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1. Mitkä ovat Teidän mielestänne Euroopan ympäristöpolitiikan suurimmat haasteet seuraavien 
viiden vuoden aikana? Miten Te komission jäsenenä varmistaisitte näkyvien tulosten 
aikaansaamisen toimikautenne loppuun mennessä? 

 
2. Mitkä ovat prioriteettinne ympäristöpolitiikassa? Mitä uusia aloitteita aiotte käynnistää ja 

miten aiotte muuttaa voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä? (Aldis Kušķisin ehdottama 
kysymys) 

 
3. Perustamissopimuksen mukaan "ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset on sisällytettävä 

yhteisön politiikan ja toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen". Millä aloilla Teidän 
mielestänne tarvitaan eniten kehitystä tämän asian suhteen? Miten varmistaisitte, että tätä 
ympäristöasioiden sisällyttämistä koskevaa periaatetta sovelletaan käytännössä? 

 
4. Millaisena näette Euroopan unionin aseman ja erityistehtävän kansainvälisissä yhteyksissä 

ympäristökysymyksissä? Millaisia suhteita EU:n olisi ylläpidettävä tärkeimpiin 
kumppaneihinsa, Yhdysvaltoihin ja Venäjään, sekä kehittyviin maihin ja kehitysmaihin? 
Aiotteko sitoutua jatkamaan Euroopan unionin vapaaehtoista politiikkaa, erityisesti 
ilmastonmuutoksen alalla? Mihin toimiin olisi ryhdyttävä sen varmistamiseksi, että EU:n 
jäsenvaltiot täyttävät Kioton pöytäkirjan mukaiset sitoumuksensa? (PSE-ryhmän ehdottama 
kysymys) 

 
5. Miten aiotte integroida ympäristökriteerit Lissabonin prosessiin? Oletteko valmis tukemaan 

tasapainotettua lähestymistapaa talous-, sosiaali- ja ympäristöpilarien välillä?  
 

Miten aiotte edistää integroitua lähestymistapaa komissiossa? Mitkä ovat mielestänne ne 
organisatoriset muutokset, joita komissiossa tarvitaan sen varmistamiseksi, että kestävän 
kehityksen etusijaisuus näkyisi politiikassa paremmin? 
 
Talous-, sosiaali- ja ympäristöpolitiikka olisi suunniteltava niin, että ne tukisivat toisiaan. 
Olisi kannustettava synergioihin, erityisesti ympäristöpolitiikan ja työllisyyspolitiikan välillä, 
sillä mielestämme näiden olisi oltava toisiaan täydentäviä eikä vastakkaisia. Oletteko samaa 
mieltä? Miten aiotte kehittää ympäristöpolitiikan potentiaalia työpaikkojen luojana? 
(PSE-ryhmän ehdottama kysymys) 

 
Talousarvio ja sen toteutus 
 
6. Katsotteko, että ympäristöasioihin liittyvillä unionin toimilla on riittävästi rahoitusta ja 

henkilöstöä? 
 
7. Katsotteko, että ympäristöasioihin liittyvillä unionin toimilla on riittävästi rahoitusta ja 

henkilöstöä yleensä ja erityisesti EU:n ympäristölainsäädännön täysimääräisen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen varmistamiseksi, ottaen huomioon komission tehtävän 
perustamissopimuksen vartijana? (Verts/ALE-ryhmän ehdottama kysymys, joka korvaa 
kysymykset 6 ja 9) 

 
8. Miten aiotte varmistaa, että tuleviin ehdotuksiin liitetään "hintalaput"? (John Bowisin 

ehdottama kysymys lisäyksenä kysymykseen 6) 
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9. Tällä hetkellä yli kolmannes kaikista laiminlyöntimenettelyistä ja EU:n lainsäädäntöä 
koskevista valituksista koskee ympäristöä. Millä toimilla voitaisiin mielestänne varmistaa 
EU:n ympäristölainsäädännön moitteeton täytäntöönpano ja soveltaminen? 

 
10.Miten aiotte kehittää tehokasta ja riippumatonta ympäristövaikutusten arviointia? 

(John Bowisin ehdottama kysymys lisäyksenä kysymykseen 9) 
 
11.Miten aiotte varmistaa, että täytäntöönpanoaste jäsenvaltioissa paranee nykyisestä? 

(Chris Daviesin ehdottama kysymys) 
 

Suhteet erillisvirastoihin 
 
12. Viime vuosina on yleistynyt suuntaus perustaa erillisvirastoja, ympäristöön liittyvät alat 

mukaan lukien. Millaisena Te näette tämän kehityksen ja millainen suhde komissiolla ja 
näillä virastoilla olisi oltava? 

 
Kansainväliset yleissopimukset/sopimukset 
 
13. Parlamentin osallistuminen EU:n valtuuskuntiin kansainvälisissä kokouksissa 

(ilmastonmuutos, kestävä kehitys jne.) on tähän mennessä perustunut epätyydyttävään 
ad-hoc-järjestelyyn. Tämä on johtunut lähinnä neuvoston päätöksestä, jonka mukaan EP:n 
jäsenet EU:n valtuuskunnissa eivät saa osallistua EU:n sisäisiin koordinointikokouksiin. 
Tästä syystä komission jäsenen on annettava päivittäisiä selontekoja EP:n valtuuskunnalle 
neuvottelujen edistymisestä. Miten tilannetta voitaisiin Teidän mielestänne parantaa? 
Olisitteko valmis aktiivisesti ajamaan pysyvää järjestelyä neuvoston kanssa ongelman 
ratkaisemiseksi? 

 
14. Kansalaisyhteiskunnalla on ollut merkittävä rooli ympäristöä koskevien kansainvälisten 

sopimusten laadinnassa ja täytäntöönpanossa. Mitä aiotte tehdä tehostaaksenne 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista ympäristöä koskevien kansainvälisten sopimusten 
laadintaan ja täytäntöönpanoon? (Verts/ALE-ryhmän ehdottama kysymys lisäyksenä 
kysymykseen 13) 

 
Ympäristövastuu 
 
15. Mitä mieltä olette voimassa olevasta ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristövastuuta 

koskevasta lainsäädännöstä? Mitä aloitteita pidätte välttämättöminä 
ympäristövastuuajatuksen vahvistamiseksi? (PSE-ryhmän ehdottama kysymys) 

 
Vapaaehtoiset välineet 
 
16. Hiljattain tehty toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä sisältää 

mahdollisuuden hyödyntää tavanomaisten oikeudellisesti sitovien välineiden lisäksi myös 
sääntelyvälineitä. Millaisena pidätte tätä kehitystä? Onko mielestänne olemassa tiettyjä 
ympäristöpolitiikan sektoreita, joilla näiden välineiden käyttö olisi 
asianmukaisempaa/tehokkaampaa kuin lainsäädännön käyttäminen? 
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Lainsäädännön parantaminen: laajennettu vaikutustenarviointi ja vapaaehtoiset välineet 
 
17. Osana "lainsäädännön parantamista" komissio sitoutui toteuttamaan laajennettuja 

vaikutustenarviointeja merkittävistä lainsäädäntöehdotuksista. Euroopan 
ympäristöpolitiikan instituutti (IEEP) teki äskettäin selvityksen kaikista komission vuonna 
2003 suorittamista laajennetuista vaikutustenarvioinneista. Selvityksen mukaan huomiota 
kiinnitettiin eniten taloudellisiin vaikutuksiin, kun taas ympäristö- ja sosiaaliset 
vaikutukset jäivät vähemmälle huomiolle. Lisäksi selvityksessä todetaan, että 
määrällisissä arvioinneissa huomiota kiinnitettiin lähinnä lyhyen aikavälin taloudellisiin 
kustannuksiin. Mitä aiotte tehdä sen varmistamiseksi, että käynnissä olevissa ja tulevissa 
vaikutustenarvioinneissa – etenkin laajennetuissa vaikutustenarvioinneissa – otetaan 
tasapainoisesti huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöä koskevat vaikutukset ja 
että arviointeja ei rajoiteta lyhyen aikavälin näkökohtiin? Toimielinten välinen sopimus 
paremmasta lainsäädännöstä sisältää mahdollisuuden hyödyntää tavanomaisten 
oikeudellisesti sitovien välineiden lisäksi myös muita välineitä. Millaisena pidätte tätä 
kehitystä? Onko mielestänne olemassa tiettyjä ympäristöpolitiikan sektoreita tai kysymyksiä, 
joissa näiden välineiden käyttö olisi asianmukaisempaa/tehokkaampaa kuin lainsäädännön 
käyttäminen, tai päinvastoin, sektoreita tai kysymyksiä, joissa näiden välineiden käyttö 
olisi vähemmän asianmukaista/tehokasta kuin lainsäädännön käyttäminen? 
(Verts/ALE-ryhmän ehdottama kysymys, joka korvaa kysymyksen 16) 

 
Kansalaisten osallistuminen ja avoimuus 
 
18. Allekirjoittaessaan Århusin yleissopimuksen vuonna 1998 yhteisö myönsi, että sen olisi 

pyrittävä tehostamaan kansalaisten oikeuksia osallistua ympäristöä koskevaan 
päätöksentekoon. Kansalaisten osallistumisen ja avoimuuden tärkeyttä korostetaan myös 
Amsterdamin sopimuksessa, jonka myötä perustamissopimukseen sisällytetyssä 
255 artiklassa annetaan kansalaisille oikeus tutustua asiakirjoihin ja jossa yhdeksi unionin 
perusperiaatteeksi vahvistetaan se, että unionin päätökset "tehdään mahdollisimman 
avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia". 

 
 Miten aiotte varmistaa, että parlamenttia ja sidosryhmiä, kuten kansalaisjärjestöjä, kuullaan 

täysimääräisesti komission politiikkaa ja toimintaa kehitettäessä? Aiotteko varmistaa, että 
keskustelujen pohjana olevien asiakirjojen ja asialistapaperien luokittelu "arkaluonteisiksi 
asiakirjoiksi", jolloin ne eivät ole kansalaisten saatavilla, pidetään aivan minimissä? 
(Anders Wijkmanin ehdottama kysymys) 

 
Ilmastopolitiikka 
 
19. Oletteko henkilökohtaisesti sitoutunut varmistamaan, että EU täyttää Kioton pöytäkirjan 

mukaiset nykyiset velvoitteensa ja mitä tavoitteita Teillä on tulevia neuvottelukierroksia 
varten ilmaston lämpenemistä aiheuttavien päästöjen vähentämiseksi? (Chris Daviesin 
ehdottama kysymys) 

 
20. Mitä toimia suunnittelette ilmastonmuutoksen hidastamiseksi? Miten edistäisitte Kioton 

pöytäkirjan ratifiointia Venäjän federaatiossa? (Aldis Kušķisin ehdottama kysymys) 
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21. Miten EU:n olisi valmistauduttava kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteisiin Kioton 
ensimmäisen sitoumusvaiheen aikana eli vuoden 2012 jälkeen? Olisiko EU:n asetettava 
tavoitteet vuosiksi 2020 ja 2050, ja miten kunnianhimoisia näiden tavoitteiden olisi 
mielestänne oltava? Millaisia maailmanlaajuisia vähennyksiä tai rajoja EU:n olisi asetettava 
tavoitteekseen kansainvälisissä neuvotteluissa? (Verts/ALE-ryhmän ehdottama kysymys) 

 
Kestävä kehitys 
 
22. Miten aiotte varmistaa, että EU:n kestävän kehityksen strategian (SDS) tavoitteet 

saavutetaan, ja miten varmistatte, että talouden kilpailukyky kulkee käsi kädessä ympäristön 
kestävyyden kanssa ja myötävaikuttaa siihen? (Chris Daviesin ehdottama kysymys) 

 
23. Vastuuntuntoinen lähestymistapa merkitsee myös sitä, että talouttamme 

uudelleensuunnataan kohti kestävää kehitystä. Miten ensisijaiseksi aiotte asettaa 
tutkimuksen kestävän kehityksen alalla: puhtaan tekniikan kehittäminen ja edistäminen, 
energian järkevä käyttö, vaihtoehtoiset energiamuodot jne., ja mitä aloitteita aiotte 
käynnistää? (PSE-ryhmän ehdottama kysymys – voitaisiin esittää myös energia-asioista 
vastaavalle komissaarille) 

 
24. EU:n kestävän kehityksen strategiaa (SDS) on määrä tarkistaa lähitulevaisuudessa. Eräs 

strategian vakavista puutteista oli se, että siinä käsiteltiin vain kestävää kehitystä 
Euroopassa. Useimpiin maailmanlaajuisiin kysymyksiin ja aiheisiin ei erityisemmin 
puututtu. 

 
 Oletteko valmis toimimaan vakavasti sen puolesta, että kestävän kehityksen ulkoinen 

ulottuvuus integroidaan EU:n strategiaan? (Anders Wijkmanin ehdottama kysymys) 
 

Kestävä kehitys ja ekotehokkuus 

25. Miten varmistatte, että EU:n kestävän kehityksen strategian tavoitteet saavutetaan? Miten 
ottaisitte Euroopan parlamentin mukaan julkiseen kuulemismenettelyyn kestävän kehityksen 
strategian tarkistamisesta? Antaisitteko parlamentille virallisen neuvoa-antavan aseman 
kyseisessä tarkistamisessa? Pitäisikö EU:n mielestänne asettaa määrälliset tavoitteet 
ekotehokkuuden parantamiseksi? Mitä toimia pidätte tärkeimpinä välttämättömien 
parannusten aikaansaamiseksi ekotehokkuudessa? (Verts/ALE-ryhmän ehdottama kysymys) 

 
Kemikaalit 
 
26. Mitkä ovat prioriteettinne mitä tulee komission lainsäädäntöohjelmaan ympäristöasioissa? 

Sitoudutteko puolustamaan vahvaa kemikaalilainsäädäntöä niin, että REACH-järjestelmä 
olisi todellinen askel kohti kansalaisten kannalta turvallisempaa ympäristöä? (PSE-ryhmän 
ehdottama kysymys) 

 
27. Uutta kemikaalipolitiikkaa, joka tunnetaan nimellä REACH, pidetään yleisesti suurimpana 

haasteena, joka komissiolla on ollut kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. 
Väliaikaisessa strategiassa täytäntöönpanon määräajaksi on kaavailtu kevättä 2006. 
Edeltäjänne oli vankasti sitoutunut REACH-järjestelmään - hän piti REACH-järjestelmää 
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"uraauurtavana ehdotuksena", jonka avulla "kaikki osapuolet voittavat: teollisuus, 
työntekijät, kansalaiset ja ekosysteemi". Oletteko samaa mieltä? Miten vankasti Te olette 
sitoutunut REACH-järjestelmään? Aiotteko pitää yllä komission sitoutumista uuteen 
kemikaalilainsäädäntöön ja aiotteko jatkaa työtä niin, että tavoite kemikaalilainsäädännön 
täytäntöönpanosta keväällä 2006 voidaan saavuttaa? Onko REACH-järjestelmässä 
mielestänne lisää mahdollisuuksia muihin kuin eläinkokeisiin perustuviin 
testausmenetelmiin? (Verts/ALE-ryhmän ehdottama kysymys) 

 
28. Miten aiotte varmistaa, että eläinkokeisiin turvaudutaan REACH-järjestelmässä 

mahdollisimman vähän, ottaen huomioon, että komission ehdotuksen mukaan eläintietojen 
jakaminen ei ole pakollista? (Chris Daviesin ehdottama kysymys) 

 
29. Miten aiotte varmistaa, että resursseja ja toimenpiteitä muiden kuin eläinkokeisiin 

perustuvien testausmenetelmien kehittämiseksi, validoimiseksi ja hyväksymiseksi lisätään 
REACH-järjestelmässä, ottaen huomioon, että muiden kuin eläinkokeisiin perustuvien 
testausmenetelmien edistäminen on yksi asetuksen tavoitteista? (Chris Daviesin ehdottama 
kysymys) 

 
Tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelu 
 
30. Miten aiotte laajentaa tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun 

direktiivin 86/609 soveltamisalaa niin, että se kattaisi myös perustutkimuksessa sekä 
opetuksessa ja koulutuksessa käytettävät eläimet? (Chris Daviesin ehdottama kysymys) 

 
Markkinatalousvälineiden käyttö ympäristön suojelemiseksi 
 
31. Komissio on toistuvasti todennut, että markkinatalousvälineiden käyttö on eräs parhaita 

politiikan välineitä ympäristöpolitiikassa. Eräs välttämätön edellytys tehokkaalle politiikalle 
tällä alalla olisi se, että markkinahinnat heijastaisivat todellisia kustannuksia. Valitettavasti 
on hyvin vähän esimerkkejä EU:n tason politiikasta, jossa sovellettaisiin yhteisverotusta, 
maksuja ja/tai hyvityksiä. Toimintakehykset vaihtelevat eri jäsenvaltioiden välillä 
huomattavasti. Hinnoittelu todellisten kustannusten mukaan on harvinaista. Sen sijaan 
jäsenvaltiot myöntävät yhä monilla aluilla tukia ympäristöä vahingoittavalle toiminnalle. 

 
 Mihin toimiin olette valmis ryhtymään, jotta neuvostossa päästäisiin yhteisymmärrykseen 

todellisiin kustannuksiin perustuvan hinnoittelun – samoin kuin EU:n tasolla 
yhdenmukaistettavien verojen, maksujen ja/tai hyvitysten – tärkeydestä ympäristöä 
suojelevien tuotanto- ja kulutusmallien edistämisessä? (Anders Wijkmanin ehdottama 
kysymys) 

 
Rajat ylittävä yhteistyö 
 
32. Mikä on näkemyksenne rajat ylittävästä, etenkin unionin ulkopuolisten maiden kanssa 

tehtävästä yhteistyöstä, jolla pyritään välttämään alueelliset rajat ylittävät 
ympäristökatastrofit, kuten syanidin valuminen Tisza-jokeen Rosia Montanassa (Baia Mare 
– Romania)? Mihin toimiin olisi ryhdyttävä tämän yhteistyön tiivistämiseksi ja 
tehostamiseksi? (PSE-ryhmän ehdottama kysymys) 

 



DT\539768FI.doc 7/11 PE 347.019 

 FI 

Biologinen monimuotoisuus  
 
33. Maatalouden ympäristötoimet (AEM) eivät ole toteutuneet täydellä teholla, koska 

maaseudulla on yleisesti välitetty riittämättömästi tietoa näiden toimien perusajatuksesta ja 
siitä, mitä maanviljelijöiltä edellytetään. Tiedottamisen parantaminen on kuitenkin 
ehdottoman tärkeää maanviljelyalueiden biologisen monimuotoisuuden lisäämiseksi 
nostamalla sellaisten pienimuotoista ja luonnonmukaista viljelyä harjoittavien 
maanviljelijöiden määrää, jotka hyödyntävät näitä toimia. Onko Teillä komission uutena 
jäsenenä mitään suunnitelmia sellaisten välineiden kehittämiseksi, joiden avulla 
maanviljelijöille voitaisiin antaa enemmän tietoa II pilarista? (Jules Maatenin ehdottama 
kysymys) 

 
34. Nykyiset toimet vaikuttavat riittämättömiltä luonnonarvoltaan merkittävien viljelyalueiden 

vähenemisen estämiseksi ja vuodelle 2010 asetetun biologista monimuotoisuutta koskevan 
tavoitteen saavuttamiseksi (Euroopan ympäristökeskuksen raportti, High Nature value 
farmland, No. 1, UNEP, 2004). Miten aiotte mukauttaa nykyisiä toimia sen varmistamiseksi, 
että tavoitteet saavutetaan ja että vältetään luonnonarvoltaan merkittävien viljelyalueiden 
väheneminen? (Jules Maatenin ehdottama kysymys) 

 
35. Euroopan komissio kävi jäsenvaltioiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa perusteellista 

keskustelua biologista monimuotoisuutta koskevan taloudellisen yhteistyön ja 
kehitysyhteistyön toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta. Malahidessa Irlannissa 
25.–27. toukokuuta 2004 pidetyn sidosryhmien konferenssin "Biodiversity and the EU – 
Sustaining Life, Sustaining Livelihoods" osanottajat keskustelivat kyseisen prosessin 
tärkeimmistä tuloksista ja antoivat niille tukensa. Konferenssin päätösasiakirjan ("Message 
from Malahide") tavoitteet 11, 13, 14 ja 15 keskittyvät kokonaan tai osittain taloudellisen 
yhteistyön ja kehitysyhteistyön näkökohtiin, ja asiakirjassa asetetaan ensisijaiset tavoitteet, 
jotka on määrä saavuttaa vuoteen 2010 mennessä. Miten aiotte saavuttaa tavoitteet 
Malahidessa sovitussa aikataulussa ja miten tarkalleen aiotte varmistaa, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämistä koskevat kysymykset otetaan täysimääräisesti huomioon 
maakohtaisten strategia-asiakirjojen ja alueellisten strategia-asiakirjojen väliarvioinnissa 
sekä köyhyyden vähentämistä koskevien strategia-asiakirjojen laadinnassa? (Jules Maatenin 
ehdottama kysymys) 

 
36. EU:n biodiversiteettistrategian tarkistamisen yhteydessä käynnistynyt vuoropuhelu 

taloudellista yhteistyötä ja kehitysyhteistyötä käsittelevässä työryhmässä, jossa oli mukana 
kansalaisyhteiskunta, Euroopan komissio ja jäsenvaltiot, on ollut hyvin lupaavaa ja 
hedelmällistä. Voitteko vahvistaa, tuleeko tätä tarkoitusta varten asetetusta työryhmästä 
jatkossa pysyvä? (Jules Maatenin ehdottama kysymys) 
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37. EU:n biodiversiteettistrategian tarkistamiseksi järjestetyn, juuri päättyneen pitkän 
kuulemisprosessin jälkeen pidettiin Malahidessa sidosryhmien konferenssi, jonka antamasta 
päätösasiakirjasta suuri osa koostuu indikaattoreista, joita voitaisiin käyttää biologisen 
monimuotoisuuden tilan seuraamiseen vuoteen 2010 asti ja sen jälkeenkin. Kokouksessaan 
28. kesäkuuta 2004 ympäristöministerien neuvosto piti näitä indikaattoreita tervetulleina, ja 
kokouksen päätteeksi annetussa lehdistötiedotteessa neuvosto kehottaakin komissiota 
edelleen kehittämään, testaamaan ja viimeistelemään kyseisiä indikaattoreita vuoteen 2006 
mennessä. Miten aiotte tukea näiden indikaattorien kehittämistä ja myönnetäänkö niiden 
kehittämiselle riittävästi rahoitusta? (Jules Maatenin ehdottama kysymys) 

 
38. "Message from Malahide" -asiakirjassa tunnustetaan, että Natura 2000 -verkostolle 

myönnetty yhteisön rahoitus on tärkeä askel kohti tavoitetta pysäyttää biologisen 
monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2010 mennessä. Komission uudessa 
tiedonannossa Natura 2000 -verkoston rahoittamisesta todetaan, että tulevaisuudessa Natura 
2000 -alueiden säilyttämistä ja hoitoa rahoitetaan suurelta osin YMP-varoista sekä 
maaseudun kehittämis- ja aluekehitysvaroista. Miten aiotte varmistaa, että tämä rahoitus 
taataan merkittävien elinympäristöjen ja lajien suojelemiselle ja niiden tilan kohentamiselle 
ja mikä on LIFE+-ohjelman asema? (Jules Maatenin ehdottama kysymys) 

 
39. Kun Natura 2000 -suojelualueverkostoa perustettiin 15 jäsenvaltion EU-maihin, 

maanomistajien ja -käyttäjien keskuudessa esiintyi huomattavaa vastustusta ja epäilyjä 
alueidensa ottamisesta mukaan suojelukohteiksi. Komission ja kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen kovan työn ansiosta vastustus on nyt vähenemässä, mutta väärinkäsityksiä on yhä 
jonkin verran eikä maanomistajille on täysin selvitetty, mitä alueen sisällyttäminen 
suojelukohteisiin käytännössä merkitsee. Tämä epäselvyys ja vastustus näyttää olevan 
leviämässä uusiin jäsenvaltioihin, jotka parhaillaan valmistelevat komissiota varten 
luetteloita mahdollisista Natura 2000 -alueista. Ottaen huomioon Euroopan parlamentin 
(vuoden 2004 talousarvio) ja kansalaisyhteiskunnan esittämät vaatimukset jonkinlaisesta 
tuesta Natura 2000 -verkoston täytäntöönpanon helpottamiseksi, mitä keinoja aiotte ottaa 
käyttöön sen varmistamiseksi, että 15 jäsenvaltion EU:ssa käyty ja pitkälle venynyt prosessi 
suojelualueiden osoittamiseksi ei toistu? (Jules Maatenin ehdottama kysymys) 

 
40. Göteborgissa vuonna 2001 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa EU:n 

valtionpäämiehet sitoutuivat pysäyttämään biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen 
vuoteen 2010 mennessä ja asettivat tämän tavoitteeksi EU:n kestävän kehityksen 
strategiassa. Vuodelle 2010 asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos laajempi 
europpalainen yhteiskunta on vakuuttunut siitä, että biologisen monimuotoisuuden 
köyhtymisen pysäyttäminen on tärkeää, ja jos se myös ymmärtää, mitä tämän 
saavuttamiseksi voidaan tehdä. Ottaen huomioon, että monet Euroopan kansalaiset eivät 
tiedä edes koko tavoitteen olemassaolosta, mitä tiedotus- ja valistuskeinoja ehdotatte 
otettavaksi käyttöön, jotta kansalaisten tietoja ja ymmärtämystä vuodelle 2010 asetetusta 
tavoitteesta voidaan lisätä? (Jules Maatenin ehdottama kysymys) 
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41. Irlannin puheenjohtajakaudella toukokuussa 2004 järjestetyn EPBRS-kokouksen (European 
Platform for Biodiversity Research Strategy) päätteeksi annettiin ns. Killarneyn julistus. 
Ympäristöministerien 28. kesäkuuta 2004 pitämän kokouksen jälkeen annetussa 
lehdistötiedotteessa neuvosto piti tervetulleina tutkimusprioriteetteja koskevia Killarneyn 
suosituksia sekä Killarneyn julistusta, jossa korostetaan Euroopan 
tutkimusalueen/tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman ratkaisevaa roolia vuodelle 2010 
asetettujen biodiversiteettitavoitteiden saavuttamisen tukemisessa. Mitä aiotte tehdä 
varmistaaksenne, että biodiversiteettitutkimus säilyy merkittävänä osana tutkimuksen 
seitsemättä puiteohjelmaa 2007–2013? (Jules Maatenin ehdottama kysymys) 

 
42. Mitä toimia pidätte tarpeellisina, jotta EU voi saavuttaa Göteborgissa vuonna 2001 pidetyssä 

Eurooppa-neuvoston kokouksessa EU:n valtionpäämiesten sopiman tavoitteen pysäyttää 
biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2010 mennessä? Aiotteko varmistaa 
LIFE-ohjelman jatkuvuuden vuoden 2006 jälkeenkin ja ehdottaa riittävää rahoitusta sen 
toimille kaikissa 25 jäsenvaltioissa? (Verts/ALE-ryhmän ehdottama kysymys) 

 
Taloudellinen yhteistyö ja kehitysyhteistyö 
 
43. Jokaisella EU:n jäsenvaltiolla ja Euroopan komissiolla on oma taloudellista yhteistyötä ja 

kehitysyhteistyötä koskeva politiikkansa. Taloudellista yhteistyötä ja kehitysyhteistyötä 
käsittelevään työryhmään osallistuneet ovat eri aikoina antaneet ymmärtää, että Euroopan 
komissio toimii tämän politiikan osalta nykyisin pikemminkin 26:na jäsenvaltiona kuin 
koordinoivana elimenä. Aiotteko korjata tilanteen ja painottaa enemmän komission 
koordinointitehtävää ja lisätä näin EU:n näkyvyyttä kansainvälisissä yhteyksissä? 
(Jules Maatenin ehdottama kysymys) 

 
Suojeltavat meri- ja rannikkoalueet 
 
44. Miten Euroopan komissio aikoo konkreettisesti toteuttaa CBD/COP 7 -ohjelmat, kun on 

kyse suojeltavista meri- ja rannikkoalueista? (Jules Maatenin ehdottama kysymys) 
 
Kalastus 
 
45. Irlannin puheenjohtajakaudella toukokuussa 2004 järjestetyn EPBRS-kokouksen (European 

Platform for Biodiversity Research Strategy) päätteeksi annettiin ns. Killarneyn julistus, jota 
ympäristöministerien neuvosto piti tervetulleena kokouksessaan 28. kesäkuussa 2004. 
Killarneyn julistuksessa vaaditaan, että kalastuksen hoitoon ja vesiviljelyyn kehitetään 
ekosysteemiin perustuva lähestymistapa, jota tuetaan asianmukaisella sosiologisella ja 
sosio-ekonomisella tutkimuksella. Miten Euroopan komissio aikoo kehittää tällaista 
lähestymistapaa? (Jules Maatenin ehdottama kysymys) 

 
46. Euroopan komissio on pyrkinyt parantamaan ympäristövaatimusten integrointia yhteiseen 

ulkopolitiikkaan. Miten aiotte tehostaa integrointia tällä ensisijaisen tärkeällä alueella? 
(Jules Maatenin ehdottama kysymys) 

 
47. Mitä ensisijaisia toimia komission olisi edistettävä kalastustoiminnan kestävyyden 

varmistamiseksi, ottaen huomioon kiireellisen tarpeen säilyttää kalakannat sekä sosio-
ekologisia koheesiotavoitteet? (Jules Maatenin ehdottama kysymys) 
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48. Merellisten kantojen vähenemisen vuoksi tarvitaan valvontaa jatkuvan liikakalastuksen 

estämiseksi avomerialueilla. Koska sisävesillä harjoitettavaa vesiviljelyä pidetään 
mahdollisena ratkaisuna tähän, mitä keinoja aiotte suositella sen varmistamiseksi, että 
sisävesillä harjoitettava vesiviljely on ympäristön kannalta kestävää? (Jules Maatenin 
ehdottama kysymys) 

 

Vesi 

49. Mitä toimia pidätte tarpeellisina vesipuitedirektiivin onnistuneen täytäntöönpanon 
tukemiseksi? Aiotteko toimia EU:n ympäristö-, alue-, liikenne- ja maatalouspolitiikan 
integroinnin lisäämiseksi, jotta vesipuitedirektiivin täysimääräinen täytäntöönpano voidaan 
varmistaa? (Verts/ALE-ryhmän ehdottama kysymys) 

 
Ympäristö ja terveys 
 
50. Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi kesäkuussa merkittävän tutkimuksen, jonka mukaan 

ympäristö aiheuttaa huomattavia vahinkoja lasten terveydelle Euroopassa. EU:n terveys- ja 
ympäristöministerit hyväksyivät toimintasuunnitelman näiden uhkien vähentämiseksi. 
Komissio esitteli toimintasuunnitelman WHO:n kokouksessa, jossa keskityttiin yksinomaan 
tutkimukseen, sen sijaan, että se olisi ehdottanut selkeitä lainsäädäntötoimia. Näyttää siltä, 
että toimiin ei ole ryhdytty siksi, että komissiolla ei ole siihen poliittista tahtoa eikä 
koordinointi eri pääosastojen välillä ole riittävää. Aiotteko asettaa etusijalle nykyisen 
EU-lainsäädännön tarkistamisen ja sen täytäntöönpanon, jotta varmistetaan normien 
saattaminen riittävälle tasolle lasten ja muiden haavoittuvien ryhmien terveyden 
suojelemiseksi? Olisitteko valmis suosittamaan, että komission perustetaan erityinen task 
force -ryhmä, jonka tehtävänä olisi komission toiminnan koordinointi ympäristön ja 
terveyden alalla niin, että lasten ja muiden haavoittuvien ryhmien terveyttä voitaisiin 
paremmin suojella ympäristövaaroilta? (Verts/ALE-ryhmän ehdottama kysymys) 

 
Komitologiamenettelyt ja GMO-tuotteiden markkinointiluvat 
 
51. Nykyisten komitologiamenettelyjen mukaan komissio voi tehdä päätöksen 

markkinointiluvan myöntämisestä uudelle GMO-lajikkeelle, jos neuvostossa ei ole saatu 
aikaan päätöstä määräenemmistöllä. Onko mielestänne asianmukaista, että komissio 
myöntää markkinointilupia tilanteessa, jossa ministerineuvostossa vallitsee selviä ja 
toistuvia poliittisia näkemyseroja tällaisesta hyväksymisestä? Kannatatteko 
komitologiamenettelyjen tarkistamista niin, että Euroopan parlamentilla olisi jokin rooli 
tällaisissa tilanteissa? (Verts/ALE-ryhmän ehdottama kysymys) 

 
Raja-arvot GMO-siementen aiheuttamalle tavanomaisten siementen saastumiselle 
 
52. Raja-arvojen asettaminen GMO-lajikkeiden aiheuttamalle tavanomaisten siementen 

saastumiselle, joka on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää, on eräs tärkeimmistä 
asioista, joista päätetään komitologiamenettelyä noudattaen. Muuntogeenisten ja 
muuntogeenisistä organismeista vapaiden viljelykasvien rinnakkaiselon varmistamiseksi 
parlamentti vaatikin, että siemenet on merkittävä muuntogeenisten organismien pitoisuuden 
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havaitsemisraja-arvossa (päätöslauselma A5-465/2003, 18.12.2003). Otatteko parlamentin 
kannan huomioon, jos pysyvä komitea ja neuvosto eivät saa aikaan määräenemmistöpäätöstä 
komission ehdotuksesta? (Verts/ALE-ryhmän ehdottama kysymys) 

 
Vanhentuneet torjunta-aineet 
 
53. Vanhentuneiden torjunta-aineiden varastot aiheuttavat vakavia riskejä ihmisten terveydelle 

ja ympäristölle monissa maissa, myös eräissä jäsenvaltioissa ja liittymisneuvotteluja 
käyvissä valtioissa. Euroopan parlamentti on toistuvasti vaatinut konkreettisia toimia näiden 
varastojen hävittämiseksi ympäristön kannalta järkevällä tavalla. Mitä aiotte tehdä sen 
varmistamiseksi, että vanhentuneet torjunta-aineet hävitetään ympäristön kannalta järkevällä 
tavalla mahdollisimman pian? Suostuisitteko myöntämään yhteisrahoitusta varastojen 
hävittämiseen Tukholman yleissopimuksen nojalla? Mitä ehdotatte, jotta pysyviä orgaanisia 
yhdisteitä koskeva Tukholman yleissopimus saataisiin pikaisesti ratifioiduksi kaikissa 
jäsenvaltioissa sekä niissä naapurimaissa, joissa on tällaisia varastoja? (Verts/ALE-ryhmän 
ehdottama kysymys) 

 
Ympäristö ja alueet 
 
54. EU:ssa on vieläkin alueita, jotka ovat luonteeltaan teollisuusalueita tai jälkiteollisia alueita ja 

joilla erittäin suuren asukastiheyden, raskaan liikenteen ja vedenpuutteen seurauksena 
ympäristö on yleisesti ottaen hyvin saastunutta. Kymmenen uuden maan liityttyä unioniin 
tällaisten alueiden määrä vaikuttaa olevan entistä suurempi. 

 Miten Te komission jäsenenä puuttuisitte tähän ongelmaan? 
 Olisiko mahdollista laatia selvitys ja luettelo kaikista EU-alueista, joiden tilanne on 

ympäristön kannalta kaikkein pahin? 
 Voitaisiinko näille alueille myöntää erityiskohtelua kiinnittämällä niiden ongelmiin erityistä 

huomiota? (Jerzy Buzekin ehdottama kysymys) 
 
Liikenne 
 
55. Aiotteko tukea työtoverianne liikennekomissaaria neuvotteluissa infrastruktuurien käyttöä 

koskevasta direktiivistä ("Eurovignette-direktiivi") niin, että erityistä huomiota kiinnitetään 
ympäristön kannalta kestävään liikennepolitiikkaan? Kuten useat komission selvitykset ovat 
osoittaneet, liikenteen ulkoisia kustannuksia – etenkään raskaan liikenteen 
ympäristökustannuksia – ei ole vielä täydellisesti sisällytetty hintoihin. Tämä johtaa 
vakaviin ongelmiin herkillä alueilla, kuten vuoristoalueilla (esimerkiksi Brennerin reitti). 
Aiotteko ottaa käyttöön mahdollisuuden ristiinrahoitukseen näillä herkillä alueilla? (Richard 
Seeberin ehdottama kysymys) 
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