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1. Véleménye szerint melyek lesznek az európai környezetvédelmi politika legnagyobb 
kihívásai a következő öt évben? Mint biztos, mit tenne annak érdekében, hogy megbízatása 
végére látható eredményeket biztosítson? 

 
2. Melyek lesznek az Ön környezetvédelem-politikai prioritásai? Milyen új kezdeményezéseket 

tenne és milyen változtatásokat tervez a már létező környezetvédelmi jogszabályokban? 
(Aldis Kušķis javaslata ) 

 
3. A Szerződés szerint „A környezetvédelmi követelményeket ... be kell illeszteni a ... közösségi 

politikák és tevékenységek meghatározásába és végrehajtásába”. Véleménye szerint mely 
területeken legszükségesebb haladást elérni e tekintetben? Hogyan biztosítaná a integrációs 
elv megfelelő átültetését a gyakorlatba?  

 
4. Hogyan képzeli el az Európai Unió sajátos helyét és szerepét környezetvédelmi kérdésekben 

a nemzetközi porondon? E tekintetben milyennek képzeli el az EU és fő partnerei, mint az 
Egyesült Államok, Oroszország, illetve a feltörekvő és a fejlődő országok közötti viszonyt? 
Elkötelezi-e magát az Európai Unió különösen az éghajlatváltozással kapcsolatos 
önkéntességi politikájának folytatása mellett? Milyen lépéseket kell tenni annak 
biztosítására, hogy az EU tagállamok teljesítsék a Kyotói Jegyzőkönyv alapján őket terhelő 
kötelezettségeket? (A PSE képviselőcsoport javaslata) 

 
5. Hogyan képzeli el a környezetvédelmi kritériumok beépítését a lisszaboni folyamatba? Kész-

e támogatni a gazdasági, szociális és környezetvédelmi pillérek kiegyensúlyozott 
megközelítését?  

 
Hogyan fogja előmozdítani az integrált megközelítést a Bizottságban? Nézetei szerint milyen 
szervezeti változások szükségesek a Bizottságon belül annak biztosítása érdekében, hogy 
jobban tükröződjön a fenntartható fejlődés prioritása? 
 
A gazdasági, szociális és környezetvédelmi politikákat oly módon kell megtervezni, hogy 
azok kölcsönösen segítsék egymást. Az együttműködés bátorítandó, különösen a 
környezetvédelmi és a foglalkozatási politikák között, melyek nézeteink szerint ki kell hogy 
egészítsék egymást és nem lenne szabad egymásnak ellentmondaniuk. Osztja-e Ön ezt a 
nézetet? Hogyan tervezi a környezetvédelmi politika foglalkoztatási képességének 
fejlesztését? (A PSE képviselőcsoport javaslata) 

 
Költségvetés és végrehajtás 
 
6. Ön szerint rendelkeznek az Unió tevékenységei megfelelő pénzügyi és emberi erőforrásokkal 

a környezetvédelmi politika területén?  
 
7. Ön szerint rendelkeznek az Unió tevékenységei megfelelő pénzügyi és emberi erőforrásokkal 

a környezetvédelmi politika területén általában és különösen az uniós környezetvédelmi jog 
teljes körű végrehajtásának és alkalmazásának biztosítása tekintetében,  
tekintettel a Bizottság feladatára a Szerződések őreként? (A Verts/ALE képviselőcsoport 
javaslata a 6. és a 9. kérdés helyett) 
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8. Hogyan fogja biztosítani azt, hogy valamennyi jövőbeli javaslatra „árcédulát” tegyenek? 
(John Bowis javaslata a 6. kérdésen felül) 

 
9. Jelenleg a Szerződés megsértése miatti eljárások és az uniós jogszabályokkal kapcsolatos 

panaszok több mint egyharmada a környezetvédelmet érinti.  Milyen intézkedéseket tervez 
az EU környezetvédelmi joga végrehajtásának és alkalmazásának biztosítására?  

 
10. Hogyan fejlesztene ki hatékony és független környezeti hatástanulmányokat? (John Bowis 

javaslata a 9. kérdésen felül) 
 
11. Hogyan biztosítaná, hogy a tagállamok végrehajtási teljesítménye javuljon a jelenlegi 

teljesítményükhöz képest? (Chris Davies javaslata) 
 

Kapcsolatok a szakosodott ügynökségekkel 
 
12. Az elmúlt tíz évben a környezettel kapcsolatos ágazatokban is erősödött a szakosodott 

ügynökségek létrehozására irányuló tendencia. Hogyan ítéli meg ezt a fejleményt, és mi 
legyen a Bizottság és az ilyen ügynökségek közötti viszony jellege? 

 
Nemzetközi egyezmények / megállapodások 
 
13. A Parlament részvétele és közreműködése a nemzetközi egyezmények (klímaváltozás, 

fenntartható fejlődés, stb.) EU küldöttségeiben eddig rögtönzött és nem kielégítő mintát 
követett. Ez főleg egy tanácsi határozatnak köszönhető, mely nem engedte meg az EU 
küldöttség európai parlamenti képviselő tagjainak a részvételt belső EU koordinációs 
üléseken. Véleménye szerint hogyan lehetne ezen a helyzeten javítani? Kész lenne aktívan 
elősegíteni egy tartós, a Tanáccsal történő megállapodás létrejöttét e probléma megoldására? 

 
14. A civil társadalom fontos szerepet játszott a nemzetközi egyezmények kialakításában és 

végrehajtásában a környezetvédelem terén. Mit tenne a civil társadalom bevonásának 
erősítésére a nemzetközi környezetvédelmi politika kialakítása és végrehajtása során? (A 
Verts/ALE képviselőcsoport javaslata a 13. kérdés kiegészítéseként) 

 
Környezeti felelősség  
 
15. Mi a véleménye a környezeti hatástanulmányokról, illetve a környezeti felelősségről szóló 

jelenlegi jogszabályokról? Milyen kezdeményezéseket tart szükségesnek a környezeti 
felelősség fogalmának megerősítésére? (A PSE képviselőcsoport javaslata) 

 
Önkéntes eszközök 
 
16. A közelmúltban létrejött, „a jogalkotás tökéletesítéséről” szóló intézményközi megállapodás 

lehetőséget biztosít a hagyományos kötelező erejű szabályozási eszközöktől eltérő 
szabályozási eszközök alkalmazására. Hogyan ítéli meg ezt a fejleményt? Vannak-e olyan 
ágazatok a környezetvédelem területén, melyek során ezen eszközök alkalmazását 
helyénvalóbbnak / hatékonyabbnak ítélné meg, mint a jogalkotást? 
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A jogalkotás tökéletesítéséről: kibővített környezeti hatástanulmány és önkéntes eszközök 
 
17. „A jogalkotás tökéletesítésének” részeként  a Bizottság megkezdte a jelentősebb jogalkotási 

javaslatok „kibővített környezeti hatástanulmányának” elkészítését. A Európai 
Környezetvédelmi Politikai Intézet legutóbbi tanulmánya szerint a Bizottság 2003-ban 
végzett összes kibővített hatástanulmánya során a legnagyobb figyelmet a gazdasági 
hatásra fordították, míg a környezeti és szociális hatások kezelése korlátozott. Továbbá 
amikor számszerűsítésre került sor, a tanulmány megállapította, hogy a legnagyobb 
figyelmet a rövid távú gazdasági hatásokra fordították. Mit tenne annak biztosítására, hogy 
a folyamatban lévő és a jövőbeli hatástanulmányok, különösen a kibővített környezeti 
hatástanulmányok elsősorban kiegyensúlyozottak legyenek gazdasági, szociális és 
környezeti hatásuk szempontjából, és másodsorban ne korlátozódjanak rövid távú 
megfontolásokra? A (törölt) „a jogalkotás tökéletesítéséről” szóló intézményközi 
megállapodás lehetőséget biztosít a hagyományos kötelező erejű szabályozási eszközöktől 
eltérő (törölt) szabályozási eszközök alkalmazását. Hogyan ítéli meg ezt a fejleményt? 
Vannak-e olyan ágazatok vagy kérdések a környezetvédelem területén, melyek során ezen 
eszközök alkalmazását helyénvalóbbnak / hatékonyabbnak ítélné meg, mint a jogalkotást, 
vagy fordítva, olyan ágazatok vagy kérdések, melyek során ezen eszközök alkalmazását 
kevésbé helyénvalónak / hatékonynak ítélné meg? (A Verts/ALE képviselőcsoport javaslata 
a 16. kérdés helyett) 

 
A nyilvánosság részvétele és az átláthatóság 
 
18. Az Aarhus-i egyezmény aláírásával a Közösség 1998-ban felismerte, hogy erősítenie kell a 

nyilvánosság jogát a környezetvédelmi döntéshozatalban való részvételre. A nyilvánosság 
részvétele és az átláthatóság jelentőségét az Amszterdami Szerződés is hangsúlyozta, mely 
bevezette a 255. cikket az EU - Szerződésbe, hozzáférési jogot adva a polgároknak a 
dokumentumokhoz, és bevezette az Unió konstitutív alapelvei közé azt, hogy a döntéseket „a 
lehető legnyilvánosabban és az állampolgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten hozzák 
meg”. 
 
Hogyan fogja biztosítani, hogy a Parlament és az érdekelt felek, például a nem kormányzati 
szervezetek véleményét teljes egészében kikérjék a bizottsági politikák és intézkedések 
kialakítása során? Biztosítani fogja-e a tárgyalási dokumentumok és napirendi iratok 
„minősített dokumentumokká” való minősítését, és ezáltal a nyilvánosság ellenőrzéséből való 
kivonásának lehető legalacsonyabb szinten tartását?  (Anders Wijkman javaslata) 

 
Éghajlat-politika  
 
19. Ön személy szerint elkötelezi-e magát amellett, hogy az EU teljesítse jelenlegi 

kötelezettségvállalásait a Kyotói Jegyzőkönyv alapján, és melyek az Ön törekvései a globális 
felmelegedést okozó kibocsátás csökkentésének biztosítására a jövőbeli tárgyalások során? 
(Chris Davies javaslata) 

 
20. Milyen intézkedéseket tervez a klímaváltozás mérséklésére? Hogyan mozdítaná elő azt, hogy 

az Orosz Föderáció ratifikálja a Kyotói Jegyzőkönyvet? (Aldis Kušķis javaslata) 
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21. Hogyan készüljön fel az EU az üvegházhatást okozó gázok csökkentésének célkitűzéseire a 
Kyoto utáni első kötelezettségvállalási időszakra, például a 2012 utáni időszakra? Szabjon-e 
meg az EU célkitűzéseket 2020-ra és 2050-re, és milyen mértékű ambíciók megfelelőek 
nézetei szerint? Milyen mértékű globális kibocsátás-csökkentést vagy plafonértéket szabjon 
meg az EU a nemzetközi tárgyalások célkitűzéseként? (A Verts/ALE képviselőcsoport 
javaslata) 

 
Fenntartható fejlődés 
 
22. Hogyan biztosítaná az uniós Fenntartható Fejlődési Stratégia (FFS) célkitűzéseinek 

teljesítését, és hogyan biztosítaná azt, hogy a gazdasági versenyképesség együtt járjon a 
környezeti fenntarthatósággal és hozzájáruljon ahhoz? (Chris Davies javaslata) 

 
23. A felelős megközelítés azt is jelenti, hogy gazdaságunk újraorientálódik a fenntartható 

fejlődés felé. E tekintetben milyen szintű jelentőséget szándékozik tulajdonítani a kutatásnak 
a fenntartható fejlődés, a tiszta technológiák fejlesztése és előmozdítása, az energia 
intelligens használata, az alternatív energiák stb. területén, és milyen kezdeményezéseket 
kíván tenni? (A PSE képviselőcsoport javaslata - felhasználható az energiaügyi biztos 
részére is)  

 
24. Az EU Fenntartható Fejlődési Stratégiájának (FFS) felülvizsgálata a közeljövőben várható. A 

stratégia egyik komoly hiányossága az volt, hogy kizárólag az európai regionális 
összefüggésben foglakozott a fenntarthatósággal. A legtöbb globális vonatkozással és 
kérdéssel külön nem foglalkozott.  

 
Kész-e komoly erőfeszítéseket tenni a fenntartható fejlődés külső dimenzióinak beépítésére 
az EU Fenntartható Fejlődési Stratégiájába? (Anders Wijkman javaslata) 

 

Fenntartható fejlődés és környezethatékonyság  

25. Hogyan kívánja biztosítani az EU Fenntartható Fejlődési Stratégiája célkitűzéseinek 
teljesítését? Hogyan kívánja bevonni a Parlamentet a nyilvánossággal történő konzultációs 
folyamatba a Fenntartható Fejlődési Stratégia felülvizsgálata során? Vállalja-e, hogy 
hivatalos konzultációs szerepet biztosít a Parlamentnek a felülvizsgálat során? Véleménye 
szerint határozzon-e meg az EU számszerű célokat a környezethatékonyság javítására? Ön 
szerint mely intézkedések a legfontosabbak a környezethatékonyság szükséges javulásának 
eléréséhez? (A Verts/ALE képviselőcsoport javaslata) 
 

Vegyi anyagok 
 
26. Melyek az Ön prioritásai a Bizottság jogalkotási programja tekintetében a környezetvédelem 

területén? Elkötelezi-e magát a vegyi anyagok szigorú szabályozása mellett annak érdekében, 
hogy a REACH rendszer igazi előrelépés legyen a polgáraink biztonságosabb környezete 
felé? (A PSE képviselőcsoport javaslata) 

 
27.  REACH elnevezésű új, vegyi anyagokra vonatkozó politika tekinthető „a legnagyobb 

kihívásnak, amivel a Bizottság szembesült a fenntartható fejlődés célkitűzéseinek 
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megvalósítása során”.  Az időközi stratégia által előírt végrehajtási időpont 2006 tavasza. Az 
Ön elődje teljes mértékben elkötelezte magát a REACH mellett – a REACH-et „úttörő 
kezdeményezésnek” tekintette, amely „nyer-nyer helyzetet fog teremteni az ipar, a dolgozók, 
az állampolgárok és ökoszisztémánk számára”. 
Ön osztja ezt a véleményt? Mennyire kötelezi el magát a REACH mellett? Fenntartja-e a 
Bizottság elkötelezettségét a vegyi anyagokra vonatkozó új jogszabályok mellett, és 
folytatja-e a munkát annak érdekében, hogy a 2006 tavaszi végrehajtási célkitűzés 
teljesüljön? Ön szerint van-e további lehetőség a nem állatokon végzett kísérletekre 
vonatkozó stratégiákra a REACH-ben? (A Verts/ALE képviselőcsoport javaslata) 
 

28. Hogyan szándékozik biztosítani az állatkísérletek minimális szinten tartását a REACH 
alapján, tekintettel arra, hogy az állatokra vonatkozó adatok megosztása nem kötelező a 
Bizottság javaslata alapján? (Chris Davies javaslata) 

 
29. Hogyan szándékozik biztosítani a nem állatokon végzett kísérleti módszerek kifejlesztésére, 

engedélyezésére és elfogadására irányuló erőforrások és erőfeszítések bővülnek a REACH 
alapján, tekintettel arra, hogy a nem állatokon végzett kísérletek előmozdítása e rendelet 
egyik célkitűzése? (Chris Davies javaslata) 

 
A kísérleti állatok védelme 
 
30. Hogyan szándékozik kiterjeszteni a kísérleti állatok védelméről szóló 86/609/EGK irányelv 

hatályát az alapkutatásban, oktatásban és képzésben felhasznált kísérleti állatokra? (Chris 
Davies javaslata) 

 
Piacgazdasági eszközök alkalmazása a környezetvédelem előmozdítására 
 
31. A Bizottság ismételten kifejtette, hogy a piacgazdasági eszközök alkalmazása egyike a 

legjobb politikai eszközöknek a környezetvédelmi politikák kidolgozása területén. E 
területen a politikák hatékony kidolgozásának egyik nélkülözhetetlen feltétele, hogy a piaci 
árak tükrözzék a valódi költségeket. Sajnos kevés példa akadt a politikák EU- szintű 
kialakítása során, ahol közös adókat, terheket és / vagy visszatérítéseket alkalmaztak volna. 
Ezzel szemben a politika keretei jelentősen különböznek a tagállamokban. A teljes költség-
árképzés ritka. Ezzel szemben a tagállamok még mindig alkalmaznak szubvenciókat számos 
területen a környezetre hátrányosan ható tevékenységek támogatására. 

 
Milyen intézkedéseket kész hozni, hogy magállapodásra jusson a Tanáccsal a teljesköltség-
árképzés fontosságában a környezetkímélő termelési és fogyasztási minták előmozdítására, 
beleértve az adók, terhek és / vagy visszatérítések EU- szintű harmonizációjának 
jelentősségét? (Anders Wijkman javaslata) 

 
Határokon átnyúló együttműködés 
 
32. Mit gondol a különösen a harmadik országokkal történő határokon átnyúló együttműködésről 

a regionális, határokon átnyúló környezeti katasztrófák megelőzése érdekében, mint a Tisza 
folyó ciánszennyezése Rosia Montanában (Baia Mare - Románia)? Milyen lépéseket kell 
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tenni ezen együttműködés megerősítésére és hatékonyabbá tételére? (A PSE képviselőcsoport 
javaslata) 

 
Biodiverzitás  
 
33. Az agrár-környezetvédelmi intézkedések (AKI) teljes kapacitását nem sikerült elérni, mivel 

az AKIk általános koncepciójáról, és a gazdálkodókkal szembeni követelményekről általában 
nem nyújtanak megfelelő tájékoztatást a vidéki területeken élők számára. Mindazonáltal e 
tájékoztatás javítása létfontosságú a gazdaságok biodiverzitásának növeléséhez a kisméretű 
gazdaságok számának növelése és ezen intézkedések biogazdaságok általi kiaknázása révén. 
Van-e az új biztosnak terve olyan eszközök kifejlesztésére, melyek felhasználhatóak a 
gazdálkodó közösség számára nyújtandó II. pillérre vonatkozó tájékoztatás javítására? (Jules 
Maaten javaslata) 

 
34. Jelenleg a politikai intézkedések elégtelennek tűnnek a nagy természeti értékű 

mezőgazdasági területek további csökkenésének megakadályozására, és ezáltal a 2010. évi 
biodiverzitási célkitűzés elérésére (EEA- jelentés, Magas természeti értékű gazdaságok, 1. 
sz., UNEP, 2004). Hogyan kívánja az új biztos kiigazítani a jelenlegi intézkedéseket annak 
érdekében, hogy azok teljesüljenek és elkerüljük a magas természeti értékű gazdaságok 
elvesztését? (Jules Maaten javaslata) 

 
35. Az Európai Bizottság mélyreható párbeszédet alakított ki a tagállamokkal és a civil 

társadalommal a Biodiverzitási Cselekvési Terv a Gazdasági és Fejlesztési Együttműködésért 
végrehajtására. E részvételi folyamat legfőbb eredményeit az érintett felek a „Biodiverzitás 
és az EU- az élet fenntartása, az életképesség fenntartása” című konferencián vitatták meg és 
írták alá, mely 2004. május 25-27-én az Írországi Malahide-ban zajlott. A Malahide-i üzenet 
11., 13., 14., és 15. célkitűzése teljes egészében vagy részben a gazdasági és fejlesztési 
együttműködés kérdéseire koncentrált, és azonosították a 2010-ig elérendő 
kulcscélkitűzéseket. Hogyan tervezi az új biztos a célok elérését a Malahide-ben 
megállapított időkereten belül, és pontosan hogyan tervezi a  biodiverzitás-megőrzés 
kérdésének teljes figyelembevétele biztosítását a CSP és az RSP-k időközi felülvizsgálata, 
illetve a PRSP elkészítése során? (Jules Maaten javaslata) 

 
36. Nézeteim szerint az EU biodiverzitási stratégiájának felülvizsgálata során létrejött párbeszéd 

a Gazdasági és Fejlesztési Együttműködési Munkacsoportban a civil társadalom, az Európai 
Bizottság és a tagállamok bevonásával felettébb ígéretes és gyümölcsöző. Meg tudja-e 
erősíteni az új biztos, hogy állandósul az e célból létrehozott munkacsoport? (Jules Maaten 
javaslata) 

 
37. Az EU biodiverzitási stratégia felülvizsgálatát célzó hosszas konzultációs folyamatot 

követően egy üzenetet juttattak el az érdekelt felek Malahide-i konferenciájáról, melynek egy 
fontos része a mutatók egy csoportja, melyeket fel lehet használni a biodiverzitás állapotának 
nyomon követésére 2010-ig és azután. Az Európai Tanács 2004. június 28-i ülésén üdvözölte 
e mutatókat, és az ülésről kiadott sajtóközleményében a Tanács „sürgeti a Bizottságot, hogy 
fejlessze tovább, próbálja ki és véglegesítse e mutatókat 2006-ig”. Milyen támogatást kíván 
nyújtani az új biztos e mutatók fejlesztésének, és elegendő forrást biztosítanak-e a 
fejlesztésre? (Jules Maaten javaslata) 
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38. A Malahide-i üzenet dokumentuma elismeri a Natura 2000 hálózat közösségi 

társfinanszírozásának jelentőségét, mint a biodiverzitás-csökkenés megállítására vonatkozó 
célkitűzés 2010-re történő elérésének fontos lépését. A Bizottság a 2000. évi finanszírozásról 
szóló új tájékoztatása szerint a jövőben a Natura 2000 helyek megőrzésének és kezelésének 
finanszírozása jelentős részben a KAP forrásokból és a vidék és regionális fejlesztési 
költségvetésből fog származni. Hogyan fogja az új biztos garantálni, hogy ezeket a forrásokat 
a fontos élőhelyek és fajok bővítésének és megőrzésének céljára fordítják, és milyen szerepet 
fog játszani ebben a LIFE+? (Jules Maaten javaslata) 

 
39. A Védett Területek Natura 2000 Hálózatának végrehajtása során a korábbi EU-15 

tagállamban, jelentős ellenállás és gyanakvás merült fel a földtulajdonosok és használók 
részéről a földjük kijelölése kapcsán. Ezen ellenállás jelentős részét eloszlatta a Bizottság és 
a civil társadalmi szervezetek munkája, de még mindig fennmaradt egy bizonyos szintű 
félreértés és félretájékoztatás a tulajdonosok és használók földjének kijelölésével 
kapcsolatban. Ez a zavar és ellenállás úgy tűnik átterjed az új tagállamokra, a Bizottság 
részére benyújtandó lehetséges Natura 2000 helyek listájának elkészítése során. Tekintettel 
az Európai Parlament (2004. évi költségvetés) és a civil társadalom kéréseire a Natura 2000 
végrehajtását elősegítő szolgáltatásra vonatkozóan, milyen mechanizmusokat kíván a biztos 
életbe léptetni annak biztosítása érdekében, hogy ne ismétlődjön meg a kijelölés hosszú és 
fáradságos folyamata, mely az EU-15-öknél történt? (Jules Maaten javaslata) 

 
40. Az EU államfői elkötelezték magukat a „biodiverzitás-vesztés megállítása” mellett 2010-re 

az Európai Tanács 2001. évi göteborgi ülésén, és ezt a célt az EU Fenntartható Fejlődési 
Stratégiájának részévé tették. A 2010-es célok elérése csak akkor lehetséges, ha az európai 
társadalom széles körben meg van győződve a biodiverzitás-vesztés megállításának 
jelentősségéről és megérti, hogy mit lehet tenni ennek elérésére. Tekintettel arra, hogy a 
polgárok nincsenek tudatában ezen célkitűzés létezésének, milyen tájékoztatási és oktatási 
eszközöket javasol a biztos alkalmazni a 2010-es célkitűzés tudatosításának és megértésének 
javítására a nyilvánosság körében? (Jules Maaten javaslata) 

 
41. A Killarney nyilatkozat az Európai Biodiverzitás-kutatás Stratégia Platform (EPBRS) 2004. 

májusi ülésén született az EU ír elnökség idején. A Környezetvédelmi Tanács 2004. június 
28-i ülésén született sajtóközleményben a Tanács üdvözölte a kutatási prioritásokra 
vonatkozó Killarney ajánlásokat és a Killarney nyilatkozatot, mely hangsúlyozza az Európai 
Kutatási Terület / 7. keretprogram kulcsfontosságú szerepét a 2010-es biodiverzitási 
célkitűzések elérésének támogatásában. Mit fog az új Bizottság tenni  
annak érdekében, hogy a biodiverzitási kutatás továbbra is a 2007-2013. évre vonatkozó 7. 
kutatási keretprogram fontos része maradjon?  (Jules Maaten javaslata) 

 
42. Ön szerint mely intézkedések szükségesek annak biztosítása érdekében, hogy az EU teljesítse 

a biodiverzitás-vesztés 2010-re történő megállítására vonatkozó célkitűzést az Európai 
Tanács 2001. évi göteborgi ülésén az államfők által megállapodottak szerint? Biztosítani 
fogja-e a LIFE természeti program folytonosságát 2006 után, és javasol-e megfelelő 
forrásokat a 25 tagállamban való működéséhez? (A Verts/ALE képviselőcsoport javaslata) 

 
Gazdaságfejlesztési együttműködés 
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43. Valamennyi EU tagállamnak és az Európai Bizottságnak van saját gazdaságfejlesztési 

együttműködési politikája. A gazdasági és fejlesztési együttműködési munkacsoport többször 
is utalt rá, hogy az Európai Bizottság jelenleg inkább 26. tagállamként tevékenykedik e 
politikák tekintetében, mint koordináló szervként. Kíván-e fordítani az új biztos ezen a 
helyzeten, és kíván e nagyobb hangsúlyt helyezni a Bizottság koordináló szerepére, ezáltal 
növelve az EU jelenlétét a nemzetközi szinten? (Jules Maaten javaslata) 

 
Tengeri és tengerparti védett területek 
 
44. Az Európai Bizottság miként tervezi a CBD/COP 7 programok konkrét megvalósítását a 

tengeri és tengerparti védett területek vonatkozásában? (Jules Maaten javaslata) 
 
Halászat 
 
45. A Killarney Nyilatkozat az EU ír elnöksége idején, az Európai Biodiverzitás-kutatás 

Stratégia Platform (EPBRS) 2004. májusi ülésén született, és a Környezetvédelmi Ügyek 
Tanácsa 2004. június 28-i ülésén üdvözölte. A Killarney Nyilatkozat a halászati és 
akvakultúra-gazdálkodás ökoszisztéma alapú megközelítésének kialakítását követeli, amelyet 
megfelelő szociológiai és szociogazdasági kutatással kell támogatni. Az Európai Bizottság 
miként tervezi ennek kialakítását? (Jules Maaten javaslata) 

 
46. Az Európai Bizottság erőfeszítéseket tett a környezetvédelmi követelmények közös halászati 

politikába (KHP) való integrációjának továbbvitele érdekében. Tudná-e röviden vázolni, 
hogy ezen fontos célkitűzés mentén milyen további lépéseket tervez? (Jules Maaten 
javaslata) 

 
47. Ön szerint a Bizottság mely elsőbbséget élvező intézkedéseinek kellene elősegíteniük a 

fenntartható halászati tevékenységek biztosítását, figyelembe véve a halállomány 
megőrzésének égető szükségletét és a szociogazdasági kohézióval összefüggő célokat?   
(Jules Maaten javaslata) 

 
48. A tengeri halállomány csökkenése következtében helyszíni ellenőrzések szükségesek a 

további, nyílt vízen történő túlhalászat megelőzésére. Mivel a szárazföldi akvakultúra erre 
egy lehetséges megoldást kínál, új biztosként milyen mechanizmusokat javasol annak 
biztosítására, hogy a szárazföldi akvakultúra-fejlesztés környezetvédelmi szempontból 
fenntartható legyen? (Jules Maaten javaslata) 

 

Víz 

49. Véleménye szerint milyen intézkedések szükségesek a vízügyi keretirányelv sikeres 
végrehajtásának elősegítéséhez? A vízügyi keretirányelv teljes végrehajtása érdekében 
szándékában áll-e az EU környezetvédelmi, regionális, közlekedési és mezőgazdasági 
politikáinak erősebb integrációján munkálkodni?  (A Verts/Ale képviselőcsoport javaslata) 

 
Környezet és egészség 
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50. Júniusban az Egészségügyi Világszervezet egy fontos tanulmányt tett közzé, melyben 

megmutatta, hogy az európai térségben a gyermekek egészségi állapotát jelentős mértékben 
károsítja a környezet. Az európai egészségügyi és környezetvédelmi miniszterek elfogadtak 
egy cselekvési tervet e veszélyek csökkentése céljából. A Bizottság a WHO tanácskozásán 
bemutatott egy cselekvési tervet, amely teljes egészében a kutatásra összpontosít, ahelyett 
hogy világos jogalkotási intézkedéseket tartalmazna. Úgy tűnik, hogy e tétlenség egyik fő 
oka a politikai akarat hiánya a Bizottságban, illetve a nem megfelelő koordináció a 
különböző igazgatóságok között. Elsődleges fontosságúként fogja-e kezelni a jelenlegi uniós 
jogszabályok felülvizsgálatát és végrehajtását annak biztosítása érdekében, hogy a normák 
alkalmassá váljanak a gyermekek és más veszélyeztetett csoportok egészségének védelmére. 
Kész lenne-e szót emelni egy olyan speciális munkacsoport Bizottságon belüli létrehozása 
mellett, amely koordinálná a Bizottság tevékenységeit a környezetvédelem és az egészségügy 
terén annak érdekében, hogy nagyobb védelemben részesüljenek a gyermekek és más 
veszélyeztetett csoportok a környezeti kockázatokkal szemben?  (A Verts/Ale 
képviselőcsoport javaslata) 

 
Komitológiai eljárások a géntechnológiával módosított szervezetek (GMSz) piaci 
engedélyezésére  
 
51. A jelenlegi komitológiai eljárásoknak megfelelően a tanácsi minősített többség hiányában a 

Bizottság határozhat újfajta GMSz-ek forgalmazási engedélyének odaítéléséről. Ön szerint 
helyes-e, hogy a Bizottság ad ki forgalmazási engedélyeket olyan körülmények között, 
amikor a Miniszterek Tanácsában nyilvánvaló és tartós a politikai megosztottság az adott 
engedély vonatkozásában? Támogatná-e a komitológiai eljárások felülvizsgálatát annak 
érdekében, hogy az Európai Parlament ilyen esetekben szerephez juthasson?  (A Verts/Ale 
képviselőcsoport javaslata) 

 
Minimális küszöb a vetőmagok GMSz-ekkel való szennyezése vonatkozásában 
 
52. A komitológiai eljárás révén hozandó egyik legfontosabb döntés a vetőmagok GMSz-ekkel 

való véletlenszerű vagy technikailag elkerülhetetlen szennyezésre vonatkozó címkézési 
küszöbének megállapítása. A GM és GM-mentes növények egymás mellett élésének 
biztosítása érdekében a Parlament az észlelési szint címkézési küszöbként való megállapítása 
mellett emelt szót (2003. december 18-i, A-5-465/2003 állásfoglalás) Elfogadja-e a 
Parlament véleményét, amennyiben az Állandó Bizottság és a Tanács a Bizottság javaslatát 
nem tudja minősített többséggel támogatni?  (A Verts/Ale képviselőcsoport javaslata) 

 
Elavult növényvédő szerek 
 
53. Az elavult növényvédő szerek készletei számos országban, így néhány tagállamban és 

tagjelölt országban továbbra is komoly veszélyt jelentenek az emberi egészségre és a 
környezetre.   Az Európai Parlament számos alkalommal követelt konkrét fellépést ezen 
készletek környezetvédelmi szempontból megfelelő semlegesítésére. Mit kíván tenni annak 
biztosítására, hogy az elavult növényvédő szereket a lehető leghamarabb, környezetvédelmi 
szempontból megfelelő módon semlegesítsék? Támogatná-e a semlegesítés 
társfinanszírozását a Stockholmi Egyezménnyel összhangban? Milyen lépést javasol annak 
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biztosítására, hogy a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 
Stockholmi Egyezményt valamennyi tagállam és az ilyen készletekkel rendelkező 
szomszédos ország rövidesen ratifikálja?  (A Verts/Ale képviselőcsoport javaslata) 

 
Környezetvédelem és régiók 
 
54. Továbbra is vannak ipari vagy posztindusztriális jellegű, alacsony népsűrűségű, vízhiányos 

és következésképpen általánosságban erősen szennyezett EU-régiók. A 10 ország 
csatlakozása után az ilyen jellegű régiók száma még magasabbnak tűnik.  

 Mit tenne biztosként e probléma kezelésére?  
 Lehetséges volna-e áttekintést és jegyzéket készíteni valamennyi, környezetvédelmi 

szempontból nehéz helyzetben lévő EU-régióról? 
 Lehetséges volna-e őket különleges elbánásban részesíteni, problémáikra nagyobb figyelmet 

fordítva? (Jerzy Buzek javaslata) 
 
 
Közlekedés 
 
55. Támogatni fogja-e kollégáját, a közlekedési biztost, az európai matricáról szóló irányelvvel 

kapcsolatos tárgyalások során, különös tekintettel a fenntartható és környezetbarát 
közlekedéspolitikákra? Amint azt a Bizottság számos vizsgálata kimutatta, a külső költségek, 
főként a nehéz forgalommal kapcsolatos környezetvédelmi költségek teljes internalizációja 
egyelőre nem valósult meg. Ez az érzékeny területeken, többek között a hegyvidékeken (pl. a 
Brenner-hágón) komoly problémákkal jár. Tervezi-e a kereszttámogatás lehetőségének 
bevezetését ezen érzékeny területeken? (Richard Seeber javaslata) 
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