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1. Missugused on Teie arvates Euroopa keskkonnapoliitika järgneva viie aasta suurimad 
probleemid ? Mida Teie kui volinik teeksite, et oma ametiaja lõpuks saavutada selles 
valdkonnas märgatavaid tulemusi? 

 
2. Millised on Teie keskkonnapoliitikaalased prioriteedid? Milliseid uusi algatusi kavatsete 

Te teha ning mida plaanite muuta juba olemasolevas keskkonnaalases õigusloomes? 
(esitas Aldis Kuškis) 

 
3. Vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingule peab keskkonnakaitse nõuded 

integreerima ühenduse poliitika ja meetmete määratlemisse ja rakendamisse. Missugused 
valdkonnad vajavad Teie arvates ennekõike sellealast edasiminekut? Kuidas tagate 
integreerimispõhimõtte rakendamise?  

 
4. Millisena kujutate ette Euroopa Liidu kohta ning spetsiifilist rolli keskkonnaküsimuste 

rahvusvahelisel areenil? Seoses sellega, millistena kujutate ette Euroopa Liidu tulevasi 
suhteid oma peamiste partneritega – Ameerika Ühendriikide, Venemaa ja samuti uute 
tööstusriikide ning arengumaadega? Kas pühendute Euroopa Liidu voluntaristliku 
poliitika jätkamisele, eriti kliimamuutust puudutavas osas? Milliseid samme oleks vaja 
teha, et kindlustada ELi liikmesriikide poolt seoses Kyoto protokolliga endale võetud 
kohustuste täitmine? (esitas PSE fraktsioon) 

 
5. Kuidas Te kujutate ette keskkonnakriteeriumide kaasamist Lissaboni protsessi? Kas olete 

valmis toetama tasakaalustatud lähenemist majandusliku, sotsiaalse ja keskkonna 
sammaste vahel?  

 
Kuidas Te hakkate Euroopa Komisjonis edendama ühtset lähenemist? Millised on Teie 
arvates organisatoorsed muutused, mida komisjonis on vaja läbi viia selleks, et 
kindlustada säästva arengu kui prioriteedi parem kajastumine? 
 
Majandus-, sotsiaal- ja keskkonnapoliitika tuleks planeerida nii, et need toetaksid üksteist 
vastastikku. Sünergiat tuleks soodustada, eriti keskkonna- ja tööhõivepoliitika vahel, mis 
meie arvates peaksid olema vastastikku täiendavad ning mitte üksteisele vastanduvad. Kas 
Te nõustute sellise seisukohaga? Kuidas Te kavatsete edasi arendada keskkonnapoliitika 
tööhõivepotensiaali? (esitas PSE fraktsioon) 

 
Eelarve ja rakendamine 
 
6. Kas arvate, et liidu keskkonnapoliitikaalasesse tegevusse on kaasatud piisavalt personali ja 

rahalisi vahendeid?  
 
7. Kas Te arvate, et ühenduse keskkonnapoliitikaalast tegevust rahastatakse ja sellega 

seonduvaid töökohti täidetakse piisavalt, seda nii üldises tähenduses kui ka täpsemalt 
seoses ELi keskkonnaalase õigusloome täieulatusliku rakendamise ja järgimise 
kindlustamisega, arvestades Euroopa Komisjoni ülesannet teostada järelevalvet 
asutamislepingu täitmise üle? (esitas Verts/ALE fraktsioon 6. ja 9. küsimuste 
asendamiseks) 

 
8. Kuidas kindlustate selle, et tulevaste ettepanekute külge kinnitatakse "hinnalipikud"? 

(esitas John Bowis 6. küsimuse lisana) 
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9. Praegusel hetkel käsitleb rohkem kui kolmandik ELi õigusloome rikkumise menetlustest 

ja kaebustest keskkonna valdkonda. Missuguseid meetmeid peaks kasutama, et tagada ELi 
keskkonnaalaste õigusaktide rakendamine?  

 
10. Kuidas Te arendate välja efektiivse ja sõltumatu keskkonnamõju hindamise? (esitas John 

Bowis 9. küsimuse lisana) 
 
11. Kuidas te kindlustate selle, et liikmesriikide rakendusvõimet suudetakse praegusega 

võrreldes parandada? (esitas Chris Davies) 
 

Suhted allasutustega 
 
12. Viimastel aastatel on suurenenud allasutuste loomine, seda ka keskkonnaalastes sektorites. 

Missuguse hinnangu annaksite sellele tendentsile ja missugused peaksid olema suhted 
Euroopa Komisjoni ja nende allasutuste vahel? 

 
Rahvusvahelised konventsioonid/lepingud 
 
13. Parlamendi osalus rahvusvahelistel konventsioonidel (kliimamuutused, säästev areng jne) 

ELi delegatsioonide koosseisus on siiamaani olnud korrapäratu ja andnud ebapiisavaid 
tulemusi. Eelkõige on see tingitud nõukogu otsusest mitte lubada ELi delegatsiooni 
kuuluvatel Euroopa Parlamendi liikmetel osaleda ELi sisestel kooskõlastuskoosolekutel. 
Selle tulemusena peab volinik Euroopa Parlamendi delegatsioonile iga päev esitama 
kokkuvõtte, et teavitada teda läbirääkimiste käigust. Kuidas saaks Teie arvates seda 
olukorda parandada? Kas olete valmis selle probleemi lahendamiseks otsima alalist 
kokkulepet nõukoguga? 

 
14. Kodanikuühiskond on mänginud olulist rolli rahvusvaheliste keskkonnaalaste 

konventsioonide koostamisel ja rakendamisel. Mida Te kavatsete teha selleks, et 
suurendada kodanikuühiskonna osalust rahvusvahelise keskkonnapoliitika planeerimisel 
ja rakendamisel? (esitas Verts/ALE fraktsioon 13. küsimuse lisana) 

 
Keskkonnaalane vastutus 
 
15. Milline on Teie seisukoht keskkonnamõjude uuringute või keskkonna vastutuse alase 

olemasoleva õigusloome suhtes? Milliseid algatusi peate vajalikuks, et tugevdada 
keskkonnavastutuse kontseptsiooni? (esitas PSE fraktsioon) 

 
Vabatahtlikud vahendid 
 
16. Hiljutine institutsioonidevaheline kokkulepe "parem õigusloome" võimaldab kasutada 

teisi õigusakte peale tavapäraste õiguslikult siduvate dokumentide. Missuguse hinnangu 
annate sellele arengule? Kas keskkonna valdkonnas on mõni konkreetne sektor, kus nende 
instrumentide kasutamine oleks Teie arvates rohkem õigustatud/tõhusam kui õigusaktid? 
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Parem õigusloome: Ulatuslikum mõjuhindamine ja vabatahtlikud vahendid 
 
17. Osana "paremast õigusloomest" on Euroopa Komisjon pühendunud olulisemate 

õigusloome ettepanekute"ulatuslikuma mõjuhindamise"läbiviimisele. Vastavalt äsja 
Euroopa Keskkonnapoliitika Instituudi poolt koostatud kõigi komisjoni poolt 2003. 
aastal läbiviidud mõjuhinnangute uuringule pööratakse peatähelepanu majanduslikele 
mõjudele, samas kui keskkonnaalaste ja sotsiaalsete mõjude käsitlemine on piiratud. 
Veelgi enam, kui üritati kvantifitseerida, avastati, et suurem osa tähelepanust oli 
pööratud lühiajalistele majanduslikele kuludele. Mida Te teete selleks, et kindlustada, et 
praegu toimuvad ja tulevased mõjuhindamised, eriti laiendatud mõjuhindamised, 
oleksid esiteks tasakaalustatud seoses sellega, kas nad hindavad majanduslikke, 
sotsiaalseid või keskkonnamõjusid ning teiseks, et need ei piirduks vaid lühiajaliste 
kaalutlustega? Institutsioonidevaheline kokkulepe "parema õigusloome" kohta võimaldab 
kasutada teisi õigusakte peale tavapäraste õiguslikult siduvate dokumentide. Missuguse 
hinnangu annate sellele arengule? Kas keskkonna alal on spetsiifilisi sektoreid või 
küsimusi, mille puhul kaaluksite nende vahendite kasutamist, mis on 
sobivamad/efektiivsemad kui õigusloome või vastupidi – sektoreid või küsimusi, mille 
puhul Te peaksite neid vahendeid vähem sobivateks/efektiivseteks? (esitas Verts/ALE 
fraktsioon 9. küsimuse asendamiseks) 

 
Avalikkuse osalemine ja läbipaistvus 
 
18. 1998. aastal Aarhusi konventsioonile alla kirjutades tunnistas ühendus, et peaks 

keskenduma avalikkuse õigusele osaleda keskkonnalases otsustetegemises. Avalikkuse 
osalemise ja läbipaistvuse tähtsust rõhutati ka Amsterdami lepingus, mis lisas ELi 
asutamislepingusse artikli 255. See andis kodanikele õiguse ligipääsuks dokumentidele ja 
kaasas liidu aluspõhimõtete hulka ka selle, et otsused peavad olema "vastu võetud 
võimalikult avatult ning võimalikult lähedal kodanikule".  
 
Kuidas Te kindlustate selle, et Euroopa Parlamendi ja osalevate ühenduste, näiteks 
valitsusväliste organisatsioonidega konsulteeritakse täielikult komisjoni poliitika ja 
tegevuse arendamisel? Kas kindlustate selle, et arutelu- ja päevakorradokumentide 
klassifitseerimine "tundlikeks dokumentideks", seega muutes nad avaliku tutvumise jaoks 
kättesaamatuks, viiakse absoluutse miinimumini? (esitas Anders Wijkman) 

 
Kliimapoliitika 
 
19. Kas olete isiklikult pühendunud sellele, et EL täidaks seoses Kyoto protokolliga endale 

võetud kohustusi, ja millised on Teie ambitsioonid edaspidistel läbirääkimistel, mis 
käsitlevad globaalset soojenemist põhjustavate emissioonide vähendamise kindlustamist? 
(esitas Chris Davies) 

 
20. Milliseid meetmeid kavatsete Te kasutada selleks, et vähendada kliima muutumist? 

Kuidas oleks Teil võimalik lihtsustada Kyoto protokolli ratifitseerimist Vene 
Föderatsiooni poolt? (esitas Aldis Kuškis) 

 
21. Kuidas peaks EL valmistuma kasvuhoonegaaside tootmise vähendamise Kyoto protokolli 

järgse esimese, s.o 2012. aastale järgneva kohustusperioodi eesmärkide saavutamiseks? 
Kas EL peaks seadma eesmärgid 2020. ja 2050. aastaks ning mis võiks Teie arvates olla 
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nende tähtaegade jaoks sobiv tase? Milliste rahvusvaheliste vähendamishulkade või 
piirangute taseme saavutamise peaks EL rahvusvahelistel läbirääkimistel eesmärgiks 
seadma? (esitas fraktsioon Verts/ALE) 

 
Säästev areng 
 
22. Kuidas Te töötate selle nimel, et kindlustada ELi säästva arengu strateegia (SDS) 

eesmärkide saavutamine ja kuidas Te kindlustate selle, et majanduslik konkurentsivõime 
toimiks käsikäes keskkonnasäästlikkusega ning täiendaks seda? (esitas Chris Davies) 

 
23. Vastutav lähenemine tähendab ühtlasi ka majanduse ümberorienteerimist säästvale 

arengule. Seoses sellega, millist tähtsust kavatsete Te omistada säästva arengu alasele 
uurimustööle – puhta tehnoloogia arendamine ja edendamine, energia ja alternatiivse 
energia intelligentne kasutus jne – ning milliseid algatusi kavatsete Te teha? (esitas PSE 
fraktsioon – saab kasutada ka energiavoliniku puhul) 

 
24. ELi säästva arengu (SD) strateegia kavatsetakse lähitulevikus läbi vaadata. Strateegia 

üheks tõsiseks puuduseks oli asjaolu, et see tegeles säästlikkusega vaid Euroopa 
regionaalses kontekstis. Enamuse globaalsete aspektide ja probleemidega ei tegeletud 
spetsiifiliselt.  

 
Kas olete valmis tegema tõsiseid pingutusi selleks, et kaasata säästva arengu väliseid 
aspekte ELi säästva arengu strateegiasse? (esitas Anders Wijkman) 

 

Säästev areng ja ökoloogiline efektiivsus 

25. Kuidas Te tahate kindlustada selle, et ELi säästva arengu strateegia eesmärgid 
saavutatakse? Kuidas Te soovite kaasata Euroopa Parlamenti säästva arengu strateegia 
läbivaatamise avalikku konsultatsiooniprotsessi? Kas võtate oma kohustuseks 
parlamendile läbivaatamises ametlikult konsultatiivse rolli andmise? Kas Teie arvates 
peaks EL ökoloogilise efektiivsuse parandamiseks seadma numbrilised eesmärgid? 
Milliseid meetmeid peate Te kõige olulisemateks ökoloogilise efektiivsuse alal vajalike 
paranduste saavutamiseks? (esitas fraktsioon Verts/ALE) 
 

Kemikaalid 
 
26. Millised on Teie prioriteedid komisjoni keskkonnaalase õigusloomeprogrammi osas? 

Ennekõike, kas võtate endale kohustuse kaitsta tugevat õigusloomet kemikaalide alal, 
selleks et REACH süsteem oleks tõeliseks sammuks edasi meie kodanikele ohutuma 
keskkonna loomisel? (esitas PSE fraktsioon) 

 
27. Uut kemikaalipoliitikat REACH käsitletakse laialdaselt kui "suurimat väljakutset Euroopa 

Komisjonile seoses säästva arengu eesmärkidega". Ajutises strateegias ette nähtud 
rakendustähtajaks on 2006. aasta kevad. Teie eelkäija oli kindlalt pühendunud REACHile 
– ta pidas REACHi "revolutsiooniliseks ettepanekuks", mis "loob tööstuse, töötajate, 
kodanike ja meie ökosüsteemi jaoks olukorra, millest võidavad kõik". Kas Te nõustute 
sellise seisukohaga? Kui kindlalt olete pühendunud REACHile? Kas jätkate komisjoni 
pühendumist uuele kemikaale käsitlevale õigusloomele ja tööd selle nimel, et peetaks 



PE 347.019 6/11 DT\539768ET.doc 

ET 

kinni selle rakendamise tähtajast 2006. aasta kevadel? Kas Te arvate, et REACHil on 
edasisi võimalusi loomi mittekasutavate uuringute osas? (esitas fraktsioon Verts/ALE) 
 

28. Kuidas kavatsete kindlustada selle, et REACHi raames hoitakse loomkatsete hulk 
minimaalsel tasemel, arvestades asjaolu, et loomadega seotud andmestiku jagamine pole 
vastavalt komisjoni ettepanekule kohustuslik? (esitas Chris Davies) 

 
29. Kuidas kavatsete kindlustada, et REACHi raames suurenevad ressursid ja pingutused välja 

arendada, kehtestada ja aktsepteerida loomi mittekasutavate katsete meetodeid seoses 
asjaoluga, et loomi mittekasutavate katsete soodustamine on määruse üheks eesmärgiks? 
(esitas Chris Davies) 

 
Uurimustöös kasutatavate loomade kaitse 
 
30. Kuidas Te kavatsete laiendada direktiivi 86/609 ulatust katseloomade kaitsmisel, et võtta 

kaitse alla ka loomad, keda kasutatakse üldises uurimustöös, hariduses ja väljaõppes? 
(esitas Chris Davies) 

 
Majanduslike vahendite kasutamine keskkonna edendamiseks 
 
31. Komisjon on korduvalt väitnud, et turumajanduslike vahendite kasutamine on üks 

parimaist poliitilistest tegutsemisviisidest keskkonnapoliitika kujundamise alal. Üheks 
poliitika efektiivse kujundamise vältimatuks eeltingimuseks sellel alal oleks, et turuhinnad 
oleks vastavuses tõeliste kuludega. Kahjuks on ELi tasemel vähe poliitika kujundamise 
näiteid, kus kasutatakse ühtseid makse, tasusid ja/või tagasimakseid. Selle asemel erineb 
poliitiline raamistik erinevates liikmesriikides suuresti. Täielike kuludega hindamist 
esineb harva. Selle asemel kasutavad liikmesriigid paljudes valdkondades endiselt toetusi, 
et edendada tegevusalasid, mis mõjuvad keskkonnale kahjulikult. 

 
Milliseid meetmeid olete valmis kasutama, et üritada saavutada kokkulepet nõukogus 
täielike kulude hindamise tähtsuse osas, et edendada keskkonnaalaselt sobivaid tooteid ja 
tarbimisharjumusi, sealhulgas maksude, tasude ja/või tagasimaksete ühtlustamise tähtsust 
ELi tasandil? (esitas Anders Wijkman) 

 
Piiriülene koostöö 
 
32. Millised on Teie seisukohad piiriülese koostöö osas, eriti kolmandate riikidega, 

eesmärgiga ennetada regionaalseid piiriüleseid katastroofe, nagu näiteks Tisza jõe 
tsüaniidireostus Rosia Montanas (Baia Mare, Rumeenia)? Milliseid samme peaks astuma 
selleks, et tugevdada sellist koostööd ja muuta seda efektiivsemaks? (esitas PSE 
fraktsioon) 

 
Bioloogiline mitmekesisus 
 
33. Põllumajanduslik-keskkondlike meetmete (AEMide) täielikku kasutusulatust ei ole 

saavutatud, kuna AEMide üldise kontseptsiooni ja selle osas, mida nõutakse farmeritelt, 
on üldiselt maapiirkondade elanikele ebapiisavalt teavet edastatud. Ometi on 
esmajärguline sellise teavitamise parandamine, et suurendada väikefarmerite ja 
orgaaniliste toodete valmistajate, kellele need meetmed kasulikud on, arvu eesmärgiga 
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suurendada haritava maa bioloogilist mitmekesisust. Kas uuel volinikul on plaane 
arendada välja vahendeid, mida saaks kasutada II samba alase teabe 
põllumajandustootjateni edastamise parandamiseks?(esitas Jules Maaten) 

 
34. Praegused poliitilised vahendid on osutunud kõrge loodusliku väärtusega põllumaade 

kvaliteedi edasise halvenemise ennetamisel ning seega ka 2010. aasta bioloogilise 
mitmekesisuse eesmärgi saavutamisel ebapiisavateks (EEA raport, Kõrge loodusliku 
väärtusega põllumaa, nr 1, UNEP, 2004). Kuidas muudab uus volinik kasutuselolevaid 
meetmeid kindlustamaks, et need saavutatakse, ja vältimaks kõrge loodusliku väärtusega 
põllumaa kaotamist? (esitas Jules Maaten) 

 
35. Euroopa Komisjon korraldas liikmesriikide ja kodanikuühiskonnaga põhjaliku dialoogi 

bioloogilise mitmekesisuse tegevuskava rakendamiseks majandus- ja arengukoostöö 
vallas. Selle osalusprotsessi peamised tulemused olid arutluse all ning neile avaldati 
toetust sidusrühmade konverentsil "Bioloogiline mitmekesisus ja EL - säästlik elu, 
säästlikud elatusvahendid", mis toimus 25.-27. maini 2004. a Malahides, Iirimaal. 
Malahide sõnumis sisalduvad eesmärgid 11, 13, 14 ja 15 on täielikult või osaliselt 
keskendunud majandus- ja arengukoostöö teemadele ning peamiste eesmärkide 
saavutamine peab toimuma aastaks 2010. Kuidas kavatseb uus volinik Malahides 
kokkulepitud eesmärgid selle aja jooksul saavutada ja kuidas täpselt kavatseb uus volinik 
tagada, et bioloogilise mitmekesisuse säilitamisega seotud probleemid võetakse arvesse 
riikide strateegiadokumentide ja regionaalsete strateegiadokumentide vahekokkuvõtte 
protsessi käigus ning vaesuse vähendamise strateegiadokumentide koostamisel? (esitas 
Jules Maaten) 

 
36. Minu arvates on dialoog, mis algatati bioloogilise mitmekesisuse strateegia ülevaatamise 

tulemusel majandus- ja arengu koostöö töörühmas, kuhu oli kaasatud kodanikuühiskond, 
Euroopa Komisjon ja liikmesriigid, osutunud üsna lubavaks ja viljakaks. Kas uus volinik 
võib kinnitada, et sellel eesmärgil loodud töörühm muutub nüüdsest alaliseks? (esitas 
Jules Maaten) 

 
37. ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia ülevaatamise pika konsulteerimisprotsessi järel 

saabus sidusrühmade konverentsilt Malahides teade, millest olulise osa moodustas 
näitajate kogum, mille alusel saab jälgida bioloogilise mitmekesisuse olukorda aastani 
2010 ja pärast seda. Selle näitajate kogumi kiitis oma 28. juuni 2004. a koosolekul heaks 
keskkonna nõukogu ja vastavat koosolekut käsitlevas pressiteates kutsub nõukogu 
Euroopa Komisjoni üles selle kogumi edasisele arendamisele, testimisele ja lõpetamisele 
aastaks 2006. Missugust toetust pakub uus volinik nende näitajate arendamisele ja kas 
nende arendamiseks eraldatakse piisavalt vahendeid? (esitas Jules Maaten) 

 
38. Malahide dokumendis märgitakse ühenduse tähtsust Natura 2000 võrgustiku 

kaasfinantseerimisel kuna see aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamise 
eesmärgile aastaks 2010. Euroopa Komisjoni uues teatises Finantseerimine 2000 kohta 
märgitakse, et tulevikus on Natura 2000 alade kaitse ja majandamine suuremalt jaolt 
rahastatud CAPi fondidest ning regionaal- ja maaelu arengu eelarvetest. Kuidas uus 
volinik tagab, et neid vahendeid kasutatakse tähtsate elupaikade ja liikide säilitamiseks ja 
kaitsmiseks, ning missugune on projekti LIFE+ roll? (esitas Jules Maaten) 

 
39. Natura 2000 kaitsealade võrgustiku rakendamisel endises, 15 liikmega ELi riikides, 
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ilmnes maaomanike ja maakasutajate märkimisväärne vastuseis ja kahtlustamine nende 
maa määramisel. Vastasseis on suuresti vähenenud tänu Euroopa Komisjoni ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide raskele tööle, kuid siiski esineb maaomanike 
poolset mittemõistmist maa määramisega kaasnevate mõjude valdkonnas. See segadus ja 
vastuseis tundub levivat ka uutesse liikmesriikidesse, kes valmistavad ette Euroopa 
Komisjonile esitatavat võimalikku Natura 2000 alade nimekirja. Võttes arvesse soovitusi 
Euroopa Parlamendilt (2004 eelarve) ja kodanikuühiskonnalt teatud teenistuse 
sisseseadmiseks, mille eesmärgiks oleks Natura 2000 rakendamisele kaasaaitamine, siis 
milliseid mehhanisme kavatseb volinik käivitada, et tagada 15 liikmesriigiga ELis 
esinenud pika ja venitatud maamääramise protsessi mittekordumist? (esitas Jules Maaten) 

 
40. 2001. a Euroopa Ülemkogu Göteborg'i kohtumisel otsustasid Euroopa Liidu riikide juhid 

"peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine aastaks 2010" ja tegid selle ELi säästva 
arengu strateegia eesmärgiks. 2010. a eesmärke on võimalik saavutada ainult siis, kui 
Euroopa laiem üldsus on veendunud bioloogilise mitmekesisuse säilitamise tähtsuses ja 
mõistab, mida on selle saavutamiseks võimalik teha. Milliseid vahendeid pakub volinik 
välja, et suurendada avalikkuse teadlikkust ja arusaamist 2010. a eesmärgist, arvestades, et 
paljud Euroopa kodanikud pole sellest eesmärgist teadlikud? (esitas Jules Maaten) 

 
41. ELi Iirimaa eesistumisel avaldati Killarney deklaratsioon, mis oli 2004. a mais toimunud - 

Euroopa platvorm bioloogilise mitmekesisuse uuringute strateegia (EPBRS) - kohtumise 
tulemus. 28. juuni 2004. a keskkonna nõukogu kohtumist käsitlevas pressiteates tervitas 
nõukogu Killarney soovitusi teadusuuringute prioriteetide kohta ja Killarney 
deklaratsiooni, mis rõhutab Euroopa teadusruumi/7. raamprogrammi määravat tähtsust 
2010. bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide saavutamise toetamisel. Mida kavatseb uus 
volinik teha, et tagada bioloogilise mitmekesisuse alase teadustöö jäämine oluliseks osaks 
7. teaduse raamprogrammi 2007-2013 puhul? 

 
42. Milliseid meetmeid oleks vaja rakendada, et EL suudaks saavutada bioloogilise 

mitmekesisuse vähenemise peatamise aastaks 2010 nagu seda otsustasid Euroopa Liidu 
riikide juhid Euroopa Ülemkogu Göteborg'i kohtumisel 2001. a? Kas tagate LIFE Nature 
programmi kestvuse ka pärast 2006. a ja pakute piisavaid vahendeid selle rahastamiseks 
25. liikmesriigis? (esitas fraktsioon Verts/ALE) 

 
Majandusarengu alane koostöö 
 
43. Igal ELi liikmesriigil ja Euroopa Ühendusel on oma majandusarengu alase koostöö 

poliitika. Majandus- ja arengukoostöö töörühmas osalejad on erinevatel aegadel väitnud, 
et Euroopa Komisjon on nende poliitikate valdkonnas käitunud pigem "26. liikmesriigina" 
kui koordineeriva organina. Kas uus volinik kavatseb seda olukorda muuta ja hakata 
rohkem rõhutama EÜ koordineeriva rolli arendamist, ja seeläbi kasvatades ELi nähtavust 
rahvusvahelisel tasandil? (esitas Jules Maaten) 

 
Mere- ja ranniku kaitsealad 
 
44. Kuidas kavatseb Euroopa Komisjon CBD/COP 7 käigus kokkulepitud programmes 

rakendada konkreetselt seoses mere- ja ranniku kaitsealadega? (esitas Jules Maaten) 
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Kalandus 
 
45. ELi Iirimaa eesistumise ajal tuli välja Killarney deklaratsioon, mis oli Euroopa platvorm 

bioloogilise mitmekesisuse uuringute strateegia (EPBRS) 2004. a mai kohtumise 
tulemuseks ja kiideti heaks keskkonna nõukogu 28. juuni 2004. a koosolekul. Killarney 
deklaratsioon näeb ette ökosüsteemi põhise lähenemise arendamist kalavarude 
korraldamisel ja akvakultuuri valdkonnas, mida toetaksid sobivad sotsioloogilised ja 
sotsiaalmajanduslikud teaduslikud uuringud. Kuidas kavatseb Euroopa Komisjon seda 
valdkonda arendada? (esitas Jules Maaten) 

 
46. Euroopa Komisjon on teinud pingutusi keskkonnanõuete paremaks integreerimiseks 

ühtsesse kalanduspoliitikasse. Kas tooksite välja, kuidas kavatsete seda prioriteeti edasi 
arendada? (esitas Jules Maaten) 

 
47. Milliseid esmatähtsaid meetmeid peaks Teie arvates Euroopa Komisjon edendama, et 

tagada säästev kalandustegevus, võttes arvesse tungivat vajadust kalavarude säilitamise ja 
sotsiaal-ökoloogilise sidususe eesmärkide järele? (esitas Jules Maaten) 

 
48. Mere kalavarude vähenemise tõttu rakendada kindlat kontrolli, et takistada jätkuvat 

ülepüüki avamerel. Milliseid meetmeid soovitab uus volinik, et tagada sisemaa-
akvakultuuri arendamise keskkonnasäästlikkust, arvestades, et sisemaa-akvakultuuri 
peetakse selle probleemi üheks lahenduseks? (esitas Jules Maaten) 

 

Vesi 

49. Millised meetmed oleksid Teie arvates vajalikud, et toetada veepoliitika direktiivi edukat 
rakendamist? Kas kavatsete teha samme ELi keskkonna-, regionaal-, transpordi- ja 
põllumajanduspoliitika integreerimise suunas, et tagada veepoliitika direktiivi täielik 
rakendamine? (esitas fraktsioon Verts/ALE) 

 
Keskkond ja tervis 
 
50. Juunis avaldas Maailma Terviseorganisatsioon suuremõõtmelise uurimuse, mis näitab, et 

keskkond on oluliselt kahjustanud laste tervist Euroopas. Euroopa riikide tervise- ja 
keskkonnaministrid on vastu võtnud tegevusplaani, et vähendada neid ohtusid. Euroopa 
Komisjon esitles Maailma Terviseorganisatsiooni koosolekul tegevusplaani, mis 
keskendub täielikult teadusuuringutele selle asemel, et kehtestada selged õigusloomega 
seotud meetmed. Näib, et vähese tegutsemise peamine põhjus on Euroopa Komisjoni 
poliitilise tahte puudumine ja erinevate peadirektoraatide vahelise töö sobimatu 
koordineerimine. Kas seaksite esiplaanile ELi olemasoleva õigusloome ja selle 
rakendamise ülevaatamise, et muuta standardid laste ja teiste ohualdiste gruppide tervise 
kaitsele sobivaks? Kas olete valmis õhutama spetsiaalse tegevusgrupi loomist Euroopa 
Komisjonis, mis koordineeriks Euroopa Komisjoni keskkonna ja tervisega seotud 
tegevust, et kaitsta tõhusamalt lapsi ja teisi ohualteid gruppe keskkonnariskide eest?(esitas 
fraktsioon Verts/ALE) 
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Komitoloogia menetlused geneetiliselt muundatud organismide (GMO) turule lubamiseks  
 
51. Vastavalt praegusele komitoloogia menetlustele võib Euroopa Komisjon kvalifitseeritud 

häälteenamuse puudumisel nõukogus, langetada otsuse uute GMOde turule lubamise 
litsentsi kinnitamise kohta. Kas peate sobivaks, et Euroopa Komisjon väljastab 
turulitsentse olukorras, kus nõukogus toimub ministrite hulgas selge ja korduv poliitiline 
jagunemine sellel teemal? Kas pooldaksite komitoloogia menetluste ülevaatamist , et 
kaasata Euroopa Parlament sellistel juhtudel otsustamisprotsessi? (esitas fraktsioon 
Verts/ALE) 

 
Minimaalsed osaluskünnised seemnete nakatamiseks geneetiliselt modifitseeritud 
organismidega 
 
Miinimumläved seemnete nakatumiseks geneetiliselt muundatud organismidega 
 
52. Lävede märgistamise kehtestamine seemnete juhuslikuks või tehniliselt vältimatuks 

nakatumiseks geneetiliselt muundatud organismidega on üks Euroopa Komisjoni 
menetlusena tehtavaid olulisimaid otsuseid. Geneetiliselt muundatud ja geneetiliselt 
muundamata organismide kooseksisteerimise kindlustamiseks esitas Euroopa Parlament 
üleskutse lävede märgistamise kehtestamiseks avastamise tasemel (18. detsembri 2003. 
aasta resolutsioon A5-465/2003). Kas Te toetaksite Euroopa Parlamendi otsust, kui 
alalises komisjonis ja nõukogus ei jõuta Euroopa Komisjoni ettepaneku suhtes 
kvalifitseeritud häälteenamuseni? (esitas fraktsioon Verts/ALE) 

 
Vananenud pestitsiidid 
 
53. Vananenud pestitsiidide varud kujutavad endast jätkuvalt paljudes riikides – sealhulgas 

liikmesriikides ja liituvates riikides – tõsist ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. 
Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud konkreetset tegevust nende varude 
keskkonnasäästlikuks kõrvaldamiseks. Mida kavatsete teha, et tagada vananenud 
pestitsiidide keskkonnasäästlik kõrvaldamine nii kiiresti kui võimalik? Kas oleksite nõus 
pestitsiidide kõrvaldamist kaasfinantseerima Stockholmi konventsiooni raames? Mida 
soovitaksite, et tagada Stockholmi püsivate orgaaniliste saasteainete konventsiooni kiire 
ratifitseerimine kõigi liikmesriikide, samuti samasuguste varudega naaberriikide poolt? 
(esitas fraktsioon Verts/ALE) 

 
Keskkond ja piirkonnad 
 
54. Siiani on ELis säilinud mõned tööstusliku või tööstusjärgse iseloomuga piirkonnad väga 

suure rahvastikutiheduse, tiheda liikluse, veepuuduse ja kõige selle tagajärjel üldise 
saastatusega. Pärast 10 uue riigi liitumist näib nende piirkondade arv isegi suurem.  

 Mida teeksite Teie volinikuna selle probleemi lahendamiseks?  
 Kas oleks võimalik luua ülevaade ja indeks kõigist ELi piirkondadest, kus 

keskkonnaprobleemid on kõige suuremad? 
 Kas oleks võimalik antud piirkondade erikohtlemine, pöörates rohkem tähelepanu nende 

probleemidele? (Jerzy Buzeki ettepanek) 
 



DT\539768ET.doc 11/11 PE 347.019 

 ET 

Transport 
 
55. Kas toetaksite oma transpordivolinikust kolleegi euro-vinjeti direktiivi teemalistes 

läbirääkimistes, mis pöörab erilist tähelepanu püsivale keskkonnasõbralikule 
transpordipoliitikale? Mitmed Euroopa Komisjoni uurimised on näidanud, et veel ei ole 
toimunud väliskulude, eriti raskeveokite transpordi keskkonnakulude täielikku 
ühtlustamist. See viib tõsiste probleemideni tundlikes tsoonides nagu mägipiirkonnad, s.t 
Brenneri teel. Kas kavatseksite sisse viia ristsubsiidiumid nendes tsoonides? (Richard 
Seeberi ettepanek) 
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