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1. Wat zullen volgens u de grootste uitdagingen voor het Europees milieubeleid zijn in de 

komende vijf jaren? Wat zou u als Commissaris doen om te zorgen voor zichtbare 
resultaten tegen het einde van uw mandaat? 

 
2. Wat zullen uw prioriteiten zijn voor het milieubeleid? Welke nieuwe initiatieven zult u 

nemen en welke veranderingen wilt u aanbrengen in de bestaande milieuwetgeving? 
(voorgesteld door Aldis Kušķis) 

 
3. Volgens het Verdrag moeten "de eisen inzake milieubescherming […] worden 

geïntegreerd in de omschrijving  en uitvoering van het beleid en het optreden van de 
Gemeenschap". Wat zijn volgens u de gebieden waar het meest vooruitgang op dit vlak 
nodig is? Hoe zou u ervoor zorgen dat het integratiebeginsel naar behoren in praktijk 
wordt gebracht? 

 
4. Wat moet volgens u de plaats en de specifieke rol van de Europese Unie in de wereld zijn 

ten aanzien van milieukwesties? Welke betrekkingen zal de EU volgens u op dit gebied 
onderhouden met haar voornaamste partners, de Verenigde Staten, Rusland en ook met 
de opkomende landen en de ontwikkelingslanden? Kunt u zich ertoe verplichten het 
voluntaristische beleid van de Europese Unie met name ten aanzien van 
klimaatsverandering voort te zetten? Welke maatregelen moeten genomen worden om 
ervoor te zorgen dat de EU-lidstaten hun verplichtingen op grond van het Kyoto-protocol 
nakomen? (voorgesteld door de PSE-Fractie) 

 
5. Hoe moeten volgens u de milieucriteria worden opgenomen in het proces van Lissabon? 

Bent u bereid steun te geven aan een evenwichtige afweging tussen de economische, de 
sociale en de milieuaspecten? 
 
Hoe zult u zich inzetten voor een geïntegreerde aanpak binnen de Commissie? Welke 
organisatorische veranderingen binnen de Commissie zijn volgens u nodig om te zorgen 
dat de prioriteit die gegeven moet worden aan duurzame ontwikkeling beter uit de verf 
komt? 
 
Het economische, het sociale en het milieubeleid moeten zo worden vastgesteld dat zij 
elkaar wederzijds versterken. Synergieën moeten worden bevorderd, met name tussen het 
milieubeleid en het werkgelegenheidsbeleid, die elkaar moeten aanvullen en niet met 
elkaar in strijd moeten zijn. Deelt u deze mening? Hoe denkt u het 
werkgelegenheidspotentieel van het milieubeleid te ontwikkelen? (voorgesteld door de 
PSE-Fractie)    

 
Begroting en implementatie 
 
6. Denkt u dat voldoende geld en personeel ter beschikking worden gesteld voor het 

optreden van de Unie op het gebied van het milieubeleid? 
 
7. Bent u van mening dat er voldoende financiële en personele middelen uitgetrokken 

worden voor het optreden van de Unie op het gebied van het milieubeleid, meer in het 
algemeen en in het bijzonder ten aanzien van een volledige uitvoering en toepassing 
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van de EU-milieuwetgeving, in het licht van het feit dat de Commissie als hoedster van 
het Verdrag moet optreden? (voorgesteld door de Verts/ALE-Fractie ter vervanging van 
de vragen 6 en 9) 

 
8. Hoe zult u ervoor zorgen dat er "prijskaartjes" komen te hangen aan toekomstige 

voorstellen? (voorgesteld door John Bowis als aanvulling op vraag 6)  
 
9. Momenteel gaat meer dan een derde van alle inbreukprocedures en klachten inzake EU-

wetgeving over milieukwesties. Welke maatregelen zou u overwegen om te verzekeren 
dat de communautaire milieuwetgeving correct wordt geïmplementeerd en toegepast? 

 
10. Hoe zult u zorgen voor een doeltreffende en onafhankelijke milieueffectbeoordeling? 

(voorgesteld door John Bowis als aanvulling op vraag 9) 
 
11. Hoe zult u ervoor zorgen dat de uitvoering door de lidstaten beter geschiedt dan op dit 

moment? (voorgesteld door Chris Davies)  
 
Betrekkingen met gespecialiseerde agentschappen 
 
12. De afgelopen jaren worden steeds meer gespecialiseerde Agentschappen opgericht, mede 

in sectoren die verband houden met het milieu. Wat is uw oordeel over deze ontwikkeling 
en wat moet de aard zijn van de relatie tussen de Commissie en deze Agentschappen? 

 
Internationale Conventies/Overeenkomsten 
 
13. De deelname en betrokkenheid van het Parlement in EU-delegaties naar internationale 

conventies (klimaatverandering, duurzame ontwikkeling, enz.) verloopt tot nu toe op een 
ad-hoc-basis en is in het algemeen ontoereikend. Dit komt vooral doordat de Raad 
besloten heeft dat de EP-leden van de EU-delegatie niet mogen deelnemen aan de interne 
coördinatievergaderingen van de EU. Bijgevolg moet de Commissaris dagelijks de EP-
delegatie op de hoogte stellen van de vorderingen van de onderhandelingen. Hoe kan 
volgens u verbetering komen in deze situatie? Zou u bereid zijn actie te ondernemen om 
een permanente regeling met de Raad uit te werken om dit probleem op te lossen? 

 
14. Het maatschappelijke middenveld heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de 

totstandkoming en uitvoering van de internationale milieuverdragen. Wat zult u doen om 
de betrokkenheid van de civil society bij de totstandbrenging en tenuitvoerlegging van 
het internationale milieubeleid te versterken? (voorgesteld door de Verts/ALE-Fractie als 
aanvulling op vraag 13) 

 
Milieuaansprakelijkheid 
 
15. Wat is uw mening over de bestaande wetgeving inzake effectstudies en 

milieuaansprakelijkheid? Welke initiatieven moeten volgens u genomen worden om  het 
begrip milieuaansprakelijkheid meer inhoud te geven? (voorgesteld door de PSE-Fractie) 

 
Vrijwillige instrumenten 
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16. Het recente interinstitutioneel akkoord over "Beter wetgeven" voorziet in de 
mogelijkheid gebruik te maken van andere regelgevende instrumenten dan de traditioneel 
juridisch bindende instrumenten. Wat denkt u van deze ontwikkeling? Zijn er specifieke 
sectoren op milieugebied waar u het gebruik van deze instrumenten meer 
geschikt/efficiënt zou vinden dan wetgeving? 

 
Beter wetgeven: uitgebreide effectbeoordeling en vrijwillige instrumenten 
 
17. In het kader van de doelstelling "beter wetgeven" heeft de Commissie toegezegd om bij 

belangrijke wetgevingsvoorstellen te voorzien in een "uitgebreide effectbeoordeling". Uit 
een recente studie die het Instituut voor Europese milieupolitiek heeft gemaakt van alle 
door de Commissie in 2003 uitgevoerde uitgebreide effectbeoordelingen blijkt dat de 
meeste aandacht uitgaat naar de economische gevolgen, terwijl de sociale en de 
milieugevolgen weinig aandacht krijgen. Werd geprobeerd een en ander te kwantificeren, 
dan bleek dat de nadruk lag op de economische kosten op korte termijn. Wat zult u doen 
om ervoor te zorgen dat bij lopende en toekomstige effectbeoordelingen en met name 
uitgebreide effectbeoordelingen, ten eerste de economische, sociale en milieugevolgen 
dezelfde aandacht krijgen en ten tweede niet alleen naar de korte termijngevolgen wordt 
gekeken? Het akkoord over "Beter wetgeven" voorziet in de mogelijkheid gebruik te 
maken van andere instrumenten dan de traditioneel juridisch bindende instrumenten. Wat 
denkt u van deze ontwikkeling? Zijn er specifieke sectoren of kwesties op milieugebied 
waar u het gebruik van deze instrumenten meer geschikt/efficiënt zou vinden dan 
wetgeving of juist minder geschikt/efficiënt? (voorgesteld door de Verts/ALE-Fractie ter 
vervanging van vraag 16) 

 
Inspraak en transparantie 
 
18. Door in 1998 het Verdrag van Aarhus te ondertekenen erkende de Gemeenschap dat 

gestreefd moet worden naar versterking van het recht van het publiek om deel te nemen 
in de besluitvorming op milieugebied. Het belang van inspraak en transparantie krijgt ook 
grote nadruk in het Verdrag van Amsterdam, dat het EU-Verdrag uitbreidt met artikel 
255 dat burgers het recht op toegang tot documenten geeft, en als een van de 
grondbeginselen van de Unie bepaalt dat besluiten "zo open mogelijk en zo dicht mogelijk 
bij de burgers genomen moeten worden". 
 
Hoe zult u ervoor zorgen dat het Parlement en belangenorganisaties zoals NGO's terdege 
geraadpleegd zullen worden bij de ontwikkeling van het beleid en de maatregelen van de 
Commissie? Zult u ervoor zorgen dat discussie- en agendastukken alleen bij grote 
uitzondering worden ingedeeld als "gevoelige documenten", waarmee zij niet openbaar 
toegankelijk zijn? (voorgesteld door Anders Wijkman) 

 
Klimaatpolitiek 
 
19. Zult u zich er persoonlijk voor inzetten dat de EU haar verplichtingen uit hoofde van het 

Kyoto-protocol nakomt en welke doelen stelt u zich bij toekomstige onderhandelingen 
over een verdere verlaging van emissies die tot een globale opwarming leiden? 
(voorgesteld door Chris Davies) 
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20. Welke stappen zult u zetten om de verandering van het klimaat te beperken? Hoe kunt u 
ertoe bijdragen dat de Russische Federatie het Kyoto-protocol ratificeert? (voorgesteld 
door Aldis Kušķis) 

 
21. Hoe moet de EU zich voorbereiden op de doelstellingen voor de beperking van 

broeikasgassen voor de eerste verbintenisperiode na Kyoto, d.w.z. voor de periode na 
2012? Moet de EU streefcijfers vaststellen voor 2020 en 2050 en in welke orde van 
grootte moeten deze streefcijfers volgens u dan liggen? Welk niveau van globale reductie 
of limiet moet de EU zich als doel stellen bij internationale onderhandelingen? 
(voorgesteld door de Verts/ALE-Fractie) 

 
Duurzame ontwikkeling 
 
22. Hoe zult u ervoor zorgen dat de doelstellingen van de EU-strategie voor duurzame 

ontwikkeling worden gerealiseerd en hoe is te bereiken dat economisch 
concurrentievermogen hand in hand gaat met en bijdraagt tot een duurzaam milieu? 
(voorgesteld door Chris Davies) 

 
23. Een verantwoordelijke aanpak betekent ook een heroriëntering van onze economie op 

duurzame ontwikkeling. Welke prioriteit zult u in dit verband geven aan onderzoek op 
het gebied van duurzame ontwikkeling en de bevordering van schone technologieën, een 
intelligent gebruik van energie, alternatieve energiebronnen, enz…, en welke initiatieven 
zult u in dit verband nemen? (voorgesteld door de PSE-Fractie - de vraag kan ook 
worden gesteld door de Commissie energie) 

 
24. Binnenkort zal de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling worden herzien. Een 

ernstige tekortkoming van deze strategie is dat zij duurzaamheid alleen in een Europees 
regionaal verband opvat. Aspecten en onderwerpen die wereldwijd gelden worden niet 
belicht. Bent u bereid serieus werk te maken van de opneming van externe dimensies van 
duurzame ontwikkeling in de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling? (voorgesteld 
door Anders Wijkman) 

 
Duurzame ontwikkeling en eco-efficiency 
 
25. Hoe zult u ervoor zorgen dat de doelstellingen van de EU-strategie voor duurzame 

ontwikkeling worden gerealiseerd? Hoe wilt u het Parlement betrekken bij het openbare 
debat over een herziening van de strategie voor duurzame ontwikkeling? Belooft u het 
Parlement een formele adviserende rol te geven bij de herziening van de strategie voor 
duurzame ontwikkeling? Moet de EU volgens u streefcijfers voor een betere eco-
efficiency vaststellen? Welke maatregelen zijn volgens u het belangrijkst om de 
noodzakelijke verbetering van de eco-efficiency te verwezenlijken? (voorgesteld door de 
Verts/ALE-Fractie) 

 
Chemicaliën 
 
26. Wat zijn uw prioriteiten voor het wetgevingsprogramma van de Commissie op 

milieugebied? Belooft u met name dat u zich zal inzetten voor een strenge wetgeving 
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inzake chemische stoffen, zodat het REACH-systeem echt kan bijdragen tot een veiliger 
milieu voor onze burgers? (voorgesteld door de PSE-Fractie) 

 
27. Het nieuwe beleid inzake chemische stoffen (REACH) wordt in brede kringen 

beschouwd als "de voornaamste uitdaging voor de Commissie om de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling te realiseren". In de tussentijdse strategie wordt als 
uitvoeringsdatum uitgegaan van het voorjaar 2006. Uw voorgangster stond pal achter 
REACH, dat zij beschouwde als een "baanbrekend voorstel" dat zal leiden tot een "win-
win situatie voor het bedrijfsleven, de werknemers, de burgers en ons ecosysteem". Deelt 
u deze mening? Hoe belangrijk is REACH voor u? Zult u evenveel belang aan de nieuwe 
chemicaliënwetgeving blijven hechten als de Commissie nu en zult u zich ervoor blijven 
inspannen om het doel van inwerkingtreding in het voorjaar van 2006 te realiseren? Bent 
u van mening dat er ruimte is voor een verdere inperking van dierproeven in REACH-
verband? (voorgesteld door de Verts/ALE-Fractie) 

 
28. Hoe zult u ervoor zorgen dat het aantal dierproeven in REACH-verband minimaal blijft, 

hierbij in aanmerking nemende dat de uitwisseling van diergegevens in het 
Commissievoorstel niet verplicht wordt gesteld? (voorgesteld door Chris Davies) 

 
29. Hoe denkt u te bewerkstelligen dat er meer middelen en mankracht worden ingezet om in 

het kader van REACH proefdierloze testmethoden te ontwikkelen, valideren en 
aanvaarden gelet op het feit dat de bevordering van proefdierloze tests een van de 
doelstellingen van de verordening is? (Voorgesteld door Chris Davies) 

 
Bescherming van proefdieren 
 
30. Hoe denkt u te bewerkstelligen dat de reikwijdte van richtlijn 86/609 betreffende de 

bescherming van proefdieren wordt uitgebreid tot proefdieren die worden gebruikt bij 
fundamenteel onderzoek en bij onderwijs? (Voorgesteld door Chris Davies) 

 
Gebruik van markteconomische instrumenten ter bescherming van het milieu  
 
31. Bij herhaling heeft de Commissie verklaard dat de inzet van markteconomische 

instrumenten een van de beste beleidsinstrumenten is bij de ontwikkeling van een 
milieubeleid. Een absolute premisse voor een doelmatig beleid op dit gebied zou zijn dat 
de marktprijzen de werkelijke kosten weerspiegelen. Helaas zijn er maar erg weinig 
voorbeelden van beleid op EU-niveau waarbij gedeelde belastingen, kosten en/of 
kortingen worden toegepast. De beleidskaders in de lidstaten zijn daarentegen zeer 
uiteenlopend. Prijsstellingen waarbij alle kosten zijn meegerekend zijn zeldzaam. In 
plaats daarvan maken de lidstaten op veel gebieden nog altijd gebruik van subsidies ter 
ondersteuning van activiteiten die van negatieve invloed zijn op het milieu. 

  
 Welke pogingen zult u ondernemen om in de Raad overeenstemming te bewerkstelligen 

over het belang van een prijsberekening waarbij alle kosten in aanmerking worden 
genomen ter bevordering van een milieuvriendelijke productie en consumptie, met 
inbegrip van het belang van de harmonisatie van belastingen, kosten en/of kortingen op 
EU-niveau? (Voorgesteld door Anders Wijkman) 

 



DT\539768NL.doc 7/11 PE 347.019 

 NL 

Grensoverschrijdende samenwerking  
 
32. Hoe staat u tegenover grensoverschrijdende samenwerking, met name met derde landen, 

ter voorkoming van regionale grensoverschrijdende milieurampen zoals de 
cyanidevervuiling van de rivier Tisza in Rosia Montana (Baia Mare - Roemenië)? Welke 
stappen zouden er moeten worden ondernomen om deze samenwerking te intensiveren en 
doelmatiger te maken? (Voorgesteld door de PSE-Fractie) 

 
Biodiversiteit  
 
33. De volledige capaciteit van landbouwmilieumaatregelen (LMM's) wordt niet benut als 

gevolg van het algemene concept van de LMM's en omdat hetgeen wordt verwacht van 
de agrariërs over het algemeen onvoldoende doordringt tot het platteland. Het 
overbrengen van deze boodschap is echter van fundamenteel belang voor een verbetering 
van de landbouwbiodiversiteit door het aantal kleine agrariërs en biologische 
producenten die gebruik maken van deze maatregelen uit te breiden. Heeft de nieuwe 
commissaris plannen om instrumenten te ontwikkelen ter verbetering van de voorlichting 
aan de agrarische gemeenschap over Pillar II? (Voorgesteld door Jules Maaten) 

 
34. De huidige beleidsmaatregelen blijken ontoereikend te zijn ter voorkoming van een 

verdere achteruitgang van landbouwgebieden van grote natuurlijke waarde en daarom 
voor de biodiversiteitsdoelstelling voor 2010 (EMA-verslag, landbouwgebieden van 
grote natuurlijke waarde, nr. 1, UNEP, 2004). Hoe denkt de nieuwe commissaris de 
huidige maatregelen aan te passen om ervoor te zorgen dat de doelstelling wordt bereikt 
en om te voorkomen dat landbouwgebieden van grote natuurlijke waarde verloren gaan? 
(Voorgesteld door Jules Maaten) 

 
35. De Europese Commissie heeft een uitvoerige dialoog gevoerd met de lidstaten en het 

maatschappelijk middenveld over de tenuitvoerlegging van het biodiversiteitsactieplan 
voor economische en ontwikkelingssamenwerking. De belangrijkste resultaten van dit 
inspraakproces werden besproken en bevestigd door de deelnemers aan de conferentie 
van belanghebbenden over "Biodiversiteit en de EU - Sustaining Life, Sustaining 
Livelihoods" in Malahide, Ierland, op 25-27 mei 2004. De doelstellingen 11, 13, 14 en 15 
van de boodschap van Malahide zijn geheel of gedeeltelijk gericht op economische en 
ontwikkelingssamenwerkingsvraagstukken en de per 2010 te bereiken kerndoelen zijn 
vastgesteld. Hoe denkt de nieuwe commissaris de doelen te bereiken in het tijdschema 
dat in Malahide werd vastgesteld en meer in het bijzonder hoe denkt de nieuwe 
commissaris ervoor te zorgen dat volledig rekening wordt gehouden met het behoud van 
biodiversiteit bij de tussentijdse herziening van de LSD's en RSD's alsmede de opstelling 
van de PRSP's? (Voorgesteld door Jules Maaten) 

 
36. In mijn ogen was de dialoog die op gang werd gebracht ter gelegenheid van de herziening 

van de EU-biodiversiteitsstrategie in de Werkgroep economische en 
ontwikkelingssamenwerking bestaande uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk 
middenveld, de Europese Commissie en de lidstaten veelbelovend en vruchtbaar. Kan de 
nieuwe commissaris bevestigen of de voor dit doel ingestelde werkgroep een permanent 
karakter zal krijgen? (Voorgesteld door Jules Maaten) 
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37. Na een zojuist afgerond langdurig raadplegingsproces ter gelegenheid van de herziening 
van de EU-biodiversiteitsstrategie werd door de conferentie van belanghebbenden in 
Malahide een boodschap afgegeven met als een van de hoofdelementen een reeks 
indicatoren die zouden kunnen worden gebruikt om de toestand op het gebied van 
biodiversiteit tegen 2010 en daarna te kunnen evalueren. Op zijn bijeenkomst van 28 juni 
2004 verklaarde de Milieuraad zich ingenomen met deze reeks indicatoren en volgens het 
persbericht van deze bijeenkomst dringt de Raad er bij de Commissie op aan "deze 
indicatoren (...) voor 2006 nader te ontwikkelen, te testen en af te ronden". Hoe denkt de 
nieuwe commissaris steun te geven aan de ontwikkeling van deze indicatoren en zullen er 
voldoende middelen worden vrijgemaakt om de ontwikkeling hiervan mogelijk te 
maken? (Voorgesteld door Jules Maaten) 

 
38. In de boodschap van Malahide wordt het belang erkend van de cofinanciering door de 

Gemeenschap van het Natura 2000-netwerk als belangrijke stap bij de verwezenlijking 
van de doelstelling om het verlies aan biodiversiteit voor 2010 een halt toe te roepen. In 
de nieuwe mededeling van de Commissie over de financiering van het netwerk Natura 
2000 wordt geschreven dat in de toekomst veel middelen voor het behoud en het beheer 
van Natura 2000-gebieden afkomstig zullen zijn van de GLB-fondsen en de plattelands- 
en regionale ontwikkelingsbudgetten. Hoe denkt de nieuwe commissaris deze 
financiering veilig te stellen voor de bescherming en het behoud van belangrijke habitats 
en soorten en welke rol zal LIFE+ hierbij spelen? (Voorgesteld door Jules Maaten) 

 
39. De tenuitvoerlegging van het Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden in de 

vroegere EU-15 stuitte op veel weerstand en achterdocht bij landeigenaars en 
landgebruikers voor wat betreft de bestemming van hun land. Veel van deze weerstand is 
weggenomen door de inzet van de Commissie en organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld, maar er is nog altijd sprake van een zeker onbegrip en van slechte 
voorlichting aan landeigenaars over de gevolgen van de aanwijzing van beschermde 
gebieden. Deze verwarring en weerstand lijken zich uit te breiden over de nieuwe 
lidstaten nu deze ten behoeve van de Commissie lijsten opstellen over mogelijke Natura 
2000-gebieden. Welke mechanismen zal de commissaris creëren, gelet op de verzoeken 
van het Europees Parlement (begroting 2004) en van het maatschappelijk middenveld om 
een vorm van hulpverlening op te zetten bij de tenuitvoerlegging van Natura 2000, om 
ervoor te zorgen dat er niet opnieuw ellenlange en tot niets leidende procedures moeten 
worden gevolgd voor de aanwijzing van beschermde gebieden zoals bij de EU-15? 
(Voorgesteld door Jules Maaten) 

 
40. De staatshoofden en regeringsleiders van de EU deden op de Europese Raad van 

Göteborg in 2001 de toezegging om "het verlies aan biodiversiteit voor 2010 een halt toe 
te roepen" en maakten hiervan een streefdoel in de strategie voor duurzame ontwikkeling 
van de EU. De doelen voor 2010 kunnen alleen maar worden gehaald als Europa in brede 
maatschappelijke zin overtuigd is van het belang om het verlies aan biodiversiteit een halt 
toe te roepen en begrijpt wat kan worden gedaan om dit doel te bereiken. De meeste 
Europese burgers weten niet eens dat dit streefdoel bestaat. Welke communicatie- en 
voorlichtingsinstrumenten denkt de commissaris in te zetten om het publiek bekend te 
maken met het streefdoel voor 2010? (Voorgesteld door Jules Maaten) 
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41. De bijeenkomst van het European Platform for Biodiversity Research Strategy (EPBRS) 
in mei 2004 onder het Iers voorzitterschap van de EU werd afgesloten met de Verklaring 
van Killarney. In het persbericht van de bijeenkomst van de Milieuraad van 28 juni 2004 
verwelkomde de Raad de aanbevelingen van Killarney inzake onderzoeksprioriteiten 
alsmede de Verklaring van Killarney waarin wordt benadrukt dat de Europese 
onderzoeksruimte/het 7e kaderprogramma een essentiële ondersteunende rol heeft bij de 
verwezenlijking van de biodiversiteitsdoelstellingen voor 2010. Wat denkt de nieuwe 
commissaris te doen om ervoor te zorgen dat het biodiversiteitsonderzoek een belangrijk 
onderdeel blijft van het 7e onderzoekskaderprogramma voor 2007-2013? (Voorgesteld 
door Jules Maaten) 

 
42. Welke maatregelen zijn er volgens u nodig ter verwezenlijking door de EU van het door 

de staatshoofden en regeringsleiders op de Europese Raad van Göteborg in 2001 
vastgestelde streefdoel om voor 2010 een einde te maken aan het verlies aan 
biodiversiteit? Zult u zorg dragen voor de continuïteit van het LIFE Nature-Programma 
na 2006 en hiervoor de nodige middelen uittrekken voor alle 25 lidstaten? (Voorgesteld 
door de Verts/ALE-Fractie) 

 
Economische ontwikkelingssamenwerking  
 
43. Elke nieuwe lidstaat en de EG hebben hun eigen economische 

ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. De leden van de Werkgroep economische en 
ontwikkelingssamenwerking hebben meerdere malen te verstaan gegeven dat de 
Europese Commissie voor wat betreft dit beleid meer als een "26e lidstaat" optreedt dan 
als een coördinerend lichaam. Is de nieuwe commissaris van plan deze situatie om te 
keren en een grotere nadruk te leggen op de versterking van de coördinerende rol van de 
EG om zo de zichtbaarheid van de EU op het internationale toneel te vergroten? 
(Voorgesteld door Jules Maaten) 

 
Beschermde mariene zones en kustgebieden 
 
44. Hoe denkt de Europese Commissie concreet uitvoering te geven aan de programma's in 

het kader van het CBD/COP 7 met betrekking tot beschermde mariene zones en 
kustgebieden? (Voorgesteld door Jules Maaten) 

 
Visserij  
 
45. De bijeenkomst van het European Platform for Biodiversity Research Strategy (EPBRS) 

in mei 2004 onder het Iers voorzitterschap van de EU werd afgesloten met de Verklaring 
van Killarney die op de bijeenkomst van de Milieuraad op 28 juni 2004 werd 
verwelkomd. In de Verklaring van Killarney wordt aangedrongen op de ontwikkeling van 
een op ecosystemen gebaseerde aanpak van het beheer van de visserij en de aquacultuur, 
ondersteund door het nodige sociologische en sociaal-economische onderzoek. Hoe denkt 
de Europese Commissie een en ander te ontwikkelen? (Voorgesteld door Jules Maaten) 

 
46. De Europese Commissie heeft pogingen gedaan om de integratie van milieuvereisten in 

het GVB te verbeteren. Kunt u zeggen hoe u verdere invulling denkt te geven aan deze 
belangrijke prioriteit? (Voorgesteld door Jules Maaten) 
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47. Welke prioritaire maatregelen moeten volgens u door de Commissie worden getroffen 

met het oog op de bevordering van een duurzame visserijactiviteit, gelet op de dringende 
noodzaak om de visbestanden intact te laten en gelet op de sociaal-economische 
cohesiedoelstellingen? (Voorgesteld door Jules Maaten) 

 
48. Gezien de teruglopende visbestanden moeten er ter plekke controles worden uitgevoerd 

om de voortdurende overbevissing op volle zee te voorkomen. Aquacultuur op het 
vasteland wordt beschouwd als een mogelijke oplossing voor dit probleem. Welke 
mechanismen zal de nieuwe commissaris aanbevelen om ervoor te zorgen dat de 
ontwikkeling van de aquacultuur op het vasteland ecologisch duurzaam is? (Voorgesteld 
door Jules Maaten) 

 
Water 
 
49. Welke maatregelen moeten volgens u worden getroffen met het oog op de succesvolle 

tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn water? Zult u zich inzetten voor een betere 
integratie van de EU-beleidsterreinen milieu, regionale ontwikkeling, vervoer en 
landbouw met het oog op de volledige tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn water? 
(Voorgesteld door de Verts/ALE-Fractie) 

 
Milieu en gezondheid  
 
50. In juni publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie een belangrijke studie waaruit blijkt 

dat de gezondheid van kinderen in de Europese regio ernstig in gevaar wordt gebracht 
door het milieu. De Europese ministers voor volksgezondheid en milieu hebben een 
actieplan opgesteld om deze dreiging minder groot te maken. De Commissie heeft een 
actieplan ingediend op de bijeenkomst van de WHO waarin volledig de nadruk wordt 
gelegd op onderzoek in plaats van duidelijke wetgeving. Naar het schijnt is dit een gevolg 
van het gebrek aan politieke wil in de Commissie en onvoldoende coördinatie tussen 
diverse DG's. Zult u voorrang geven aan de herziening van de huidige EU-wetgeving en 
aan de uitvoering van wetgeving zodat er afdoende normen komen voor de bescherming 
van de gezondheid van kinderen en andere kwetsbare groepen? Bent u bereid om te 
pleiten voor de oprichting van een speciale task force in de Commissie ter coördinatie 
van de activiteiten van de Commissie op het gebied van milieu en gezondheid met het 
oog op een betere bescherming van kinderen en andere kwetsbare groepen tegen 
milieugevaren? (Voorgesteld door de Verts/ALE-Fractie) 

 
Comitologieprocedures voor de toelating van GGO's op de markt 
 
51. Volgens de huidige comitologieprocedures kan de Commissie bij het ontbreken van een 

gekwalificeerde meerderheid in de Raad een besluit nemen over het toelaten op de markt 
van een nieuw GGO. Vindt u het een goede zaak dat de Commissie toestemming voor 
commercialisering kan geven in gevallen waarin de Raad van ministers duidelijk en bij 
herhaling politiek verdeeld is ten aanzien van goedkeuring? Bent u voorstander van een 
herziening van de comitologieprocedures om het Europees Parlement in dergelijke 
omstandigheden een rol te laten spelen? (Voorgesteld door de Verts/ALE-Fractie) 
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Minimumdrempels voor de verontreiniging van zaaizaad door GGO's 
 
52. De invoering van etikettering bij minimumdrempels voor de onvoorziene of technisch 

niet te voorkomen verontreiniging van zaaizaad met GGO's is een van de meest 
belangrijke beslissingen die via een comitologieprocedure worden genomen. Met het oog 
op de co-existentie van genetisch gemodificeerde en genetisch niet-gemodificeerde 
gewassen drong het Parlement aan op etikettering van GGO-verontreiniging op de 
aantoonbaarheidsdrempel (resolutie A4-465/2003 van 18.12.2003). Zult u het advies 
opvolgen van het Parlement als het permanente comité en de Raad er niet in slagen om 
een gekwalificeerde meerderheid te bereiken ten aanzien van het voorstel van de 
Commissie? (Voorgesteld door de Verts/ALE-Fractie) 

 
Verouderde pesticiden 
 
53. Voorraden van verouderde pesticiden vormen nog altijd een serieuze bedreiging voor de 

volksgezondheid en het milieu in veel landen, waaronder sommige lidstaten en 
toetredingslanden. Het Europees Parlement heeft bij herhaling aangedrongen op concrete 
stappen voor het milieuvriendelijk verwijderen van deze voorraden. Wat denkt u te 
ondernemen om ervoor te zorgen dat verouderde pesticiden zo spoedig mogelijk op 
milieuvriendelijke wijze worden vernietigd? Zou u instemmen met cofinanciering van 
deze vernietiging in het kader van het Verdrag van Stockholm? Wat stelt u voor met het 
oog op de spoedige ratificatie van het Verdrag van Stockholm inzake persistente 
organische verontreinigende stoffen door alle lidstaten alsmede door alle buurlanden die 
dergelijke voorraden bezitten? (Voorgesteld door de Verts/ALE-Fractie) 

 
Milieu en regio's 
 
54. Er zijn nog een aantal EU-regio's van industrieel of post-industrieel karakter met een zeer 

grote bevolkingsdichtheid, intensief verkeer en gebrek aan water en ernstige vervuiling 
als gevolg daarvan. Na de toetreding van tien nieuwe landen is het aantal van dergelijke 
regio's waarschijnlijk nog toegenomen. Wat zou u als commissaris doen om dit probleem 
op te lossen? Is het mogelijk om alle EU-regio's met de grootste milieuproblemen te 
evalueren en te inventariseren? Zouden deze regio's een speciale behandeling kunnen 
krijgen om hun problemen op te lossen? (Voorgesteld door Jerzy Buzek) 

 
Vervoer 
 
55. Zult u uw collega-commissaris voor vervoer steunen in de onderhandelingen over de 

richtlijn inzake het Eurovignet met speciale aandacht voor milieuvriendelijk 
vervoersbeleid? Uit diverse onderzoeken van de Commissie is gebleken dat de externe 
kosten van vervoer tot op heden niet volledig worden aangerekend, met name de 
milieukosten van zwaar transport. Dit leidt tot ernstige problemen in kwetsbare zones 
zoals berggebieden (bijvoorbeeld de Brenner-route). Overweegt u de introductie van 
kruissubsidiëring ten behoeve van deze kwetsbare gebieden? (Voorgesteld door Richard 
Seeber) 
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