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1. Kādas, Jūsuprāt, būs lielākās problēmas Eiropas vides politikā turpmākajos piecos gados? Ko 
Jūs kā komisārs(-e) darītu, lai Jūsu pilnvaru laikā nodrošinātu redzamus rezultātus? 

 
2. Kādas būs Jūsu prioritātes vides politikā? Ko Jūs plānojat darīt, lai rosinātu jaunu tiesību aktu 

pieņemšanu un lai mainītu jau esošos tiesību aktus vides jomā? (ierosināja Aldis Kušķis) 
 
3. Saskaņā ar Līgumu, “nosakot un īstenojot Kopienas politiku un darbības, tajās jāintegrē 

vides aizsardzības prasības”. Kurās jomās, Jūsuprāt, progress šajā ziņā ir vajadzīgs 
visvairāk? Kā Jūs nodrošinātu integrācijas principa pareizu piemērošanu praksē?  

 
4. Kāda, Jūsuprāt, būs Eiropas Savienības vieta un nozīme starptautiskā mērogā vides 

jautājumos? Kādas attiecības, Jūsuprāt, ES šajā ziņā būs ar tās galvenajiem partneriem, 
Amerikas Savienotajām Valstīm un Krieviju, kā arī ar jaunizveidotajām un jaunattīstības 
valstīm? Vai Jūs apņemsities turpināt Eiropas Savienības brīvprātības politiku, it īpaši 
attiecībā uz klimata izmaiņām? Kas būtu jādara, lai pārliecinātos, ka ES dalībvalstis ievēro 
savas Kioto protokolā uzņemtās saistības? (ierosināja PSE grupa) 

 
5. Kā Jūs paredzat integrēt vides kritērijus Lisabonas procesā? Vai Jūs būsiet gatavs(-a) atbalstīt 

līdzsvarotu pieeju ekonomikas, sociālās jomas un vides aizsardzības pīlāriem?  
 

Kā Jūs Komisijā veicināsiet integrētu pieeju? Kādas organizatoriskas pārmaiņas, Jūsuprāt, ir 
nepieciešamas Komisijā, lai nodrošinātu labāku ilgtspējīgas attīstības prioritātes 
atspoguļojumu? 
 
Ekonomikas, sociālās jomas un vides politikas virzieni būtu jāizstrādā tā, lai tie viens otru 
atbalstītu. Vajadzētu veicināt to savstarpējo sinerģiju, it īpaši starp vides un nodarbinātības 
politikas jomām, kurām, mūsuprāt, vajadzētu būt viens otru papildinošām, nevis pretrunīgām. 
Vai Jūs piekrītat šim uzskatam? Kā Jūs plānojat attīstīt vides politikas nodarbinātības 
potenciālu? (ierosināja PSE grupa) 

 
Budžets un īstenošana 
 
6. Vai, Jūsuprāt, Eiropas Savienības darbībai vides politikas jomā ir atbilstošs finansējums un 

personāls?  
 
7. Vai, Jūsuprāt, Eiropas Savienības darbībai vides politikas jomā ir atbilstošs finansējums un 

personāls kopumā un, it īpaši, attiecībā uz pilnīgu politikas īstenošanu un ES vides tiesību 
katu piemērošanu, ņemot vērā, ka Komisija ir Līguma aizstāve? (ierosināja Zaļo/ALE 
grupa, lai aizstātu 6. un 9. jautājumu) 

 
8. Kā Jūs nodrošināsiet “cenu zīmes” piestiprināšanu katram turpmākajam priekšlikumam? 

(ierosināja John Bowis, lai papildinātu 6. jautājumu) 
 
9. Pašreiz vairāk nekā viena trešdaļa pārkāpumu tiesvedību un sūdzību par ES tiesību aktiem ir 

vides jomā. Kādas darbības Jūs plānojat, lai nodrošinātu ES tiesību aktu pareizu īstenošanu 
un piemērošanu vides jomā ?  
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10. Kā Jūs izstrādāsiet efektīvus un neatkarīgus ietekmes uz vidi novērtējumus? (ierosināja John 
Bowis, lai papildinātu 9. jautājumu) 

 
11. Kā Jūs nodrošināsiet ieviešanas līmeņa uzlabošanu dalībvalstīs, pamatojoties uz pašreizējiem 

rezultātiem? (ierosināja Chris Davies) 
 

Attiecības ar specializētām aģentūrām 
 
12. Pēdējos gados ir pieaugusi tendence dibināt specializētas aģentūras, tostarp nozarēs, kas 

saistītas ar vidi. Kā Jūs vērtējat šādu attīstību, un kādām ir jābūt attiecībām starp Komisiju un 
šādām aģentūrām? 

 
Starptautiskās konvencijas/nolīgumi 
 
13. Parlamenta dalība un iesaistīšanās ES delegācijās saistībā ar starptautiskām konvencijām (par 

klimata izmaiņām, ilgtspējīgu attīstību utt.) ir līdz šim ir notikusi pēc ad-hoc principa un 
kopumā ir bijusi neapmierinoša. Tas ir tā galvenokārt tāpēc, ka Padome ir nolēmusi neļaut 
ES delegācijas EP deputātiem piedalīties iekšējās ES koordinācijas sanāksmēs. Tādējādi 
komisāram ik dienas jāinformē EP delegācija par sarunu attīstību. Kā, Jūsuprāt, šo situāciju 
var uzlabot? Vai Jūs būtu gatavs(-a) aktīvi meklēt ilglaicīgu vienošanos ar Padomi, lai 
atrisinātu šo problēmu? 

 
14. Pilsoniskajai sabiedrībai ir bijusi būtiska nozīme starptautisko konvenciju izstrādāšanā un 

ieviešanā vides jomā. Kā Jūs stiprinātu pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos starptautiskās 
vides politikas izstrādē un ieviešanā? (ierosināja Zaļo/ALE grupa, lai papildinātu 
13. jautājumu) 

 
Atbildība par videi nodarītiem kaitējumiem 
 
15. Ko Jūs domājat par pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas regulē ietekmes uz vidi 

novērtējumus un atbildību par videi nodarītiem kaitējumiem?  Kādus priekšlikumus Jūs 
uzskatāt par nepieciešamiem, lai stiprinātu koncepciju, kas paredz atbildību par videi 
nodarītiem kaitējumiem? (ierosināja PSE grupa) 

 
Fakultatīvi instrumenti 
 
16. Nesen noslēgtais iestāžu nolīgums par “labāku likumdošanu” paredz iespēju izmantot 

regulējošus instrumentus, kas nav tradicionālie instrumenti ar tiesiski saistošu spēku. Kā Jūs 
vērtējat šādu attīstību? Vai ir kādas īpašas nozares vides jomā, kurās Jūs par 
piemērotākiem/efektīvākiem uzskatāt minētos instrumentus, nevis tiesību aktus? 

 
Labāka likumdošana: paplašināts ietekmes novērtējums un fakultatīvie instrumenti 
 
17. “Labākas likumdošanas” ietvaros Komisija ir apņēmusies veikt “paplašinātus ietekmes 

novērtējumus” attiecībā uz apjomīgiem likumdošanas priekšlikumiem. Kā liecina nesens 
Eiropas Vides politikas institūta pētījums par visiem paplašinātajiem ietekmes 
novērtējumiem, ko Komisija ir veikusi 2003. gadā, pārsvarā uzmanību pievērš ietekmei uz 
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ekonomiku, ierobežoti apskatot ietekmi uz vidi un sociālo jomu. Turklāt, cenšoties veikt 
datu kvantificēšanu, pētījums liecināja, ka uzmanību pārsvarā pievērš īstermiņa 
ekonomikas izmaksām. Ko Jūs darīsiet, lai nodrošinātu, ka pašreiz veiktajos un turpmāk 
veicamajos ietekmes novērtējumos, it īpaši paplašinātajos ietekmes novērtējumos, 
pirmkārt, pastāv līdzsvars starp ietekmes uz ekonomiku, sociālo jomu un vidi novērtējumā 
un, otrkārt, novērtējums attiecas ne tikai uz īstermiņa apsvērumiem? (Svītrot) iestāžu 
nolīgums par “labāku likumdošanu” paredz iespēju izmantot (svītrot) instrumentus, kas nav 
tradicionālie instrumenti ar tiesiski saistošu spēku. Kā Jūs vērtējat šādu attīstību? Vai ir kādas 
īpašas nozares vai jautājumi vides jomā, kuros Jūs par piemērotākiem/efektīvākiem uzskatāt 
minētos instrumentus, nevis tiesību aktus, vai, gluži otrādi, ir kādas nozares vai jautājumi, 
kuros Jūs šos instrumentus uzskatāt par mazāk piemērotiem/efektīviem? (ierosināja 
Zaļo/ALE grupa, lai aizstātu 16. jautājumu) 

 
Sabiedrības līdzdalība un pārredzamība 
 
18. Parakstot Orhūsas Konvenciju 1998. gadā, Kopiena atzina, ka tai ir jācenšas stiprināt 

sabiedrības tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā vides aizsardzības jomā. Sabiedrības 
līdzdalības un pārredzamības nozīme ir uzsvērta arī Amsterdamas Līgumā, ar kuru ES 
līgumā iekļāva 255. pantu, dodot pilsoņiem tiesības piekļūt dokumentiem un Eiropas 
Savienības pamatprincipus papildinot ar principu, ka lēmumus “jāpieņem pēc iespējas 
atklātāk un, pēc iespējas tuvinot tos pilsoņiem”. 
 
Kā Jūs nodrošināsiet, ka Komisijas politikas un rīcības izstrādē notiek atbilstīga apspriešanās 
ar Parlamentu un ieinteresētajām sabiedrības daļām, piemēram, NVO? Vai Jūs nodrošināsiet, 
ka apspriežamo dokumentu un darba kārtības dokumentu iekļaušanu “slepeno dokumentu” 
kategorijā, kā rezultātā tie vairs nav nepieejami sabiedrībai pārbaudes nolūkos, samazina līdz 
absolūtam minimumam? (ierosināja Anders Wijkman) 

 
Klimata politika 
 
19. Vai Jūs esat personīgi apņēmies nodrošināt, ka ES ievēro savas pašreizējās saistības atbilstīgi 

Kioto protokolam, un kādi ir Jūsu plāni attiecībā uz turpmākajām sarunām par globālo 
sasilšanu izraisošo emisiju samazinājuma nodrošināšanu? (ierosināja Chris Davies) 

 
20. Ko Jūs plānojat darīt, lai samazinātu klimata izmaiņas? Ko Jūs darīsiet, lai veicinātu Kioto 

protokola ratificēšanu no Krievijas Federācijas puses? (ierosināja Aldis Kušķis) 
 
21. Kā ES vajadzētu gatavoties mērķiem, kas noteikti attiecībā uz siltumnīcas efektu izraisošo 

gāzu samazināšanu laikā, kas seko pirmajam Kioto saistību periodam, t.i., periodā pēc 2007. 
gada?  Vai ES vajadzētu noteikt mērķus 2020. un 2050. gadam, un kādā līmenī, Jūsuprāt, 
šādiem mērķiem vajadzētu būt? Kādu globālā samazinājuma līmeni vai “griestus” ES 
vajadzētu noteikt par savu mērķi starptautiskajās sarunās? (ierosināja Zaļo/ALE grupa) 

 
Ilgtspējīga attīstība 
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22. Ko Jūs darīsiet, lai nodrošinātu ES ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (SDS) mērķu sasniegšanu, 
un kā Jūs nodrošināsiet ekonomikas konkurētspējas un vides ilgtspējības saderību, kā arī 
ekonomikas konkurētspējas ieguldījumu vides ilgtspējībā? (ierosināja Chris Davies) 

 
23. Atbildības pilna pieeja nozīmē arī mūsu ekonomikas pārorientēšanu uz ilgtspējīgu attīstību.  

Kāda līmeņa prioritāti šajā ziņā Jūs esat paredzējis piešķirt pētniecībai ilgtspējīgas attīstības 
jomā — tīru tehnoloģiju attīstīšanai un veicināšanai, saprātīgai enerģijas izmantošanai, 
alternatīvajiem enerģijas veidiem u.c. ..., un kādus priekšlikumus Jūs esat paredzējis iesniegt? 
(ierosināja PSE grupa — var izmantot arī jautājumos enerģijas komisāram) 

 
24. Tuvākajā nākotnē ir paredzēts pārskatīt Eiropas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Būtisks 

stratēģijas trūkums ir tas, ka tajā ilgtspējība ir apskatīta tikai Eiropas reģionālajā kontekstā. 
Tā neapskata lielāko daļu globālo aspektu un jautājumu.  

 
Vai Jūs esat gatavs(-a) pielikt pūles, lai iestrādātu ilgtspējīgas attīstības ārējās dimensijas ES 
SDS? (ierosināja Anders Wijkman) 

 

Ilgtspējīga attīstība un ekoefektivitāte 

25. Kā Jūs paredzat nodrošināt ES ilgtspējīgas attīstības stratēģijas mērķu izpildi? Kā Jūs 
iesaistīsiet Parlamentu sabiedrības apspriešanās procesā par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
pārskatīšanu? Vai Jūs uzņemtos piešķirt Parlamentam oficiālu konsultatīvu lomu attiecībā uz 
šo pārskatīšanu? Vai, Jūsuprāt, ES vajadzētu noteikt mērķus konkrētos skaitļos attiecībā uz 
ekoefektivitātes uzlabošanu? Kādus pasākumus Jūs uzskatāt par vissvarīgākajiem, lai 
panāktu vajadzīgo ekoefektivitātes uzlabošanu?  (ierosināja Zaļo/ALE grupa) 
 

Ķimikālijas 
 
26. Kādas ir Jūsu prioritātes attiecībā uz Komisijas likumdošanas programmu vides jomā? It 

īpaši, vai Jūs apņematies aizstāvēt nepieciešamību pēc striktiem ķimikālijas regulējošiem 
tiesību aktiem, lai REACH sistēma varētu kļūt par reālu soli ceļā uz nekaitīgāku vidi mūsu 
pilsoņiem? (ierosināja PSE grupa) 

 
27. Jauno ķimikāliju programmu ar nosaukumu REACH lielākoties uzskata par “lielāko 

problēmjautājumu, ar ko sastapusies Komisija, pildot noteiktos ilgtspējīgas attīstības 
mērķus”. Pagaidu stratēģijā noteiktais ieviešanas termiņš ir 2006. gada pavasaris.  Jūsu 
priekšgājēja bija pārliecināta REACH atbalstītāja — viņa uzskatīja REACH par 
“revolucionāru priekšlikumu”, kas “radīs abpusēju izdevīgumu gan nozarei, gan 
darbiniekiem, gan pilsoņiem, gan mūsu ekosistēmai”. Vai Jūs piekrītat šim uzskatam? Cik 
cieši Jūs esat apņēmies(-usies) atbalstīt REACH? Vai Jūs atbalstīsiet Komisijas apņemšanos 
izstrādāt jaunus ķimikālijas regulējošus tiesību aktus, un vai Jūs turpināsiet darbu tā, lai ir 
iespējams sasniegt mērķi attiecībā uz šīs programmas ieviešanu 2006. gada pavasarī? Kā 
Jums šķiet, vai REACH programmā pastāv turpmākas attīstības iespējas testēšanas 
stratēģijām, kur neizmanto dzīvniekus? (ierosināja Zaļo/ALE grupa) 
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28. Kā Jūs esat iecerējis(-usi) nodrošināt, ka REACH programmā testēšanu uz dzīvniekiem veic 
pēc iespējas mazāk, ņemot vērā, ka atbilstīgi Komisijas priekšlikumam apmaiņa ar dzīvnieku 
datiem nav obligāta? (ierosināja Chris Davies) 

 
29. Kā Jūs domājat nodrošināt, ka REACH programmā palielinās resursi un pūles tādu testēšanas 

metožu izstrādāšanā, pārbaudē un pieņemšanā, kurās neizmanto dzīvniekus, ņemot vērā 
faktu, ka viens no regulas mērķiem ir veicināt testēšanu, kurā neizmanto dzīvniekus? 
(ierosināja Chris Davies) 

 
Pētniecībā izmantoto dzīvnieku aizsardzība 
 
30. Kā Jūs esat iecerējis paplašināt Direktīvas Nr. 86/609 par pētniecībā izmantoto dzīvnieku 

aizsardzību piemērojamību, lai tā attiektos arī uz dzīvniekiem, ko izmanto zinātniskajā 
pētniecībā, izglītībā un apmācībā? (ierosināja Chris Davies) 

 
Tirgus ekonomikas instrumentu izmantošana vides aizsardzības veicināšanā 
 
31. Komisija ir atkārtoti apgalvojusi, ka tirgus ekonomikas instrumentu izmantošana ir viens no 

labākajiem politikas rīkiem vides politikas izstrādes jomā. Neaizstājams priekšnoteikums 
efektīvai politikas izstrādei šajā jomā varētu būt tirgus cenu atbilstība patiesajām izmaksām. 
Diemžēl ES līmeņa politikas izstrādāšanā ļoti reti pastāv situācijas, kad piemēro vienotus 
nodokļus, maksas un/vai atlaides. Tā vietā dalībvalstīs šīs politikas struktūras mēdz būt ļoti 
atšķirīgas. Cenu noteikšana, pamatojoties uz visām izmaksām, ir sastopama reti. Tā vietā 
dalībvalstis daudzās nozarēs joprojām izmanto dotācijas, lai atbalstītu darbības, kas negatīvi 
ietekmē vidi. 

 
Ko Jūs esat gatavs(-a) darīt, lai censtos panākt vienošanos Padomē par to, cik svarīgs ir cenu 
noteikšanas princips, pamatojoties uz visām izmaksām, un tā veicinātu videi drošu ražošanu 
un patēriņa modeļus, tostarp panākot vienošanos par nodokļu, maksu un/vai atlaižu 
saskaņošanas nozīmību ES līmenī? (ierosināja Anders Wijkman) 

 
Pārrobežu sadarbība 
 
32. Kādi ir Jūsu uzskati par pārrobežu sadarbību, it īpaši ar trešām valstīm, lai novērstu tādas 

reģionālās un pārrobežu vides katastrofas kā, piemēram, cianīda piesārņojumu Tizas upē 
Rosia Montana reģionā (Baia Mare reģions Rumānijā)? Kas būtu jādara, lai šo sadarbību 
stiprinātu un padarītu to efektīvāku? (ierosināja PSE grupa) 

 
Bioloģiskā daudzveidība 
 
33. Pilns lauksaimniecības un vides pasākumu potenciāls netika realizēts, jo lauku teritorijās 

kopumā nav nodrošināta atbilstīga informācija par šo pasākumu vispārējo koncepciju un 
prasībām pret lauksaimniekiem.  Tomēr šīs informācijas pieejamības uzlabošana ir būtiska 
lauksaimniecības zemes bioloģiskās daudzveidības uzlabošanā, palielinot to maza mēroga 
saimniecību apsaimniekotāju un organisko produktu ražotāju skaitu, kas izmanto šos 
pasākumus. Vai Jūs kā nākamais(-ā) komisārs(-e) plānojat izstrādāt rīkus, ko varētu 
izmantot, lai uzlabotu lauksaimnieku informētību par II pīlāru? (ierosināja Jules Maaten) 
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34. Pašreiz politikas pasākumi ir izrādījušies nepietiekami, lai novērstu turpmāku tādu 

lauksaimniecības teritoriju samazināšanos, kurām ir augsta dabas vērtība, un tādējādi 
sasniegtu 2010. gadam noteikto bioloģiskās daudzveidības mērķi (Eiropas Vides aģentūras 
ziņojums, Lauksaimniecības zeme ar augstu dabas vērtību, Nr. 1, UNEP, 2004. g.). Kā Jūs kā 
jaunais(-ā) komisārs(-e) koriģēsiet pašreizējos pasākumus, lai nodrošinātu to izpildi un lai 
novērstu tādu lauksaimniecības zemju samazināšanos, kurām ir augsta dabas vērtība? 
(ierosināja Jules Maaten) 

 
35. Eiropas Komisija organizēja padziļinātu dialogu ar dalībvalstīm un pilsonisko sabiedrību par 

bioloģiskās daudzveidības rīcības plāna sadarbībai ekonomikas un attīstības jomā ieviešanu.  
Galvenos šī līdzdalības procesa rezultātus apsprieda un apstiprināja ieinteresēto pušu 
konferences “Bioloģiskā daudzveidība un ES — uzturēt dzīvi, uzturēt izdzīvošanu” 
dalībnieki; šī konference norisinājās 2004. gada 25. -27. maijā Īrijas pilsētā Malahide. 
Malahide ziņojuma 11., 13., 14. un 15. mērķis ir pilnībā vai daļēji orientēts uz jautājumiem, 
kas saistīti ar sadarbību ekonomikas un attīstības jomā, kā arī nosauc galvenos uzdevumus, 
kas jāsasniedz līdz 2010. gadam. Kā Jaunā Komisija ir paredzējusi izpildīt noteiktos 
uzdevumus Malahide apstiprinātajā termiņā, un kā konkrēti Jūs kā jaunais(-ā) komisārs(-e) 
plānojat pārliecināties, ka bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jautājumus pilnībā ņem 
vērā termiņa vidus posmā veicamajā valsts un reģionālās stratēģijas dokumentu novērtējuma 
gaitā, kā arī gatavojot nabadzības samazināšanas stratēģijas dokumentu?  (ierosināja Jules 
Maaten) 

 
36. Manuprāt, dialogs, ko ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija izraisīja darba grupā, kas 

strādāja pie jautājumiem saistībā ar pilsoniskās sabiedrības, Eiropas Komisijas un dalībvalstu 
sadarbību ekonomikas un attīstības jomā, bija diezgan daudzsološs un produktīvs. Vai Jūs kā 
jaunais(-ā) komisārs(-e) varat apliecināt, ka šim nolūkam izveidotā darba grupa tagad kļūs 
par pastāvīgo darba grupu? (ierosināja Jules Maaten) 

 
37. Pēc garā apspriešanās procesa, kas nupat norisinājās saistībā ar ES bioloģiskās daudzveidības 

stratēģijas pārskatīšanu, ieinteresēto pušu konference Malahide pilsētā sagatavoja ziņojumu, 
kurā ievērojamu daļu veidoja rādītāju kopums, kuru varētu izmantot bioloģiskās 
daudzveidības situācijas uzraudzīšanai līdz 2010. gadam, kā arī vēlāk. Šo rādītāju kopumu 
savā 2004. gada 28. jūnija sanāksmē atzinīgi novērtēja Vides Padome, un paziņojumā presei, 
ko sagatavoja par šo sanāksmi, Padome “mudina Komisiju tālāk attīstīt, pārbaudīt un pabeigt 
šo kopumu līdz 2006. gadam”. Kāda veida atbalstu Jūs kā komisārs(-e) piešķirtu šo rādītāju 
attīstīšanas vajadzībām, un vai būs piešķirts pietiekams finansējums šo rādītāju attīstīšanas 
nodrošināšanai? (ierosināja Jules Maaten) 

 
38. Malahide pilsētā sagatavotā ziņojuma dokumentā ir atzīta Kopienas līdzfinansējuma būtiskā 

nozīme Natura 2000 tīklā kā svarīgs solis, lai sasniegtu mērķi par bioloģiskās daudzveidības 
zudumu apturēšanu līdz 2010. gadam. Jaunajā Komisijas ziņojumā par finansējumu 
2000. gadam ir teikts, ka turpmāk liela daļa Natura 2000 teritoriju saglabāšanai un 
pārvaldībai paredzētā finansējuma nāks no kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) 
līdzekļiem un lauku un reģionālās attīstības budžetiem. Kā Jūs kā komisārs(-e) nodrošināsiet, 
ka šis finansējums ir garantēts svarīgu dzīvotņu un sugu veicināšanai un saudzēšanas 
vajadzībām, un kāda nozīmē šajā jautājumā būs LIFE+? (ierosināja Jules Maaten) 
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39. Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīkla ieviešanas laikā 15 dalībvalstu Eiropas Savienībā 

zemes īpašnieki un lietotāji izrādīja būtisku pretestību un aizdomas par viņu zemes 
iekļaušanu aizsargājamo teritoriju kategorijā. Liela daļa pretestības mazinājās Komisijas un 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju aktīvā darba rezultātā, tomēr zemes īpašnieki ne reti 
joprojām neizprot šo teritoriju apzīmēšanas sekas un nav par to informēti.   Šķiet, ka šis 
apjukums un pretestība izplatās uz jaunajām dalībvalstīm, tām gatavojot sarakstus 
iesniegšanai Komisijā ar iespējamām Natura 2000 teritorijām. Ņemot vērā Eiropas 
Parlamenta pieprasījumus (2004. gada budžetam) un lūgumus no pilsoniskās sabiedrības par 
tāda dienesta izveidi, kas palīdzētu Natura 2000 ieviešanā, kādus mehānismus Jūs kā 
komisārs(-e) ieviestu, lai nodrošinātu to, ka neatkārtojas garais un ieilgušais teritoriju 
apzīmēšanas process, ko pieredzēja ES 15 dalībvalstu sastāvā? (ierosināja Jules Maaten) 

 
40. Eiropadomes augstākā līmeņa sanāksmē 2001. gadā Gēteborgā ES valstu vadītāji izteica 

apņemšanos “apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu līdz 2010. gadam” un iekļāva šo 
apņemšanos kā mērķi ES ilgtspējīgas attīstības stratēģijā. Sasniegt 2010. gadam noteiktos 
mērķus būs iespējams tikai tad, ja Eiropas plašāka sabiedrība būs pārliecināta par 
nepieciešamību apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu un sapratīs, ko darīt, lai to 
izdarītu. Ņemot vērā, ka daudzi Eiropas Savienības pilsoņi pat neapzinās, ka šāds mērķis ir 
noteikts, kādus informēšanas un izglītošanas rīkus Jūs kā komisārs(-e) ierosināt izmantot, lai 
uzlabotu sabiedrības informētību un izpratni par 2010. gadam noteikto mērķi?  (ierosināja 
Jules Maaten) 

 
41. Killarney deklarāciju 2004. gada maijā sagatavoja sanāksmē par Eiropas nostādni bioloģiskās 

daudzveidības pētniecības stratēģijas jomā (EPBRS) laikā, kad ES prezidentvalsts bija Īrija. 
Paziņojumā presei saistībā ar Vides Padomes sanāksmi 2004. gada 28. jūnijā Padome atzinīgi 
novērtēja Killarney sagatavotos ieteikumus attiecībā uz prioritātēm pētniecībā un Killarney 
deklarāciju, kurā ir uzsvērta Eiropas Pētniecības telpas/7. pamatprogrammas būtiskā nozīme 
2010. gadam noteikto bioloģiskās daudzveidības jomas mērķu izpildes atbalstīšanā.   Ko 
jaunā Komisija darīs, lai nodrošinātu, ka bioloģiskās daudzveidības pētniecība joprojām ir 
svarīga 2007. – 2013. gada periodam sagatavotās 7. pamatprogrammas daļa?  (ierosināja 
Jules Maaten) 

 
42. Kādi pasākumi, Jūsuprāt, ir nepieciešami, lai nodrošinātu, ka ES sasniedz mērķi par 

bioloģiskās daudzveidības izzušanas samazināšanos līdz 2010. gadam, par ko valstu vadītāji 
vienojās Eiropadomes tikšanās laikā Gēteborgā 2001. gadā? Vai Jūs nodrošināsiet LIFE 
dabas programmas turpināšanos arī pēc 2006. gada un ierosināsiet piešķirt atbilstīgu 
finansējumu šīs programmas darbam visās 25 dalībvalstīs? (ierosināja Zaļo/ALE grupa) 

 
Sadarbība ekonomikas attīstības jomā 
 
43. Katrai ES dalībvalstij un EK ir pašai sava politika attiecībā uz sadarbību ekonomikas 

attīstības jomā. Ekonomiskās un attīstības sadarbības darba grupas dalībnieki vairākkārt ir 
teikuši, ka saistībā ar šiem politikas virzieniem Eiropas Komisija šobrīd darbojas drīzāk kā 
“26. dalībvalsts”, nevis kā koordinējoša struktūra. Vai Jūs kā jaunais(-ā) komisārs(-e) esat 
paredzējis(-usi) šo situāciju mainīt un likt lielāku uzsvaru uz EK koordinatora lomas 
attīstīšanu, tādējādi palielinot ES redzamību starptautiskajā arēnā? (ierosināja Jules Maaten) 
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Jūras un piekrastes aizsargājamās teritorijas 
 
44. Kā konkrēti Eiropas Komisija ir iecerējusi ieviest Bioloģiskās daudzveidības 

konvencijas/COP 7 programmas attiecībā uz jūras un piekrastes aizsargājamajām teritorijām? 
(ierosināja Jules Maaten) 

 
Zivsaimniecības 
 
45. Killarney deklarāciju 2004. gada maijā sagatavoja sanāksmē par Eiropas nostādni bioloģiskās 

daudzveidības pētniecības stratēģijas jomā (EPBRS) laikā, kad ES prezidentvalsts bija Īrija, 
un šo deklarāciju atzinīgi novērtēja Vides Padome savā 2004. gada 28. jūnija sanāksmē. 
Killarney deklarācijā ir pieprasīts attīstīt uz ekosistēmu pamatotu pieeju zivsaimniecību un 
akvakultūras apsaimniekošanai, kuras pamatā būtu atbilstīgi socioloģiskie un 
sociālekonomiskie pētījumi. Kā Eiropas Komisija plāno izstrādāt šādu pieeju? (ierosināja 
Jules Maaten) 

 
46. Eiropas Komisija ir daudz darījusi, lai uzlabotu vides prasību iekļaušanu kopējā 

zivsaimniecību politikā (KZP). Lūdzu, norādiet, kā Jūs esat paredzējis(-usi) turpināt darbu 
attiecībā uz šo prioritatīvo jomu? (ierosināja Jules Maaten) 

 
47. Kādas prioritatīvas darbības, Jūsuprāt, Komisijai vajadzētu veicināt, lai nodrošinātu 

ilgtspējīgu zvejošanu, ņemot vērā steidzamo vajadzību saglabāt zivju krājumus un 
sociālekonomiskās kohēzijas mērķus? (ierosināja Jules Maaten) 

 
48. Jūras zivju krājumu samazināšanās rezultātā ir jāizstrādā kontroles pasākumi, lai novērstu 

joprojām piekopto zvejas kvotu pārsniegšanu atklātā jūrā. Ņemot vērā, ka par vienu no 
risinājumiem šajā gadījumā uzskata iekšzemes akvakultūru, kādu mehānismus Jūs kā 
jaunais(-ā) komisārs(-e) ieteiktu, lai nodrošinātu, ka attīstās ekoloģiski ilgtspējīga iekšzemes 
akvakultūra? (ierosināja Jules Maaten) 

 

Ūdens 

49. Kādi pasākumi, Jūsuprāt, ir nepieciešami, lai atbalstītu sekmīgu ūdens pamatdirektīvas 
īstenošanu? Vai Jūs centīsieties nodrošināt ES vides, reģionālās, transporta un 
lauksaimniecības politikas jomu palielinātu integrāciju, lai panāktu pilnīgu ūdens 
pamatdirektīvas īstenošanu?  (ierosināja Zaļo/ALE grupa) 

 
Vide un veselība 
 
50. Jūnijā Pasaules veselības organizācija (PVO) publicēja apjomīgu pētījumu, kas liecināja, ka 

bērnu veselību Eiropas reģionā būtiski apdraud apkārtējā vide. Eiropas valstu veselības 
aizsardzības un vides ministri pieņēma rīcības plānu šo draudu mazināšanai. Komisija PVO 
sanāksmē iesniedza rīcības plānu, kas ir pilnībā orientēts uz pētniecību un nenosauc skaidrus 
tiesiskus instrumentus. Šķiet, ka būtisks šī rīcības trūkuma cēlonis ir politiskās gribas 
trūkums Komisijā un neatbilstīga koordinācija starp dažādiem ģenerāldirektorātiem. Vai Jūs 
piešķirsiet prioritāti pašreizējo ES tiesību aktu pārskatīšanai un to īstenošanai, lai 
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nodrošinātu, ka noteiktie standarti kļūst piemēroti bērnu un citu neaizsargātu grupu veselības 
aizsargāšanai? Vai Jūs esat gatavs(-a) aizstāvēt ideju par tādas īpašas darba grupas izveidi, 
kas koordinētu Komisijas darbības vides un veselības aizsardzības jomā ar mērķi labāk 
pasargāt bērnus un citas neaizsargātas grupas no riskiem, kas saistīti ar vidi?  (ierosināja 
Zaļo/ALE grupa) 

 
Komitoloģijas procedūras ģenētiski modificēto organismu(ĢMO) tirdzniecības apstiprināšanai 
 
51. Atbilstīgi pašreizējām komitoloģijas procedūrām gadījumos, kad Padomē nav klāt kvalificēts 

vairākums, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par tirdzniecības licences apstiprināšanu 
attiecībā uz jaunām ĢMO šķirnēm. Vai Jums šķiet piemēroti, ka Komisija piešķir 
tirdzniecības licences apstākļos, kad Ministru Padomē attiecībā uz šādu licenču 
apstiprināšanu pastāv izteiktas un nenoskaidrotas politiska rakstura domstarpības? Vai Jūs 
atbalstītu šo komitoloģijas procedūru pārskatīšanu, lai šādos apstākļos piešķirtu lēmējtiesības 
Eiropas Parlamentam?  (ierosināja Zaļo/ALE grupa) 

 
Obligātās robežvērtības sēklas inficēšanās gadījumos ar ĢMO 
 
52. Marķēšanas robežvērtības noteikšana attiecībā uz gadījuma rakstura vai tehniski 

nenovēršamu sēklas inficēšanos ar ĢMO šķirnēm ir viens no svarīgākajiem lēmumiem, ko 
pieņem ar komitoloģijas procedūru. Lai nodrošinātu ģenētiski modificētu un ģenētiski 
nemodificētu kultūru līdzāspastāvēšanu, Parlaments ir aicinājis marķēšanas robežvērtības 
noteikt ĢMO noteikšanas līmenī (2003. gada 18. decembra Rezolūcija A5-465/2003). Vai 
Jūs ņemsiet vērā Parlamenta viedokli, ja pastāvīgajai komitejai un Padomei neizdosies 
nobalsot par Komisijas priekšlikumu ar kvalificētu balsu vairākumu?  (ierosināja Zaļo/ALE 
grupa) 

 
Novecojuši pesticīdi 
 
53. Novecojušu pesticīdu krājumi daudzās valstīs, tostarp dažās vecajās un jaunajās dalībvalstīs 

joprojām nopietni apdraud cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Eiropas Parlaments ir atkārtoti 
pieprasījis konkrētu rīcību attiecībā uz atbrīvošanos no šiem krājumiem videi nekaitīgā veidā. 
Ko Jūs plānojat darīt, lai nodrošinātu atbrīvošanos no novecojušiem pesticīdiem videi 
nekaitīgā veidā pēc iespējas ātrāk? Vai Jūs piekrītat šādu darbību līdzfinansējumam atbilstīgi 
Stokholmas Konvencijai? Ko Jūs ieteiktu, lai nodrošinātu strauju Stokholmas Konvencijas 
par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem ratificēšanu visās dalībvalstīs, kā arī 
kaimiņvalstīs, kurās ir šādi pesticīdu uzkrājumi?  (ierosināja Zaļo/ALE grupa) 

 
Vide un reģioni 
 
54. Joprojām pastāv tādi ES rūpnieciskie reģioni vai reģioni, kur rūpniecība vairs nenotiek, kuros 

ir ļoti augsts iedzīvotāju blīvums, noslogota satiksme, ūdens trūkums un tādējādi arī augsts 
vispārējā piesārņojuma līmenis. Pēc 10 jauno dalībvalstu pievienošanās šādu reģionu skaits ir 
vēl lielāks.  

 Ko Jūs kā komisārs(-e) darītu, lai risinātu šo problēmu?  
 Vai būtu iespējams veikt visu to ES reģionu pārbaudi un indeksāciju, kuros šī situācija ir 

vissmagākā no vides aizsardzības redzespunkta? 
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 Vai būtu iespējams piešķirt šiem reģioniem īpašu režīmu, lai šīm problēmām pievērstu 
lielāku uzmanību? (ierosināja Jerzy Buzek) 

 
Transports 
 
55. Vai Jūs atbalstāt savu kolēģi transporta jomas komisāru notiekošajās sarunās par Eiro-

uzlīmju direktīvu, kur īpašu uzmanību pievērš ilgtspējīgai videi draudzīgas transporta 
politikas jomai? Kā liecina Komisijas informācijas pieprasījumi, pagaidām vēl nav panākta 
pilnīga ārējo izmaksu pārvēršana par iekšējām izmaksām, it īpaši attiecībā uz vides 
aizsardzības izmaksām, ko izraisa lieljaudas transporta līdzekļi. Tādējādi tādās jutīgās 
teritorijās kā kalnu apgabalos (piemēram, Brennera maršrutā) rodas nopietnas problēmas. Vai 
Jūs plānojat padarīt iespējamu šķērssubsidēšanu šajās jutīgajās teritorijās? (ierosināja 
Richard Seeber) 
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