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1. Kokie, Jūsų nuomone, bus svarbiausi Europos aplinkos apsaugos politikos uždaviniai per 
ateinančius penkerius metus? Kaip, būdamas Komisijos narys, sieksite, kad Jūsų darbas iki 
kadencijos pabaigos duotų apčiuopiamų rezultatų? 

 
2. Kuriems aplinkos apsaugos politikos aspektams teiksite pirmenybę? Kokius naujus aplinkos 

apsaugos teisės aktus ketinate inicijuoti ir kaip manote keisti jau priimtus aplinkos apsaugos 
teisės aktus? (pasiūlė Aldis Kušķis) 

 
3. EB Steigimo sutartyje numatyta, kad „nustatant ir įgyvendinant Bendrijos politikos ir veiklos 

kryptis, turi būti atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus“. Kokios sritys, Jūsų 
nuomone, šiuo atžvilgiu yra labiausiai tobulintinos? Kaip užtikrintumėte, kad aplinkos 
apsaugos reikalavimų paisymo principas būtų tinkamai taikomas?  

 
4. Kokią vietą, Jūsų nuomone, Europos Sąjunga užims tarptautinėje aplinkos apsaugos politikos 

arenoje ir koks bus ES vaidmuo šiuo požiūriu? Kokie, Jūsų manymu, bus ES santykiai su jos 
pagrindinėmis partnerėmis, JAV ir Rusija, bei su kylančiomis ir besivystančiomis šalimis? 
Ar ketinate tęsti Europos Sąjungos voliuntaristinę politiką, ypač klimato kaitos klausimais? 
Kokių priemonių reikėtų imtis, siekiant užtikrinti, kad ES valstybės narės vykdytų savo 
įsipareigojimus, lemiamus Kioto protokolo? (pasiūlė PSE frakcija) 

 
5. Kaip įsivaizduojate aplinkos apsaugos kriterijų įtraukimą į Lisabonos procesą? Ar esate 

pasiryžęs palaikyti nuostatą, kad į ekonominį, socialinį ir aplinkos apsaugos ramstį būtų 
atsižvelgiama vienodai?  

 
Kaip skatinsite Komisiją vienodai atsižvelgti į visus šiuos ramsčius? Kokių organizacinių 
pokyčių, Jūsų nuomone, reikia Komisijoje, siekiant užtikrinti, kad būtų labiau atsižvelgiama į 
tvaraus vystymosi svarbą? 
 
Ekonominė, socialinė ir aplinkos apsaugos politika turi būti susijusios. Reikia skatinti jų, 
ypač aplinkos apsaugos ir užimtumo politikos, sąveiką, nes šios politikos sritys, mūsų 
nuomone, užuot buvusios nesuderinamos, turi papildyti viena kitą. Ar pritariate šiai 
nuomonei? Kaip ketinate didinti darbo vieto kūrimo potencialą aplinkos apsaugos politikos 
srityje? (pasiūlė PSE frakcija) 

 
Biudžetas ir jo vykdymas 
 
6. Kaip manote, ar Europos Sąjungos veiklai aplinkos apsaugos politikos srityje finansuoti 

skiriama užteiktinai lėšų ir ar jai vykdyti užtenka darbuotojų?   
 
7. Ar manote, kad Europos Sąjungos veiklai aplinkos apsaugos politikos srityje finansuoti 

skiriama užtektinai lėšų ir ar jai vykdyti užtenka darbuotojų apskritai, ir ypač visiško ES 
aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimo bei taikymo požiūriu, turint mintyje Komisijos 
užduotį būti Steigimo sutarčių sergėtoja? (pasiūlė Verts/ALE frakcija vietoj 6 ir 9 klausimų) 

 
8. Kaip užtikrinsite, kad būtų nurodyta visų būsimų pasiūlymų įgyvendinimo kaina? (pasiūlė 

John Bowis kaip 6 klausimo papildymą)     
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9. Šiuo metu daugiau kaip trečdalis visų dėl pažeidimų keliamų bylų ir skundų dėl teisės aktų 
yra susiję su aplinkos apsauga. Kokių veiksmų imtumėtės, kad užtikrintumėte tinkamą ES 
aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimą ir taikymą?  

 
10. Kaip sukurtumėte veiksmingą nepriklausomą poveikio aplinkai įvertinimo sistemą? (pasiūlė 

John Bowis kaip 9 klausimo papildymą)     
 
11. Kaip užtikrinsite, kad valstybės narės geriau vykdytų aplinkos apsaugos teisės aktus? 

(pasiūlė Chris Davies) 
 

Ryšiai su specializuotomis agentūromis 
 
12. Pastaraisiais metais sustiprėjo tendencija kurti specializuotas agentūras, tarp jų ir su aplinkos 

apsauga susijusiose srityse. Kaip vertinate šią tendenciją ir koks turėtų būti santykių tarp 
Komisijos ir tokių agentūrų pobūdis? 

 
Tarptautinės konvencijos ir susitarimai 
 
13. Iki šiol Parlamento atstovų dalyvavimas Europos Sąjungos delegacijų darbe per tarptautinius 

suvažiavimus (klimato kaitos, tvaraus vystymosi temomis) buvo nenuoseklaus ir iš esmės 
nepriimtino pobūdžio. Tai daugiausia lėmė Tarybos sprendimas neleisti ES delegacijoje 
dirbantiems EP nariams dalyvauti vidiniuose ES koordinaciniuose susitikimuose. Todėl 
Komisija turi kasdien EP delegacijai teikti trumpus pranešimus apie derybų eigą. Kaip, Jūsų 
nuomone, būtų galima išspręsti šią problemą? Ar būtumėte pasirengęs aktyviai siekti 
galutinai susitarti su Taryba, kad ji būtų išspręsta? 

 
14. Pilietinė visuomenė atliko svarbų vaidmenį kuriant ir įgyvendinant su aplinkos apsauga 

susijusias tarptautines konvencijas. Kaip sieksite, kad pilietinė visuomenė aktyviau dalyvautų 
kuriant ir vykdant tarptautinę aplinkos apsaugos politiką? (pasiūlė Verts/ALE frakcija kaip 13 
klausimo papildymą )     

 
Atsakomybė už aplinkosaugą 
 
15. Ką manote apie dabartinius teisės aktus dėl poveikio aplinkai tyrimų ar atsakomybės už 

aplinkosaugą?  Kokių iniciatyvų, Jūsų nuomone, reikėtų imtis norint sustiprinti atsakomybės 
už aplinkosaugą sąvoką? (pasiūlė PSE frakcija) 

 
Teisiškai neprivalomos priemonės 
 
16. Neseniai priimtame tarpinstituciniame susitarime dėl „efektyvesnės teisės aktų leidybos“ 

numatoma galimybė taikyti kontrolės ir priežiūros priemones, o ne įprastus teisiškai 
privalomus aktus. Kaip Jūs tai vertinate? Ar yra aplinkos apsaugos sričių, kuriose, Jūsų 
manymu, šios priemonės būtų tinkamesnės ar veiksmingesnės negu teisės aktai? 

 
Efektyvesnė teisės aktų leidyba: Išplėstinis poveikio įvertinimas ir teisiškai neprivalomos 
priemonės 
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17. Siekdama „efektyvesnės teisės aktų leidybos“, Komisija įsipareigojo vykdyti išplėstinius 
svarbiausių teisės aktų pasiūlymų poveikio įvertinimus. Remiantis nauju Europos aplinkos 
apsaugos politikos instituto visų 2003 m. Komisijos atliktų išplėstinių poveikio įvertinimų 
tyrimu, daugiausia dėmesio skiriama ekonominiam poveikiui, o į poveikį aplinkos 
apsaugai ir visuomenei atsižvelgiama mažiau. Be to, atlikus kiekybinį vertinimą paaiškėjo, 
kad daugiausia dėmesio buvo skirta trumpalaikėms ekonominėms sąnaudoms. Kaip 
užtikrinsite, kad dabar vykdomi ir būsimi poveikio įvertinimai, ypač išplėstiniai, visų pirma 
būtų suderinti, t. y. rengiant juos būtų vienodai atsižvelgiama į ekonominį, socialinį ir 
aplinkosauginį poveikį ir, antra, nebūtų apsiribojama vien trumpalaikės reikšmės 
svarstymais? Neseniai priimtame tarpinstituciniame susitarime dėl „efektyvesnės teisės aktų 
leidybos“ numatoma galimybė taikyti kontrolės ir priežiūros priemones, o ne įprastus 
teisiškai privalomus aktus. Kaip Jūs tai vertinate? Ar yra aplinkos apsaugos sričių ar atvejų, 
kuriais, Jūsų manymu, šios priemonės būtų tinkamesnės arba veiksmingesnės negu teisės 
aktai ar, atvirkščiai, sričių arba atvejų kuriais, Jūsų nuomone, šios priemonės būtų mažiau 
tinkamos arba veiksmingos negu teisės aktai? (pasiūlė Verts/ALE frakcija vietoj 16 
klausimo) 

 
Visuomenės dalyvavimas ir skaidrumas 
 
18. Pasirašydama Aarhuso konvenciją 1998 metais, Bendrija pripažino, kad ji turėtų siekti 

sustiprinti visuomenės teises dalyvauti priimant sprendimus aplinkos apsaugos klausimais. 
Visuomenės dalyvavimo ir skaidrumo svarba pabrėžiama ir Amsterdamo sutartyje, kuri  ES 
Steigimo sutartį papildė 255 straipsniu, suteikiančiu piliečiams teisę susipažinti su 
dokumentais, ir kurioje šalia kitų esminių Europos Sąjungos principų pažymima, kad 
sprendimai turi būti priimami „kuo atviriau ir kuo labiau priartinant juos prie piliečio“. 
 
Kaip užtikrinsite, kad su Parlamentu ir suinteresuotomis šalimis, pvz., nevyriausybinėmis 
organizacijomis, būtų tariamasi, kuriant Komisijos politiką ir numatant jos veiksmus? Ar 
sieksite, kad dokumentai, kuriais remiasi diskusijos, ir darbotvarkių dokumentai tik labai 
retais atvejais būtų įvardijami kaip „opūs dokumentai“ ir taip taptų neprieinami visuomenei? 
(pasiūlė Anders Wijkman) 

 
Klimato politika 
 
19. Ar Jūs esate asmeniškai pasiryžęs užtikrinti, kad ES vykdytų savo dabartinius Kioto 

protokolo lemiamus įsipareigojimus ir ko esate užsibrėžęs pasiekti per būsimas derybas dėl 
visuotinį atšilimą skatinančių išmetamų teršalų sumažinimo? (pasiūlė Chris Davies) 

 
20. Kokių veiksmų ketinate imtis, kad būtų sumažinta klimato kaita? Kaip paspartintumėte Kioto 

protokolo ratifikavimą Rusijos Federacijoje? (pasiūlė Aldis Kušķis) 
 
21. Kaip ES turėtų rengtis sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją per pirmąjį Kioto 

įsipareigojimų etapą, t. y. po 2012 metų? Ar ES turėtų užsibrėžti tikslus 2020 ir 2050 metams 
ir kiek ambicingi tie tikslai, Jūsų nuomone, turėtų būti? Kokio pasaulinio emisijų 
sumažinimo ar kokių jo ribų ES turėtų siekti tarptautinėse derybose? (pasiūlė Verts/ALE 
frakcija) 
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Tvarioji plėtra 
 
22. Kaip sieksite užtikrinti ES tvariosios plėtros strategijos tikslų įvykdymą, ir kaip užtikrinsite, 

kad ekonomikos konkurencingumas derintųsi su aplinkos tausojimu ir prisidėtų prie jo? 
(pasiūlė Chrisas Daviesas) 

 
23. Atsakingas požiūris taip pat reiškia mūsų ekonomikos per orientavimą link tvarios plėtros.  

Šiuo atžvilgiu, kiek svarbos ketinate teikti moksliniams tyrimams tvariosios plėtros srityje: 
švariųjų technologijų kūrimui ir skatinimui, protingam energijos panaudojimui, pakaitinei 
energijai ir t. t., ir kokių iniciatyvų jis linkęs imtis? (pasiūlė PSE frakcija – pateiktas ir už 
energetiką atsakingam Komisijos nariui) 

 
24. Artimiausiu laiku yra numatyta peržiūrėti ES tvariosios plėtros strategiją. Vienas didelis šios 

strategijos trūkumas yra tas, kad ji yra susijusi su tvariąja plėtra Europos regione. Dauguma 
pasaulinių aspektų ir problemų nebuvo atskirai sprendžiami.  

 
Ar Jūs pasirengę imtis svarių pastangų integruoti tvariosios plėtros išorinius aspektus į ES 
tvariosios plėtros strategiją? (pasiūlė Andersas Wijkmanas) 

 

Tvarioji plėtra ir ekologinis efektyvumas  

25. Kaip sieksite užtikrinti, kad ES būtų įgyvendinti tvariosios plėtros strategijos tikslai. Kaip 
siekiate įtraukti Europos Parlamentą į konsultacijų procesą tvariosios plėtros strategijos 
peržiūrai? Ar apsiimate Europos Parlamentui suteikti konsultacinį vaidmenį? Jūsų nuomone, 
ar ES turėtų iškelti uždavinių ekologiniam efektyvumui didinti? Kokios Jūsų manymu yra 
svarbiausios priemonės, norint pasiekti būtinų ekologinio efektyvumo pokyčių?  (pasiūlė 
Verts/ALE frakcija) 
 

Cheminės medžiagos 
 
26. Kokie yra Jūsų prioritetai dėl Komisijos teisės aktų leidybos programos aplinkosaugos 

srityje? Ar jūs įsipareigojate išsaugoti griežtą teisės aktų leidybą dėl cheminių medžiagų 
siekdamas, kad REACH sistema taptų realus žingsnis kuriant saugesnę aplinką piliečiams? 
(pasiūlė Verts/ALE frakcija) 

 
27. Naujoji cheminių medžiagų politika REACH yra laikoma ,,didžiausiu iššūkiu Komisijai, 

įgyvendinant tvariosios plėtros tikslus“. Laikinoje strategijoje yra numatyta įgyvendinti šią 
strategiją iki 2006 m. pavasario. Jūsų pirmtakė tvirtai tikėjo REACH sistema – ji manė, kad 
REACH yra ,,novatoriškas pasiūlymas“, kuris, pramonei, darbininkams ir piliečiams bei 
mūsų ekologinei sistemai sukurs sąlygas, garantuojančias sėkmę.. Ar pritariate šiam 
požiūriui? Kaip tvirtai Jūs tikite REACH sistema? Ar jūs išlaikysite Komisijos 
įsipareigojimus dėl naujų teisės aktų cheminių medžiagų srityje ir tęsite savo darbą 
siekdamas, kad 2006 m. pavasarį jie būtų įgyvendinti. Ar manote, kad REACH siūlo daugiau 
galimybių bandymų ne su gyvūnais strategijoms kurti? (pasiūlė Verts/ALE frakcija) 
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28. Kaip siekiate užtikrinti, kad pagal REACH atliekamų bandymų skaičius su gyvūnais būtų 
sumažintas iki minimumo, atsižvelgiant į tai, kad keitimasis duomenimis apie gyvūnus pagal 
Komisijos pasiūlymą nėra privalomas? (pasiūlė Chrisas Daviesas) 

 
29. Kaip siekiate užtikrinti, kad naudojant REACH sistemą daugiau išteklių ir pastangų būtų 

skirta bandymams su gyvūnais alternatyviems metodams kurti, įteisinti ir diegti. (pasiūlė 
Chrisas Daviesas) 

 
Moksliniams tyrimams naudojamų gyvūnų apsauga 
 
30. Kaip ketinate išplėsti Direktyvos Nr. 86/609 dėl moksliniams tyrimams naudojamų gyvūnų 

apsaugos taikymo sritį, kad ji būtų taikoma ir gyvūnams, naudojamiems baziniams 
bandymams, mokslo srityje, apmokymuose? (pasiūlė Chrisas Daviesas) 

 
Rinkos ekonomikos priemonių naudojimas aplinkosaugai skatinti 
 
31. Komisija ne kartą pabrėžė, kad rinkos ekonomikos priemonių taikymas yra viena geriausių 

politinių priemonių, kuriant aplinkosaugos politiką. Viena būtinų sėkmingos politikos sąlygų 
šioje srityje yra ta, kad rinkos kainos atspindėtų realias išlaidas. Gaila, bet Europos lygiu yra 
labai mažai politikos kūrimo pavyzdžių, kai taikomi bendri muitai, mokesčiai ir/ arba 
grąžinamos permokos. Valstybių narių vykdoma politika netgi labai skiriasi. Ketai. Valstybės 
narės daugeliui sričių finansiškai remia veiklą, kuri kelia pavojų aplinkai. 

 
Kokių veiksmų būtumėte pasirengęs imtis, siekdamas pasiekti susitarimą Taryboje dėl 
svarbos, propaguojant aplinkai nekenkiančius produktus bei vartojimo būdus, bei dėl 
mokesčių, rinkliavų ir permokų grąžinimo harmonizavimo ES lygiu. (pasiūlė Andersas 
Wijkmanas) 

 
Tarptautinis bendradarbiavimas 
 
32. Koks Jūsų požiūris į tarptautinį bendradarbiavimą, ypač su trečiosiomis šalimis, siekiant 

išvengti regioninių, kelias šalis sukrečiančių ekologinių katastrofų, kaip Tišos upės Rosia 
Montanoje (Baia Mare – Rumunija) užteršimas cianidais. Kokių priemonių reikia imtis, kad 
šiam bendradarbiavimui stiprinti ir padaryti jį efektyvesniu. (pasiūlė PSE frakcija) 

 
Biologinė įvairovė 
 
33. Ekologiško ūkininkavimo priemonės nebuvo visos iki galo išnaudotos,nes bendra ekologiško 

ūkininkavimo priemonių sąvoka ir ūkininkams keliami reikalavimai nėra jiems tinkamai 
išaiškinami. Tačiau dirbdamas žemės biologinei įvairovei didinti, steigiant daugiau nedidelių 
ir ekologiškų ūkių, galinčių panaudoti šias priemones, būtina kaimo vietovėse skleisti 
daugiau informacijos apie ekologišką ūkininkavimą. Ar naujasis Komisijos narys planuoja 
sukurti priemonių, kuriomis galima būtų efektyviau teikti informaciją apie 2-ąjį ramstį kaimo 
gyventojams. (pasiūlė Jules Maatenas) 

 
34. Dabartinių politinių priemonių neužtenka sustabdyti didelės gamtinės vertės dirbamos žemės 

plotų mažinimo ir taip pasiekti 2010 m. biologinės įvairovės tikslo (Europos aplinkosaugos 
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agentūros pranešimas, didelės gamtinės vertės dirbama žemė, nr. 1, Jungtinių tautų 
aplinkosaugos programa, 2004 m.). Kaip naujasis Komisijos narys nori pakoreguoti 
priemones, kad galėtų užtikrinti jų taikymą ir išvengti didelės gamtinės vertės žemės 
praradimo?  (pasiūlė Jules Maatenas) 

 
35. Europos Komisija suorganizavo nuodugnias diskusijas su valstybėmis narėmis ir pilietine 

visuomene apie biologinės įvairovės veiksmų plano įdiegimą ekonomikoje ir 
bendradarbiavimo vystymą. 2004 m. gegužės 25-27 d. Malahide, Airijoje vykusioje 
konferencijoje ,,Biologinė įvairovė ir ES – palaikykime gyvybę, palaikykime gyvenimo 
šaltinius“ suinteresuotų šalių konferencijos dalyviai aptarė ir sutiko su pagrindinėms šio 
dialogo išvadomis. 11, 13, 14 ir 15 Malahido pranešimo tiksluose visiškai arba dalinai 
orientuojamasi į ekonomines ir bendradarbiavimo vystymo problemas bei pagrindinius 
įvardintus tikslus, kuriuos reikia įgyvendinti iki 2010 metų. Kaip naujasis Komisijos narys 
ketina pasiekti tikslus pagal Malahide nustatytą grafiką, ir kaip naujasis Komisijos narys žada 
užtikrinti, kad CPS ir RSP apžvalgoje būtų atsižvelgta į biologinės įvairovės išsaugojimo 
problemas ir PRSP projektą? (pasiūlė Jules Maatenas) 

 
36. Mano manymu, dialogas, kuris organizuotas peržiūrėti ES biologinės įvairovės politiką darbo 

grupėse dėl ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymo, pasitelkiant pilietinę visuomenę, 
Europos Komisiją ir valstybes nares, buvo teikiantis vilčių ir vaisingas. Ar gali naujasis 
Komisijos narys patvirtinti, kad ta šiam tikslui sukurta darbo grupė, kuri buvo atrinkta šiam 
tikslui, taps nuolatine? (pasiūlė Jules Maatenas) 

 
37. Po ilgo konsultacinio proceso, kurio metu peržiūrėta ES biologinės įvairovės strategija, 

Malahide vykusioje suinteresuotų šalių konferencijoje buvo padarytas pranešimas, kurio 
svarbią dalį sudarė rodikliai, kuriais galima stebėti biologinės įvairovės padėtį iki 2010 m. ir 
vėliau. 2004 m. birželio 28 d. Aplinkosaugos taryba savo posėdyje pritarė šiems rodikliams, 
bei savo posėdžio spaudos protokole Taryba reikalauja, kad Komisija toliau kurtų, išbandytų 
ir užbaigtų rengti šiuos rodiklius iki 2006 metų.  Kaip naujasis Komisijos narys prisidės šių 
rodiklių kūrimo  ir kaip bus suteikta užtektinai finansinės paramos šiems rodikliams kurti? 
(pasiūlė Jules Maatenas) 

 
38. Malahido pranešime pripažįsta Bendrijos indėlio finansuojant Natura 2000 svarbą kaip 

svarbų žingsnį siekiant sustabdyti biologinės įvairovės nykimą iki 2010 metų. Komisijos 
naujai išplatintame pranešime dėl finansavimo 2000 m. tvirtinama, kad ateityje, didžioji dalis 
fondų lėšų Naturos 2000 vietovių išsaugojimui ir valdymui bus skiriama iš BŽŪP fondų bei 
kaimo ir regioninės plėtros biudžeto. Kaip naujasis Komisijos narys žada užtikrinti, kad šis 
finansavimas būtų skirtas svarbių arealų ir rūšių stiprinimui bei apsaugai, ir kokį vaidmenį 
atliks LIFE? (pasiūlė Jules Maatenas) 

 
39. Įdiegiant Natura 2000 15 iš ES valstybių saugojamų teritorijų tinklą, kilo plataus masto 

pasipriešinimas tarp žemės savininkų ir naudotojų dėl žemės sklypų skyrimo. Komisijai ir 
pilietinės visuomenės organizacijoms intensyviu darbu pavyko sumažinti šį priešinimąsi, bet 
vis dar išlieka nesusipratimų ir nesusikalbama su žemės savininkais dėl sklypų skyrimo. Šis 
sąmyšis ir pasipriešinimas linkęs plisti ir naujose valstybėse narėse, tai pastebėta, kai buvo 
ruošiami naujų galimų Natura 2000 sklypų sąrašai, prieš pateikiant juos Komisijai.  
Remiantis Europos Parlamento (2004 m. biudžetas) ir pilietinės visuomenės prašymais dėl 
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pagalbos Natura 2000 įgyvendinimui, kokias priemones pasitelks Komisijos narys, kad 
galėtų užtikrinti, jog nebepasikartos ilgas žemės sklypų procesas, kuris vyko ankstesnėse 15 
ES valstybių? (pasiūlė Jules Maatenas) 

 
40. ES valstybių vadovai 2001 m. Geteburge vykusiame Europos Tarybos susitikime įsipareigojo 

„iki 2010 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą“ ir įtraukė šį tikslą į ES darnios plėtros 
strategiją. 2010 m. tikslus bus galima pasiekti tik tuomet, kai Europos visuomenė suvoks, kad 
svarbu sustabdyti biologinės įvairovės nykimą, ir supras, kokiomis priemonėmis to siekti. 
Daugelis Europos piliečių net nežino, kad toks tikslas numatytas. Kokias informavimo ir 
švietimo priemones Komisijos narys siūlo, kad visuomenė geriau išmanytų ir suprastų šį 
2010 m. tikslą? (pasiūlė Jules Maaten) 

 
41. Per Airijos pirmininkavimą ES 2004 m. gegužės mėn. Europos biologinės įvairovės tyrimo 

strategijos platformos susitikime sudaryta Kilarnėjaus deklaracija. 2004 m. birželio 28 d. 
pranešime spaudai apie Aplinkos apsaugos Tarybos susitikimą Taryba palankiai įvertino 
Kilarnėjaus rekomendacijas dėl tyrimų prioritetų ir Kilarnėjaus deklaraciją, kurioje 
pabrėžiamas ypatingas Europos tyrimų/ VII pamatinės programos vaidmuo įtvirtinant su 
2010 m. biologinės įvairovės tikslais susijusius pasiekimus. Kaip nauja Komisija užtikrins, 
kad biologinės įvairovės tyrimai išliks svarbia 2007-2013 m. VII pamatinės tyrimų 
programos dalimi?(pasiūlė Jules Maaten) 

 
42. Kokių priemonių Jūsų nuomone reikia, norint užtikrinti, kad ES iki 2010 m. pasiektų 2001 

m. Geteburgo Europos Tarybos susitikime valstybių vadovų sutarimu nustatytą tikslą 
sustabdyti biologinės įvairovės nykimą? Ar užtikrinsite, kad LIFE aplinkos apsaugos 
programa būtų tęsiama po 2006 m. ir siūlysite atitinkamą jos finansavimą  25 valstybėse 
narėse? (pasiūlė Žaliųjų/ELA frakcija) 

 
Bendradarbiavimas ekonominio vystymo srityje 
 
43. Kiekviena ES valstybė narė ir Europos Komisija turi savo bendradarbiavimo ekonominio 

vystymo srityje politiką. Bendradarbiavimo ekonomikos ir vystymo srityje darbo grupės 
nariai skirtingu metu atkreipė dėmesį, kad pastaruoju metu Europos Komisija šiose politikos 
srityse elgiasi labiau kaip „26-ta valstybė narė“, o ne kaip koordinuojanti institucija. Ar 
naujasis Komisijos narys ketina pakeisti šią padėtį ir daugiau dėmesio skirti Europos 
Komisijos koordinavimo vaidmens plėtojimui, taip padidindamas ES svarbą tarptautiniu 
mastu? (pasiūlė Jules Maaten) 

 
Jūros ir pakrančių saugomos teritorijos 
 
44. Kokiomis priemonėmis Europos Komisija ketina  įgyvendinti CBD/COP 7 programas jūrų ir 

pakrančių saugomų teritorijų srityje? (pasiūlė Jules Maaten) 
 
Žuvininkystė 
 
45. Per Airijos pirmininkavimą ES 2004 m. gegužės mėn. Europos biologinės įvairovės tyrimo 

strategijos platformos susitikime sudaryta Kilarnėjaus deklaracija, kurią palankiai įvertino 
2004 m. birželio 28 d. Aplinkos apsaugos Taryba. Kilarnėjaus deklaracija reikalaujama 



 

DT\539768LT.doc 9/10 PE 347.019 

 LT 

plėtoti žuvininkystės valdymą vadovaujantis ekosistemos principu ir akvakultūrą, remiantis 
patikimais sociologiniais ir socioekonominiais tyrimais. Kaip Europos Komisija ketina tai 
plėtoti? (pasiūlė Jules Maaten) 

 
46. Europos Komisija ėmėsi priemonių pagerinti aplinkosaugos reikalavimų integravimą į 

bendrą žuvininkystės politiką. Gal galėtumėte paaiškinti, kaip ketinate toliau siekti šio 
svarbaus tikslo? (pasiūlė Jules Maaten) 

 
47. Kokią veiklą, Jūsų nuomone, Komisija pirmiausia turėtų skatinti, kad užtikrintų darnią 

žvejybą, atsižvelgiant į neatidėliotiną būtinybę saugoti išteklius ir į socialinės ir ekonominės 
sanglaudos tikslus? (pasiūlė Jules Maaten) 

 
48. Jūros ištekliams mažėjant būtina kontrolė, siekiant juos apsaugoti nuo per didelio žvejojimo 

atviroje jūroje. Akvakultūra vidaus vandenyse yra galimas šios problemos sprendimas. 
Kokiais mechanizmais naujasis Komisijos narys rekomenduotų užtikrinti aplinkai 
nekenkiančios akvakultūros vidaus vandenyse vystymą? (pasiūlė Jules Maaten) 

 

Vanduo 

49. Kokių priemonių, Jūsų nuomone, reikia, kad būtų sėkmingai įgyvendinta Bendroji vandens 
politikos direktyva? Ar jūs sieksite labiau integruoti ES politiką aplinkosaugos, regionų, 
transporto ir žemės ūkio srityse, kad užtikrintumėte visišką Bendrosios vandens politikos 
direktyvos įgyvendinimą?  (pasiūlė Žaliųjų/ELA frakcija) 

 
Aplinka ir sveikatos apsauga 
 
50. Birželio mėnesį Pasaulinė sveikatos organizacija paskelbė pagrindinius tyrimų rezultatus, 

rodančius, kad aplinka Europos regione smarkiai kenkia vaikų sveikatai.   Europos aplinkos 
ir sveikatos apsaugos ministrai patvirtino veiklos planą, numatantį sumažinti šią grėsmę. 
Komisija PSO posėdyje pristatė veiklos planą, kuriame akcentuojami tik moksliniai tyrimai 
ir nesiūloma jokių konkrečių teisinių priemonių. Susidaro įspūdis, kad pagrindinė šio 
pasyvumo priežastis yra politinės atsakomybės trūkumas Komisijoje ir netinkamas 
generalinių direktoratų veiklos derinimas. Ar sutinkate, kad šiuo metu svarbiausia peržvelgti 
esamus ES teisės aktus ir jų įgyvendinimą, kad tikrai būtų aišku, jog jų standartai yra 
pakankami apsaugoti vaikų ir kitų pažeidžiamų grupių sveikatą. Ar esate pasiruošęs paremti 
iniciatyvą įkurti Komisijoje specialią darbo grupę, kuri koordinuotų Komisijos veiklą 
aplinkos ir sveikatos apsaugos srityje ir taip padėtų geriau apsaugoti vaikus ir kitas 
pažeidžiamas grupes nuo žalingo aplinkos poveikio?  (pasiūlė Žaliųjų/ELA frakcija) 

 
Komitologijos procedūros GMO rinkos aprobacijoms 
 
51. Pagal dabartines komitologijos procedūras nesant kvalifikuotos Tarybos daugumos Komisija 

gali priimti sprendimą patvirtinti prekybos naujomis GMO rūšimis licenciją . Ar, Jūsų 
nuomone, yra priimtina, kad Komisija gali suteikti prekybos licenciją, kai Ministrų Taryboje 
dėl to aiškūs ir pakartotinai nepriima bendro politinio sprendimo? Ar pritartumėte, kad reikia 
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peržiūrėti komitologijos procedūras ir tokioje situacijoje suteikti Europos Parlamentui tam 
tikrą vaidmenį?  (pasiūlė Žaliųjų/ELA frakcija) 

 
Minimalūs sėklų užkrėtimo GMO apribojimai  
 
52. Reikalavimų ženklinti atsitiktinį arba techniškai neišvengiamą sėklų užkrėtimą įvairiomis 

GMO rūšimis nustatymas yra vienas svarbiausių sprendimų, priimamų taikant komitologijos 
procedūrą. Parlamentas ragino susekamumo lygmeniu numatyti ženklinimo reikalavimus, 
kuriais būtų užtikrinta galimybė atskirti genetiškai modifikuotus javus nuo genetiškai 
nemodifikuotų javų (Rezoliucija Nr. A5-465/2003 nuo 2003 12 18). Ar atsižvelgsite į 
Parlamento nuomonę, jei nuolatinis komitetas ir Taryba neparems Komisijos pasiūlymo 
kvalifikuota balsų dauguma?  (pasiūlė Žaliųjų/ELA frakcija) 

 
Nenaudojami pesticidai 
 
53. Nenaudojamų pesticidų atsargos daugelyje valstybių, taip pat ir prisijungiančiose valstybėse, 

tebekelia rimtą pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. Europos Parlamentas pakartotinai 
reikalavo konkrečiais veiksmais užtikrinti aplinkai nekenksmingą šių atsargų sunaikinimą. 
Ko ketinate imtis, kad nenaudojami pesticidai kuo greičiau būtų sunaikinti aplinkai 
nekenksmingu būdu? Ar pritartumėte bendram tokio sunaikinimo pagal Stokholmo 
konvenciją finansavimui? Kaip siūlytumėte užtikrinti, kad visos valstybės narės ir 
kaimyninės valstybės, turinčios tokių atsargų, greitai ratifikuotų Stokholmo konvenciją dėl 
išliekančių organinių teršalų?  (pasiūlė Žaliųjų/ELA frakcija) 

 
Aplinka ir regionai 
 
54. Vis dar kai kurie industriniai arba postindustriniai ES regionai yra labai tankiai apgyvendinti, 

juose vyksta intensyvus automobilių eismas ir trūksta vandens. Tai lemia jų didelį bendrą 
užterštumą.  Prisijungus 10 naujų valstybių, tokių regionų, atrodo, dar padaugėjo.  

 Kaip Jūs, kaip Komisijos narys, spręstumėte šią problemą?  
 Ar būtų galima parengti visų aplinkosauginiu požiūriu sunkiausioje padėtyje esančių ES 

regionų apžvalgą ir sąrašą? 
 Ar būtų galima jiems taikyti specialias priemones, labiau atkreipiant dėmesį į jų problemas? 

(pasiūlė Jerzy Buzekas) 
 
Transportas 
 
55. Ar paremsite savo kolegą, Komisijos narį, atsakingą už transportą, derybose dėl Eurovinjetės 

direktyvos, ypač daug dėmesio skiriant darniai, aplinkai nekenksmingai transporto politikai? 
Įvairūs Komisijos tyrimai parodė, kad iki šiol nėra visiško išorės išlaidų, ypač ekologinių 
sunkiojo transporto išlaidų, internacionalizavimo. Dėl to kyla rimtų problemų jautriose 
zonose, pvz., kalnuotose srityse (pvz.,  Brenerio kelias). Ar ketinate pristatyti tarptautinio 
tokių jautrių zonų subsidijavimo galimybę? (pasiūlė Richardas Seeberis) 
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