξη 
και ποια πρέπει να είναι η σχέση µεταξύ της Επιτροπής και αυτών των υπηρεσιών; 

 
∆ιεθνείς Συµβάσεις/Συµφωνίες 
 
13. Η συµµετοχή του Κοινοβουλίου σε αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο 

διεθνών Συµβάσεων (κλιµατική αλλαγή, βιώσιµη ανάπτυξη κλπ.) πραγµατοποιείται µέχρι 
σήµερα µε ad-hoc και γενικά µη ικανοποιητικό τρόπο. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 
απόφαση του Συµβουλίου να µην επιτρέπει σε βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
που συµµετέχουν σε αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι παρόντες στις 
εσωτερικές συνεδριάσεις συντονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, ο 
Επίτροπος πρέπει να ενηµερώνει καθηµερινά την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων. Πώς µπορεί, κατά τη γνώµη 
σας, να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση; Θα ήσαστε διατεθειµένος να αναλάβετε ενεργό δράση 
για την επίτευξη µόνιµης συµφωνίας µε το Συµβούλιο µε στόχο να επιλυθεί αυτό το 
πρόβληµα; 

 
14. Η κοινωνία των πολιτών έχει διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στο σχεδιασµό και στην 

υλοποίηση διεθνών συµβάσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος. Τι θα κάνετε για να 
ενισχύσετε τη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της 
διεθνούς πολιτικής περιβάλλοντος; (Προτείνεται από την Οµάδα ΠΡΣ/ΕΕΣ συµπληρωµατικά 
στην ερώτηση 13) 

 
Περιβαλλοντική ευθύνη 
 
15. Ποια είναι η γνώµη σας για την τρέχουσα νοµοθεσία σχετικά µε τις µελέτες 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή την περιβαλλοντική ευθύνη; Ποιες πρωτοβουλίες θεωρείτε 
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απαραίτητες για να ενισχύσετε την έννοια της περιβαλλοντικής ευθύνης; (Προτείνεται από 
την Οµάδα του ΕΣΚ) 

 
Προαιρετικά µέσα 
 
16. Η πρόσφατη διοργανική συµφωνία για "καλύτερη νοµοθέτηση" προβλέπει τη δυνατότητα 

χρήσης ρυθµιστικών µέσων διαφορετικών από τα παραδοσιακά νοµικά δεσµευτικά µέσα. 
Πώς κρίνετε αυτήν την εξέλιξη; Υπάρχουν συγκεκριµένοι τοµείς στον τοµέα του 
περιβάλλοντος για τους οποίους, κατά την άποψή σας, η χρήση αυτών των µέσων θα ήταν 
πλέον κατάλληλη/αποτελεσµατική απ' ότι οι νοµοθετικές ρυθµίσεις; 

 
Καλύτερη νοµοθέτηση: Επεκτεταµένη µελέτη επιπτώσεων και προαιρετικά µέσα 
 
17. Στο πλαίσιο του εγχειρήµατος για καλύτερη νοµοθέτηση, η Επιτροπή έχει δεσµευθεί να 

εκπονεί «επεκτεταµένη µελέτη επιπτώσεων» για τις σηµαντικές νοµοθετικές προτάσεις. 
Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη του Ιδρύµατος Ευρωπαϊκής Πολιτικής Περιβάλλοντος, 
όπου εξετάστηκαν όλες οι µελέτες επεκτεταµένων επιπτώσεων που εκπόνησε η Επιτροπή 
του 2003, η περισσότερη προσοχή δίνεται στις οικονοµικές επιπτώσεις, ενώ η εξέταση 
των περιβαλλοντικών και των κοινωνικών επιπτώσεων είναι περιορισµένη. Επιπλέον, 
όταν επιχειρήθηκε ποσοτικοποίηση, η µελέτη διαπίστωσε ότι περισσότερη προσοχή 
δινόταν στο βραχυπρόθεσµο οικονοµικό κόστος. Τι θα κάνετε για να εξασφαλίσετε ότι οι 
συνεχιζόµενες και οι µελλοντικές µελέτες επιπτώσεων, και ιδίως οι µελέτες 
επεκτεταµένων επιπτώσεων θα είναι αφενός εξισορροπηµένες όσον αφορά την εκτίµηση 
των οικονοµικών, των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αφετέρου 
δεν θα περιορίζονται σε βραχυπρόθεσµες βλέψεις; Η (διαγράφεται) διοργανική συµφωνία 
για "καλύτερη νοµοθέτηση" προβλέπει τη δυνατότητα χρήσης (διαγράφεται) µέσων 
διαφορετικών από τα παραδοσιακά νοµικά δεσµευτικά µέσα. Πώς κρίνετε αυτήν την 
εξέλιξη; Υπάρχουν συγκεκριµένοι τοµείς ή ζητήµατα στον τοµέα του περιβάλλοντος για 
τους οποίους, κατά την άποψή σας, η χρήση αυτών των µέσων θα ήταν πλέον 
κατάλληλη/αποτελεσµατική απ' ότι οι νοµοθετικές ρυθµίσεις, ή αντιστρόφως υπάρχουν 
τοµείς ή ζητήµατα όπου θα θεωρούσατε ότι η χρήση αυτών των µέσων είναι λιγότερο 
κατάλληλη/αποτελεσµατική; (Προτείνεται από την Οµάδα ΠΡΣ/ΕΕΣ σε αντικατάσταση της 
ερώτησης 16) 

 
Συµµετοχή του κοινού και διαφάνεια 
 
18. Υπογράφοντας τη Σύµβαση του Άαρχους το 1998, η Κοινότητα αναγνώρισε ότι πρέπει να 

έχει στόχο να ενισχύει τα δικαιώµατα του κοινού για συµµετοχή στην περιβαλλοντική λήψη 
αποφάσεων. Η σηµασία της συµµετοχής του κοινού και της διαφάνειας τονίζεται επίσης στη 
Συνθήκη του Άµστερνταµ, η οποία εισήγαγε το άρθρο 255 της Συνθήκης ΕΕ, το οποίο 
προσφέρει στους πολίτες δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα, και περιλάµβανε ανάµεσα στις 
συστατικές αρχές της Ένωσης την αρχή ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαµβάνονται όσο το 
δυνατόν ποιο ανοιχτά και όσο το δυνατόν ποιο κοντά στους πολίτες. 

 
 Πώς θα εξασφαλίσετε ότι το Κοινοβούλιο και οι κοινότητες των συµµετόχων, όπως οι 

ΜΚΟ, γνωµοδοτούν πλήρως στην χάραξη της κοινοτικής πολιτικής και δράσης; Θα 
εξασφαλίσετε ότι θα κρατηθεί στο απολύτως ελάχιστο η τακτική του να χαρακτηρίζονται 
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«ευαίσθητα έγγραφα» τα έγγραφα συζήτησης και ηµερήσιας διάταξης, κάτι που τα καθιστά 
απροσπέλαστα για έλεγχο από το κοινό; (Προτείνεται από Anders Wijkman) 

 
Πολιτική για το κλίµα 
 
19. Αναλαµβάνετε προσωπική δέσµευση να εξασφαλίσετε ότι η ΕΕ θα τηρήσει τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις της βάση του πρωτοκόλλου του Κυότο; Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας για τις 
µελλοντικές διαπραγµατεύσεις που αποβλέπουν στην εξασφάλιση µειώσεων στις 
παγκόσµιες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου; (Προτείνεται από Chris Davies) 

 
20. Ποιες δράσεις σχεδιάζετε να εφαρµόσετε για να περιοριστεί η αλλαγή του κλίµατος; Πώς θα 

µπορούσατε να διευκολύνετε την κύρωση του πρωτοκόλλου του Κυότο από τη Ρωσική 
Οµοσπονδία (Προτείνεται από Aldis Kušķis) 

 
21. Πώς πρέπει να προετοιµαστεί η ΕΕ για στόχους µείωσης των αερίων του θερµοκηπίου για 

την πρώτη περίοδο δέσµευσης µετά το Κυότο, δηλαδή για την περίοδο µετά το 2012; Θα 
πρέπει η ΕΕ να θέσει στόχους για το 2020 και για το 2050 και ποιο θα ήταν κατά τη γνώµη 
σας το κατάλληλο επίπεδο φιλοδοξίας των στόχων αυτών; Ποιο επίπεδο παγκόσµιων 
µειώσεων ή όριο πρέπει να θέσει η ΕΕ ως στόχο της για τις διεθνείς διαπραγµατεύσεις; 
(Προτείνεται από την Οµάδα ΠΡΣ/ΕΕΣ) 

 
Αειφόρος ανάπτυξη 
 
22. Πώς θα εργαστείτε για να εξασφαλίσετε ότι ικανοποιούνται οι στόχοι της στρατηγικής για 

την αειφόρο ανάπτυξη της ΕΕ και πώς θα εξασφαλίσετε ότι η οικονοµική 
ανταγωνιστικότητα συµβαδίζει µε την περιβαλλοντική αειφορία και συµβάλλει σε αυτήν; 
(Προτείνεται από Chris Davies) 

 
23. Μια υπεύθυνη προσέγγιση σηµαίνει επίσης επαναπροσανατολισµό της οικονοµίας µας προς 

την αειφόρο ανάπτυξη. Από την άποψη αυτή, ποιο επίπεδο προτεραιότητας προτίθεστε να 
δώσετε στην έρευνα στον τοµέα της αειφόρου ανάπτυξης: ανάπτυξη και προαγωγή 
καθαρών τεχνολογιών, ευφυή χρήση της ενέργειας, εναλλακτική ενέργεια, κλπ. και ποιες 
πρωτοβουλίες προτίθεστε να λάβετε; (Προτείνεται από την Οµάδα ΕΣΚ - θα µπορούσε 
επίσης να χρησιµοποιηθεί για τον Επίτροπο Ενέργειας) 

 
24. Στο κοντινό µέλλον προβλέπεται επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο 

ανάπτυξη. Μια σοβαρή αδυναµία της στρατηγικής αυτής ήταν ότι αφορούσε µόνο την 
αειφορία στο περιφερειακό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Τα περισσότερα από τα παγκόσµια 
ζητήµατα και πτυχές δεν αντιµετωπίζονταν ειδικά. 

 
 Είστε διατεθειµένος να κάνετε σοβαρές προσπάθειες για να ενσωµατώσετε τις εξωτερικές 

διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης στην στρατηγική της ΕΕ για την αειφορία; (Προτείνεται 
από Anders Wijkman) 

 
Αειφόρος ανάπτυξη και οικο-αποτελεσµατικότητα 
 
25. Πώς σκοπεύετε να εξασφαλίσετε ότι θα εκπληρωθούν οι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ για 

την αειφόρο ανάπτυξη; Πώς σκοπεύετε να εµπλέξετε το Κοινοβούλιο στη διαδικασία 
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δηµόσιας διαβούλευσης σχετικά µε την επανεξέταση της στρατηγικής για την αειφόρο 
ανάπτυξη; Θα δεσµευθείτε να δώσετε στο Κοινοβούλιο επίσηµο συµβουλευτικό ρόλο για 
την αναθεώρηση; Κατά τη γνώµη σας, πρέπει η ΕΕ να θέσει αριθµητικούς στόχους για τη 
βελτίωση της οικο-αποτελεσµατικότητας; Ποια µέτρα θεωρείτε σηµαντικότερα προκειµένου 
να επιτευχθούν οι απαραίτητες βελτιώσεις στην οικο-αποτελεσµατικότητα; (Προτείνεται 
από την Οµάδα ΠΡΣ/ΕΕΣ) 

 
Χηµικές ουσίες 
 
26. Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας όσον αφορά το νοµοθετικό πρόγραµµα της Επιτροπής 

στον τοµέα του περιβάλλοντος; Ειδικότερα, αναλαµβάνετε δέσµευση να υπερασπισθείτε 
την ύπαρξη ισχυρής νοµοθεσίας για τις χηµικές ουσίες, έτσι ώστε το σύστηµα RΕΑCΗ να 
αποτελέσει ένα πραγµατικό βήµα στην κατεύθυνση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για 
τους πολίτες µας; (Προτείνεται από την Οµάδα ΕΣΚ) 

 
27. Η νέα πολιτική για τις χηµικές ουσίες, η οποία ονοµάζεται RΕΑCΗ, θεωρείται ευρέως η 

σηµαντικότερη πρόκληση την οποία έχει αντιµετωπίσει η Κοινότητα όσον αφορά την 
εκπλήρωση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. Η ηµεροµηνία υλοποίησης που 
προβλέπεται στην ενδιάµεση στρατηγική είναι η άνοιξη του 2006. Η προκάτοχός σας ήταν 
σθεναρά προσηλωµένη στη στρατηγική RΕΑCΗ, την οποία θεωρούσε ρηξικέλευθη 
πρόταση που πρόκειται να δηµιουργήσει κατάσταση αµοιβαίου οφέλους για τη βιοµηχανία, 
τους εργαζόµενους και τους πολίτες, καθώς και το οικοσύστηµά µας. Συµµερίζεστε αυτή 
την άποψη; Πόσο σθεναρά είσθε δεσµευµένος στη στρατηγική RΕΑCΗ; Θα διατηρήσετε τη 
δέσµευση της Επιτροπής σε νέα νοµοθεσία στον τοµέα των χηµικών ουσιών και θα 
συνεχίσετε το έργο έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της υλοποίησης την άνοιξη του 2006; 
Πιστεύετε ότι υπάρχει περαιτέρω έδαφος για στρατηγικές µη ζωικών δοκιµών στο RΕΑCΗ; 
(Προτείνεται από την Οµάδα ΠΡΣ/ΕΕΣ) 

 
28. Πώς προτίθεστε να εξασφαλίσετε ότι στο πλαίσιο του RΕΑCΗ θα διατηρηθούν στο 

ελάχιστο οι δοκιµές σε ζώα, αν λάβουµε υπόψη ότι η κοινοποίηση δεδοµένων για τα ζώα 
δεν είναι υποχρεωτική βάση της πρότασης της Επιτροπής; (Προτείνεται από Chris Davies) 

 
29. Πώς προτίθεστε να εξασφαλίσετε ότι οι πόροι και οι προσπάθειες για ανάπτυξη, επικύρωση 

και αποδοχή µη ζωικών µεθόδων δοκιµών θα αυξηθούν βάση του RΕΑCΗ, λαµβάνοντας 
υπόψη ότι η προώθηση των µη ζωικών δοκιµών αποτελεί έναν από τους στόχους του 
Κανονισµού; (Προτείνεται από Chris Davies) 

 
Προστασία των ζώων στα οποία γίνεται έρευνα 
 
30. Πώς προτίθεστε να επεκτείνετε το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 86/609 σχετικά µε την 

προστασία των ζώων κατά την έρευνα, έτσι ώστε να εφαρµοσθεί επίσης σε ζώα που 
χρησιµοποιούνται στη βασική έρευνα και στην εκπαίδευση και κατάρτιση; (Προτείνεται από 
Chris Davies) 

 
Χρήση οικονοµικών µηχανισµών της αγοράς για την προώθηση του περιβάλλοντος 
 
31. Η Επιτροπή έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι η χρήση οικονοµικών µηχανισµών της 

αγοράς είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία πολιτικής στον τοµέα της περιβαλλοντικής 
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λήψης αποφάσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσµατική εφαρµογή πολιτικής 
σε αυτόν τον τοµέα θα ήταν οι τιµές της αγοράς να αντανακλούν το πραγµατικό κόστος. 
∆υστυχώς, ελάχιστα παραδείγµατα χάραξης πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ υπάρχουν, όπου να 
εφαρµόζονται κοινοί φόροι, τέλη και/ή εκπτώσεις. Αντιθέτως, τα πλαίσια πολιτικής στα 
κράτη µέλη παρουσιάζουν µεγάλες αποκλίσεις. Η τιµολόγηση πλήρους κόστους σπανίζει. 
Απεναντίας, τα κράτη µέλη εξακολουθούν να χρησιµοποιούν τις επιδοτήσεις σε πολλούς 
τοµείς για να υποστηρίζουν δραστηριότητες αρνητικές για το περιβάλλον. 

 
 Ποια δράση είστε διατεθειµένος να λάβετε για να επιτύχετε συµφωνία στο Συµβούλιο 

σχετικά µε τη σηµασία της τιµολόγησης πλήρους κόστους για την προώθηση 
περιβαλλοντικά υγιών προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, συµπεριλαµβανοµένης της 
σηµασίας της εναρµόνισης φόρων, τελών και/ή εκπτώσεων σε επίπεδο ΕΕ; (Προτείνεται από 
Anders Wijkman) 

 
∆ιαµεθοριακή συνεργασία 
 
32. Ποιες είναι οι απόψεις σας όσον αφορά τη διαµεθοριακή συνεργασία, ιδίως µε τρίτες χώρες, 

προκειµένου να αποτρέπονται περιφερειακές διαµεθοριακές περιβαλλοντικές καταστροφές 
όπως η µόλυνση µε κυάνιο του ποταµού Τίσα στη Rosia Montana (Baia Mare - Ρουµανία); 
Ποια µέτρα πρέπει να ληφθούν προκειµένου να ενισχυθεί αυτή η συνεργασία και να γίνει 
αποτελεσµατικότερη; (Προτείνεται από την Οµάδα ΕΣΚ) 

 
Βιοποικιλότητα 
 
33. Τα αγροπεριβαλλοντικά µέτρα δεν έχουν φθάσει στην πλήρη τους δυναµικότητα επειδή η 

γενική έννοια των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων και οι υποχρεώσεις των αγροτών 
µεταδίδονται σε γενικές γραµµές ανεπαρκώς στις περιοχές της υπαίθρου. Ωστόσο, η 
βελτίωση της επικοινωνίας αυτής είναι απαραίτητη για να βελτιωθεί η βιοποικιλότητα των 
αγροτικών εδαφών αυξάνοντας τον αριθµό των γεωργών µικρής κλίµακας και των 
οργανικών παραγωγών που χρησιµοποιούν αυτά τα µέτρα. Έχει κάποια σχέδια ο νέος 
Επίτροπος για την ανάπτυξη εργαλείων που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τη 
βελτίωση των πληροφοριών του δεύτερου πυλώνα προς την αγροτική κοινότητα; 
(Προτείνεται από Jules Maaten) 

 
34. Τα τρέχοντα µέτρα πολιτικής φαίνονται ανεπαρκή για να αποτρέψουν την περαιτέρω 

µείωση των γεωργικών εδαφών µε υψηλή αξία για τη φύση και έτσι να συµβάλλουν στην 
επίτευξη του στόχου του 2010 για την βιοποικιλότητα (έκθεση ΕΕΑ, Γεωργικά Εδάφη 
Υψηλής Αξίας, Αριθ. 1, ΠΗΕΠ, 2004). Πώς θα τροποποιήσει τα τρέχοντα µέτρα ο νέος 
Επίτροπος έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν και να αποφευχθεί η 
απώλεια γεωργικών εδαφών υψηλής αξίας για τη φύση; (Προτείνεται από Jules Maaten) 

 
35. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε εις βάθος διάλογο µε τα κράτη µέλη και την κοινωνία 

των πολιτών µε θέµα την υλοποίηση του προγράµµατος δράσης βιοποικιλότητας για την 
οικονοµική και την αναπτυξιακή συνεργασία. Τα βασικά πορίσµατα αυτής της 
συµµετοχικής διαδικασίας συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από όσους έλαβαν µέρος στη 
∆ιάσκεψη Συµµετόχων «Βιοποικιλότητα και ΕΕ - Στήριξη της ζωής, στήριξη του 
βιοπορισµού», που έλαβε χώρα στη Malahide της Ιρλανδίας στις 25-27 Μαΐου 2004. Οι 
στόχοι 11, 13, 14 και 15 του Μηνύµατος της Malahide εστιάζονται ολοκληρωτικά ή εν 
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µέρει σε ζητήµατα οικονοµικής και αναπτυξιακής συνεργασίας και έχουν εντοπισθεί 
κεντρικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν στον χρονικό ορίζοντα έως το 2010. Πώς 
σχεδιάζει ο νέος Επίτροπος να επιτύχει τους στόχους µέσα στον χρονικό ορίζοντα που 
συµφωνήθηκε στη Malahide και πώς ακριβώς σχεδιάζει ο νέος Επίτροπος να εξασφαλίσει 
ότι τα ζητήµατα προστασίας της βιοποικιλότητας θα ληφθούν πλήρως υπόψη στην 
διαδικασία ενδιάµεσης αναθεώρησης των Εγγράφων Στρατηγικής Σωρών και των 
Περιφερειακών Εγγράφων Στρατηγικής, καθώς και στη σύνταξη των Εγγράφων 
Στρατηγικής για τον Περιορισµό της Φτώχειας; (Προτείνεται από Jules Maaten) 

 
36. Κατά τη γνώµη µου, ο διάλογος που θεσµοθετήθηκε µε την αναθεώρηση της στρατηγικής 

της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα στην οµάδα εργασίας για την οικονοµική και αναπτυξιακή 
συνεργασία, στον οποίο συµµετέχουν η κοινωνία των πολιτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη µέλη, υπήρξε ιδιαίτερα ελπιδοφόρος και γόνιµος. Μπορεί ο νέος Επίτροπος να 
επιβεβαιώσει κατά πόσον η οµάδα εργασίας που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό θα γίνει 
πλέον µόνιµη; (Προτείνεται από Jules Maaten) 

 
37. Ύστερα από µια µακρά διαδικασία διαβούλευσης η οποία διεξήχθη πρόσφατα µε στόχο να 

επανεξετάσει τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, δόθηκε ένα µήνυµα από τη 
∆ιάσκεψη των Συµµετόχων στη Malahide, σηµαντικό τµήµα της οποίας ήταν να ορίσει ένα 
σύνολο δεικτών που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση της 
κατάστασης της βιοποικιλότητας στην πορεία προς το 2010 και µετά. Αυτό το σύνολο 
δεικτών έγινε δεκτό µε ικανοποίηση από το Συµβούλιο Περιβάλλοντος κατά τη συνεδρίασή 
του στις 28 Ιουνίου 2004, ενώ στο ανακοινωθέν τύπου από τη συνεδρίαση αυτή το 
Συµβούλιο «καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω, δοκιµάσει και οριστικοποιήσει 
αυτό το σύνολο έως το 2006». Ποιο είδος υποστήριξης πρόκειται να δώσει ο νέος 
Επίτροπος στην ανάπτυξη των δεικτών αυτών; Θα χορηγηθεί επαρκής χρηµατοδότηση ώστε 
να καταστεί δυνατή η ανάπτυξή τους; (Προτείνεται από Jules Maaten) 

 
38. Το Μήνυµα της Malahide αναγνωρίζει τη σηµασία της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης για 

το δίκτυο Natura 2000, ως σηµαντικό βήµα προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της 
ανάσχεσης της απώλειας βιοποικιλότητας έως το 2010. Η νέα ανακοίνωση της Επιτροπής 
σχετικά µε τη Χρηµατοδότηση 2000 αναφέρει ότι στο µέλλον µεγάλο τµήµα της 
χρηµατοδότησης για τη συντήρηση και διαχείριση των θέσεων Natura 2000 θα προέλθει 
από κεφάλαια της ΚΑΠ και από τους προϋπολογισµούς αγροτικής και περιφερειακής 
ανάπτυξης. Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει ο νέος Επίτροπος χρηµατοδότηση για την 
ενίσχυση και διασφάλιση σηµαντικών οικοτόπων και ειδών, και πιο ρόλο θα διαδραµατίσει 
το LIFE+? (Προτείνεται από Jules Maaten) 

 
39. Κατά την υλοποίηση του δικτύου προστατευόµενων περιοχών 2000 στα 15 παλαιά κράτη 

µέλη, παρατηρήθηκε σηµαντικός βαθµός αντίστασης και καχυποψίας από τους 
γαιοκτήµονες και τους χρήστες σε σχέση µε τον χαρακτηρισµό των εδαφών τους. Η 
αντίσταση αυτή µειώθηκε κατά µέγα µέρος χάρη στη σκληρή εργασία της Επιτροπής, 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, αλλά εξακολουθεί να παραµένει κάποια 
παρεξήγηση και κακή επικοινωνία µε τους γαιοκτήµονες σε σχέση µε τις συνέπειες που έχει 
ο χαρακτηρισµός. Αυτή η σύγχυση και αντίσταση φαίνεται να εξαπλώνεται στα νέα κράτη 
µέλη τη στιγµή που αυτά καταρτίζουν τους καταλόγους ενδεχόµενων θέσεων Natura 2000 
για να τους υποβάλουν στην Επιτροπή. Λαµβάνοντας υπόψη τα αιτήµατα που έχουν 
διατυπωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (προϋπολογισµός 2004) και την κοινωνία των 
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πολιτών για µια µορφή υπηρεσίας που θα βοηθάει στην υλοποίηση του Natura 2000, ποιους 
µηχανισµούς πρόκειται να θέσει σε εφαρµογή ο νέος Επίτροπος για να εξασφαλίσει ότι δεν 
θα επαναληφθεί η µακρά και επίπονη διαδικασία ορισµού θέσεων που συνέβη στην ΕΕ των 
15; (Προτείνεται από Jules Maaten) 

 
40. Οι αρχηγοί κρατών της ΕΕ δεσµεύτηκαν κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ 

το 2001 να «σταµατήσουν την απώλεια βιοποικιλότητας έως το 2010» και ανέδειξαν τη 
δέσµευση αυτή σε στόχο στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη. Η επίτευξη των 
στόχων του 2010 θα καταστεί δυνατή µόνο εάν η ευρύτερη κοινωνία της Ευρώπης πεισθεί 
για τη σηµασία της ανάσχεσης της απώλειας της βιοποικιλότητας και κατανοήσει τι πρέπει 
να γίνει να επιτευχθεί αυτό. Λαµβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ευρωπαίοι πολίτες ούτε καν 
έχουν συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει αυτός ο στόχος, ποια επικοινωνιακά και εκπαιδευτικά 
εργαλεία προτείνει ο νέος Επίτροπος να χρησιµοποιηθούν ώστε να αυξηθεί η επίγνωση και 
η κατανόηση της κοινής γνώµης για το στόχο του 2010; (Προτείνεται από Jules Maaten) 

 
41. Η ∆ιακήρυξη του Killarney εκδόθηκε κατά την συνεδρίαση που πραγµατοποίησε τον Μάϊο 

του 2004 η Ευρωπαϊκή Πλατφόρµα για την στρατηγική έρευνας στη βιοποικιλότητα 
(EPBRS) επί Ιρλανδικής Προεδρίας της ΕΕ. Στο ανακοινωθέν τύπου από τη συνεδρίαση του 
Συµβουλίου Περιβάλλοντος στις 28 Ιουνίου 2004, το Συµβούλιο χαιρέτισε τις συστάσεις 
του Killarney για τις ερευνητικές προτεραιότητες και τη ∆ιακήρυξη του Killarney η οποία 
τονίζει τον κεφαλαιώδη ρόλο που πρέπει να διαδραµατίσει ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας και 
το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο σε σχέση µε την υποστήριξη της επίτευξης των στόχων 
βιοποικιλότητας του 2010. Τι θα κάνει η νέα Επιτροπή για να εξασφαλίσει ότι η έρευνα στη 
βιοποικιλότητα παραµένει σηµαντικό τµήµα του 7ου προγράµµατος πλαισίου έρευνας της 
περιόδου 2007-2013; (Προτείνεται από Jules Maaten) 

 
42. Ποια µέτρα πιστεύεται ότι απαιτούνται για να εξασφαλισθεί ότι η ΕΕ θα επιτύχει στόχο να 

ανασχέσει την απώλεια βιοποικιλότητας έως το 2010, ο οποίος τέθηκε από τους αρχηγούς 
κρατών κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ το 2001; Θα εξασφαλίσετε τη 
συνέχεια του προγράµµατος LIFE για τη φύση µετά το 2010 και θα προτείνετε επαρκή 
χρηµατοδότηση για το έργο του προγράµµατος και στα 25 κράτη µέλη; (Προτείνεται από 
την Οµάδα ΠΡΣ/ΕΕΣ) 

 
Οικονοµική αναπτυξιακή συνεργασία 
 
43. Κάθε κράτος µέλος της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ιδιαίτερη πολιτική 

οικονοµικής αναπτυξιακής συνεργασίας. Οι συµµετέχοντες στην οµάδα εργασίας για την 
οικονοµική και αναπτυξιακή συνεργασία έχουν κατά καιρούς εκφράσει την άποψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγµή ενεργεί περισσότερο σαν «26ο κράτος µέλος» όσον 
αφορά αυτές τις πολιτικές, παρά ως συντονιστικό σώµα. Προτίθεται ο νέος Επίτροπος να 
αναστρέψει την κατάσταση αυτή και να δώσει περισσότερη έµφαση στην ανάπτυξη του 
συντονιστικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να αυξηθεί η προβολή της ΕΕ 
στη διεθνή σκηνή; (Προτείνεται από Jules Maaten) 
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Θαλάσσιες και παράκτιες προστατευόµενες περιοχές 
 
44. Πώς προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υλοποιήσει συγκεκριµένα τα προγράµµατα της 

7ης ∆ιάσκεψης των µερών της Σύµβασης Βιοποικιλότητας (CBD/COP 7) που αφορούν τις 
θαλάσσιες και τις παράκτιες προστατευόµενες περιοχές; (Προτείνεται από Jules Maaten) 

 
Αλιεία 
 
45. Η ∆ιακήρυξη του Killarney που εκδόθηκε κατά την συνεδρίαση που πραγµατοποίησε τον 

Μάϊο του 2004 η Ευρωπαϊκή Πλατφόρµα για την στρατηγική έρευνας στη βιοποικιλότητα 
(EPBRS) επί Ιρλανδικής Προεδρίας της ΕΕ και χαιρετίστηκε από το Συµβούλιο 
Περιβάλλοντος κατά τη συνεδρίασή του στις 28 Ιουνίου 2004. Η ∆ιακήρυξη του Killarney 
απαιτεί την ανάπτυξη µιας βασιζόµενη στο οικοσύστηµα προσέγγισης στη διαχείριση της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, η οποία να στηρίζεται στην κατάλληλη κοινωνιολογική 
και κοινωνικο-οικονοµική έρευνα. Πώς σχεδιάζει να το αναπτύξει αυτό η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή; (Προτείνεται από Jules Maaten) 

 
46. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταβάλει προσπάθειες για να βελτιώσει την ενσωµάτωση των 

περιβαλλοντικών απαιτήσεων στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Θα µπορούσατε να 
αναφέρετε Πώς προτίθεται να προχωρήσει σε αυτή την υψηλή προτεραιότητα; (Προτείνεται 
από Jules Maaten) 

 
47. Ποιες ενέργειες προτεραιότητας πιστεύετε ότι πρέπει να προωθήσει η Επιτροπή για να 

εξασφαλίσει τις αειφόρες αλιευτικές δραστηριότητες, λαµβάνοντας υπόψη την επείγουσα 
ανάγκη προστασίας των αποθεµάτων και τους κοινωνικο-οικονοµικούς στόχους συνοχής; 
(Προτείνεται από Jules Maaten) 

 
48. Λόγω της µείωσης των θαλάσσιων αποθεµάτων, πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι που να 

αποτρέπουν τη συνεχιζόµενη υπεραλίευση στην ανοικτή θάλασσα. Λαµβάνοντας υπόψη ότι 
ως ενδεχόµενη λύση στο πρόβληµα εξετάζεται η εσωτερική υδατοκαλλιέργεια, ποιους 
µηχανισµούς συνιστά ο νέος Επίτροπος προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι οι 
δραστηριότητες εσωτερικής υδατοκαλλιέργειας θα είναι βιώσιµες περιβαλλοντικά; 
(Προτείνεται από Jules Maaten) 

 
Ύδατα 
 
49. Ποια µέτρα θεωρείτε ότι χρειάζονται να υποστηριχθεί η επιτυχής υλοποίηση της οδηγίας - 

πλαισίου για τα ύδατα; Θα εργαστείτε στην κατεύθυνση της αυξηµένης ολοκλήρωσης της 
περιβαλλοντικής, της περιφερειακής, της αγροτικής πολιτικής και της πολιτικής για τις 
µεταφορές, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης υλοποίηση της οδηγίας - πλαισίου για τα 
ύδατα; (Προτείνεται από την Οµάδα ΠΡΣ/ΕΕΣ) 

 
Περιβάλλον και υγεία 
 
50. Τον Ιούνιο ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας εξέδωσε σηµαντική µελέτη από την οποία 

προκύπτει ότι η υγεία των παιδιών στην περιοχή της Ευρώπης υφίσταται σοβαρή ζηµία από 
το περιβάλλον. Οι ευρωπαίοι Υπουργοί Υγείας και Περιβάλλοντος ενέκριναν πρόγραµµα 
δράσης για να περιορίσουν αυτές τις απειλές. Η Επιτροπή παρουσίασε πρόγραµµα δράσης 
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στη συνεδρίαση του ΠΟΥ, το οποίο εστιάζεται αποκλειστικά στην έρευνα, αντί να 
παρουσιάζει σαφή νοµοθετικά µέτρα. Φαίνεται ότι σηµαντική αιτία για αυτή την έλλειψη 
δράσης είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης στην Επιτροπή και ο ανεπαρκής συντονισµός 
ανάµεσα στις διάφορες Γενικές ∆ιευθύνσεις. Θα ιεραρχήσετε την εξέταση της τρέχουσας 
νοµοθεσίας της ΕΕ και της υλοποίησής της έτσι ώστε να εξασφαλίσετε ότι θα υπάρξει 
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας της υγείας των παιδιών και άλλων ευπαθών οµάδων; Θα 
είστε διατεθειµένος να ταχθείτε υπέρ της δηµιουργίας µιας ειδικής οµάδας µέσα στην 
Επιτροπή η οποία θα συντονίζει τις δραστηριότητες της Επιτροπής στον τοµέα του 
περιβάλλοντος και της υγείας για την καλύτερη προστασία των παιδιών και άλλων ευπαθών 
οµάδων από περιβαλλοντικούς κινδύνους; (Προτείνεται από την Οµάδα ΠΡΣ/ΕΕΣ) 

 
∆ιαδικασίες επιτροπολογίας για εγκρίσεις κυκλοφορίας ΓΤΟ στην αγορά 
 
51. Σύµφωνα µε τις τρέχουσες διαδικασίες επιτροπολογίας, σε περίπτωση µη ύπαρξης ειδικής 

πλειοψηφίας στο Συµβούλιο, η Επιτροπή µπορεί να λάβει απόφαση για την έγκριση της 
άδειας κυκλοφορίας µιας νέας ποικιλίας ΓΤΟ στην αγορά. Πιστεύετε ότι είναι σωστό να 
χορηγεί η Επιτροπή άδειες κυκλοφορίας στην αγορά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
υπάρχουν σαφείς και επαναλαµβανόµενες πολιτικές διχογνωµίες µέσα στο Συµβούλιο 
Υπουργών σε σχέση µε µια τέτοια έγκριση; Θα συνηγορούσατε υπέρ της αναθεώρησης των 
διαδικασιών επιτροπολογίας έτσι ώστε να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η δυνατότητα 
να διαδραµατίζει κάποιο ρόλο υπό αυτές τις συνθήκες; (Προτείνεται από την Οµάδα 
ΠΡΣ/ΕΕΣ) 

 
Ελάχιστα όρια για τη µόλυνση σπόρων από ΓΤΟ 
 
52. Η καθιέρωση ορίων σήµανσης για την τυχαία ή την τεχνικά αναπόφευκτη µόλυνση σπόρων 

µε ποικιλίες ΓΤΟ είναι µια από τις σηµαντικότερες αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν 
µέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνύπαρξη µεταξύ 
καλλιεργειών µε ΓΤΟ και χωρίς ΓΤΟ, το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να καθοριστούν τα όρια 
σήµανσης στο επίπεδο ανίχνευσης (ψήφισµα Α5-465/2003 της 18.12.03). Θα σεβαστείτε τη 
γνώµη του Κοινοβουλίου εάν η µόνιµη Επιτροπή και το Συµβούλιο δεν καταλήξουν σε 
ειδική πλειοψηφία όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής; (Προτείνεται από την Οµάδα 
ΠΡΣ/ΕΕΣ) 

 
Παρωχηµένα ζιζανιοκτόνα 
 
53. Τα αποθέµατα παρωχηµένων ζιζανιοκτόνων εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό κίνδυνο 

για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον σε πολλές χώρες, µεταξύ των οποίων ορισµένα 
παλαιά και ορισµένα νέα κράτη µέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατ’ επανάληψη έχει 
ζητήσει να ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα για την περιβαλλοντικώς ορθή διάθεση αυτών των 
αποθεµάτων. Τι προτίθεστε να κάνετε για να εξασφαλίσετε ότι η διάθεση των παρωχηµένων 
ζιζανιοκτόνων θα γίνει µε περιβαλλοντικά ορθό τρόπο το ταχύτερο δυνατό; Τι προτείνετε 
για να εξασφαλισθεί η ταχεία κύρωση της Σύµβασης της Στοκχόλµης σχετικά µε τους 
έµµονους οργανικούς ρύπους από όλα τα κράτη µέλη, καθώς και από τις γειτονικές χώρες 
που έχουν παρόµοια αποθέµατα; (Προτείνεται από την Οµάδα ΠΡΣ/ΕΕΣ) 
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Περιβάλλον και περιφέρειες 
 
54. Εξακολουθούν να υπάρχουν ορισµένες περιοχές της ΕΕ βιοµηχανικού ή µεταβιοµηχανικού 

χαρακτήρα που παρουσιάζουν πολύ µεγάλη πυκνότητα πληθυσµού, έντονη κυκλοφορία και 
λειψυδρία, µε αποτέλεσµα τη µεγάλη συνολική ρύπανση. Ύστερα από την ένταξη 10 νέων 
κρατών µελών, ο αριθµός των περιφερειών αυτών φαίνεται ακόµα υψηλότερος. 

 Τι θα κάνετε ως Επίτροπος για να αντιµετωπίσετε αυτό το πρόβληµα; 
 Θα ήταν δυνατό να δηµιουργηθεί κατάλογος και ευρετήριο όλων των περιφερειών της ΕΕ 

που βρίσκονται στη δυσκολότερη κατάσταση από περιβαλλοντική άποψη; 
 Θα ήταν δυνατό να αντιµετωπισθούν οι περιφέρειες αυτές κατά ειδικό τρόπο µε µεγαλύτερη 

προσοχή στα προβλήµατά τους; (Προτείνεται από Jerzy Buzek) 
 
Μεταφορές 
 
55. Θα υποστηρίξετε το συνάδελφό σας, τον Επίτροπο Μεταφορών, στις διαπραγµατεύσεις για 

την οδηγία για το ευρω-σήµα, µε ιδιαίτερη προσοχή σε αειφόρες και φιλικές προς το 
περιβάλλον πολιτικές µεταφορών; Όπως έχουν δείξει πολλές έρευνες της Επιτροπής, µέχρι 
στιγµής δεν υπάρχει πλήρης εσωτερίκευση των εξωτερικών στοιχείων κόστους, ιδίως 
περιβαλλοντικού κόστους των βαρέων µεταφορών. Τούτο οδηγεί σε σοβαρά προβλήµατα 
στις ευαίσθητες περιοχές, όπως οι ορεινές περιοχές (π.χ. η διαδροµή του Μπρένερ). 
Σχεδιάζετε να εισαγάγετε τη δυνατότητα σταυροειδούς επιδότησης σ’ αυτές τις ευαίσθητες 
περιοχές; (Προτείνεται από Richard Seeber) 
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