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1. Jakie są, Pana/Pani zdaniem, największe wyzwania dla europejskiej polityki ochrony 
środowiska na następne pięć lat? Co zrobiłby Pan/Pani jako Komisarz, aby rezultaty 
widoczne były pod koniec Pani/Pana kadencji? 

 
2. Jakie będą Pana/Pani proirytety w zakresie polityki ochrony środowiska? Jakie inicjatywy 

zamierza Pan/Pani podjąć, a co zamierza Pan/Pani zmienić w już istniejącej legislacji w 
sprawie ochrony środowiska? (propozycja Aldisa Kušķisa) 

 
3. Zgodnie z Traktatem, „Wymogi ochrony środowiska muszą być brane pod uwagę przy 

ustalaniu i realizacji innych polityk Wspólnoty”. Jakie, według Pana/Pani, dziedziny 
szczególnie wymagają postępu w tym względzie? W jaki sposób mógłby Pan/Pani 
zagwarantować właściwe wprowadzenie w życie zasady integracji?  

 
4. Jakie miejsce na scenie międzynarodowej oraz specyficzną rolę przewoduje Pan/Pani dla 

Unii Europejskiej w kwestiach dotyczących ochrony środowiska? W tym kontekście jak, 
Pana/Pani zdaniem, będą wyglądać stosunki UE z jej głównymi partnerami: Stanami 
Zjednoczonymi, Rosją jak również z wschodzącymi państwami oraz krajami 
rozwijającymi się? Czy zamierza się Pan/Pani zobowiązać do kontynuowania przez Unię 
Europejską polityki nakazowej, zwłaszcza w kontekście zmian klimatycznych? Jakie 
kroki należy podjąć, aby zapewnić wypełnienie przez Państwa Członkowskie UE 
zobowiązań podjętych w ramach Protokołu z Kioto? (propozycja Grupy PSE) 

 
5. Jak wyobraża Pan/Pani sobie wprowadzenia kryteriów ochrony środowiska w ramach 

Procesu Lizbońskiego? Czy zamierza Pan/Pani wspierać zrównoważone podejście 
pomiędzy filarami gospodarki, polityki socjalnej i ochrony środowiska?  

 
Jak zamierza Pan/Pani propagować zintegrowane podejście w Komisji? Jakich, Pana/Pani 
zdaniem, potrzeba dokonać zmian organizacyjnych w Komisji, aby zapewnić w niej 
lepsze odzwierciedlenie priorytetów zrównoważonego rozwoju? 
 
Obszar polityki ekonomicznej, socjalnej i ochrony środowiska powinny być 
zaprojektowane w ten sposób, by wzajemnie się wspierały.  Należy dążyć do zacieśniania 
kontaktów, szczególnie pomiędzy obszarami polityki ochrony środowiska i zatrudnienia, 
które naszym zdaniem, powinny być komplementarne, a nie wzajemnie wykluczające się. 
Czy podziela Pan/Pani to zdanie? Jak planuje Pan/Pani rozwijać potencjał zatrudnienia 
jakim dysponuje polityka ochrony środowiska? (propozycja Grupy PSE) 

 
Budżet i wdrożenie 
 
6. Czy sądzi Pan/Pani, że działania Unii w dziedzinie ochrony środowiska są właściwie 

finansowane, a ilość stanowisk odpowiednia?  
 
7. Czy sądzi Pan/Pani, że działania Unii w dziedzinie polityki ochrony środowiska są 

ogólnie rzecz biorąc właściwie finansowane i odpowiednio obsadzone, a w szczególności 
- odnośnie pełnego zapewnienia wdrożenia i zastosowania ustawodawstwa UE w 
dziedzinie ochrony środowiska, biorąc pod uwagę rolę Komisji jako strażniczki 
Traktatów? (propozycja Grupy Verts/ALE w miejsce pytań 6 i 9) 

 
8. W jaki sposób zapewni Pan/Pani, by jakiekolwiek przyszłym projektom towarzyszyło 
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oszacowanie cenowe ich wdrożenia? (propozycja Johna Bowisa jako uzupełnienie pytania 
6) 

 
9. Obecnie ponad jedna trzecia wszystkich postępowań w sprawie naruszeń przepisów 

unijnych oraz skarg na ustawodawstwo unijne dotyczy sfery środowiska.  Jakie działania 
przewidywałby Pan/Pani, aby zapewnić właściwe wprowadzenie w życie i zastosowanie 
ustawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska?  

 
10. Jak zamierza Pan/Pani rozwijać skuteczną i niezależną analizę zagrożeń dla środowiska 

naturalnego? (propozycja Johna Bowisa jako uzupełnienie pytania 9) 
 
11. Jak zamierza Pan/Pani zapewnić poprawę poziomu wdrażania ustawodawsta tego obszaru 

w Państwach Członkowskich w stosunku do obecnych wyników? (propozycja Chrisa 
Daviesa) 
 

Kontakty z wyspecjalizowanymi agencjami 
 
12. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby wyspecjalizowanych agencji, działających 

w sektorach związanych z ochroną środowiska. Co sądzi Pan/Pani na temat rozwoju tych 
agencji oraz jak powinny wyglądać stosunki między Komisją a agencjami? 

 
Międzynarodowe Konwencje/Porozumienia 
 
13. Dotychczasowy udział i zaangażowanie Parlamentu w delegacjach UE w 

międzynarodowych konwencjach (dotyczących zmian klimatycznych, zrównoważonego 
rozwoju, itp.) było przypadkowe i ogólnie niezadowalające. Związane jest to głównie z 
decyzją Rady o zakazie udziału w wewnętrznych posiedzeniach koordynacyjnych 
członków PE będących jednocześnie delegatami UE. W rezultacie Komisarz powinien 
zdawać delegacji PE dzienne sprawozdania na temat postępów w negocjacjach. Jak 
według Pana/Pani można poprawić tę sytuację? Czy byłby Pan/Pani skłonny dążyć do 
trwałego porozumienia z Radą, aby doprowadzić do rozwiązania tego problemu? 

 
14. Społeczeństwo obywatelskie odgrywa ważną rolę w nakreślaniu kształtu i wdrażaniu 

międzynarodowych konwencji w dziedzinie ochrony środowiska. Co zamierza Pan/Pani 
zrobić, by wzmocnić zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu i 
wdrażaniu polityki ochrony środowiska? (propozycja Grupy Verts/ALE jako uzupełnienie 
pytania 13) 

 
Odpowiedzialność za środowisko naturalne 
 
15. Jaka jest Pana/Pani ocena aktualnego ustawodawstwa dotyczącego analizy oddziaływania 

na środowisko naturalne lub odpowiedzialności za nie?  Jakie inicjatywy, zdaniem 
Pana/Pani, są konieczne, w celu wzmocnienia pojęcia odpowiedzialności za środowisko 
naturalne? (propozycja Grupy PSE) 

 
Instrumenty dobrowolne 
 
16. Ostatnio zawarte między instytucjami porozumienie w sprawie „lepszego sporządzania 

prawa" daje możliwość skorzystania z instrumentów regulacyjnych innych niż tradycyjne 
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prawnie wiążące instrumenty. Jak Pan/Pani ocenia postęp w tej sprawie? Czy są jakieś 
szczególne sektory w obszarze ochrony środowiska, w których użycie wspomnianych  
instrumentów byłoby bardziej właściwe/skuteczne niż przepisy prawne? 

 
Lepsze sporządzanie prawa: Rozszerzona ocena skutków oraz instrumenty dobrowolne 
 
17. Jako część „Lepszego sporządzania prawa”, Komisja zobowiązała się do „rozszerzenia 

oceny skutków” na główne propozycje legislacyjne. Według niedawnych badań 
Instytutu ds. Europejskiej Polityki w zakresie Ochrony Środowiska na temat 
przeprowadzonych przez Komisję w 2003 r. rozszerzonych ocen skutków, największą 
uwagę przywiązuje się do następstw ekonomicznych, podczas gdy skutki społeczne i 
konsekwencje dla środowiska naturalnego są uwzględniane w ograniczonym stopniu. 
Ponadto próby oceny ujęcia ilościowego wykazały, że badania skupiały się w głównej 
mierze na ocenie krótkoterminowych kosztów ekonomicznych. W jaki sposób zamierza 
Pan/Pani zapewnić, by aktualne oraz przyszłe oceny skutków, a zwłaszcza rozszerzone 
oceny skutków, przede wszystkim zostały tak wyważone, by uwzględniały skutki 
ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe, a ponadto nie ograniczały się do 
krótkotrwałych przesłanek? (usunięto) Porozumienie w sprawie „lepszego sporządzania 
prawa" również daje możliwość skorzystania z instrumentów (usunięto) innych niż 
tradycyjne prawnie wiążące instrumenty. Jak Pan/Pani ocenia postęp w tej sprawie? Czy 
są jakieś szczególne sektory lub zagadnienia w obszarze ochrony środowiska, w których 
użycie wspomnianych instrumentów byłoby bardziej właściwe/skuteczne niż przepisy 
prawne, lub, przeciwnie, czy istnieją sektory lub zagadnienia, w których użycie tych 
instrumentów okazałoby się mniej właściwe/skuteczne? (propozycja Grupy Verts/ALE w 
miejsce pytań 16) 

 
Udział społeczeństwa oraz przejrzystość 
 
18. Poprzez podpisanie Konwencji z Aarhus w 1998 r., Wspólnota uznała, iż powinna dążyć 

do wzmocnienia praw społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących 
środowiska naturalnego. Wagę udziału społeczeństwa oraz przejrzystość w podejmowaniu 
decyzji podkreśla również Traktat Amsterdamski, który wprowadził do Traktatu UE art. 
225, udzielający obywatelom prawa dostępu do dokumentów i zaliczany do kardynalnych 
zasad Unii, iż decyzje muszą być podejmowane „z możliwie najwyższym poszanowaniem 
zasad otwartości i jak najbliżej obywateli”. 
 
W jaki sposób zamierza Pan/Pani zapewnić, że Parlament oraz zainteresowane wspólnoty 
takie jak organizacje pozarządowe będą w pełni konsultowane co do rozwoju polityki i 
działań wspólnotowych? Czy zapewni Pan/Pani, by klasyfikacja dokumentów z posiedzeń 
i sprawozdań jako „dokumentów niejawnych”, a tym samym uniemożliwienie ich 
publicznej lustracji, zostanie ograniczona do minimum? (propozycja Andersa Wijkmana) 

 
Polityka klimatyczna 
 
19. Czy osobiście zobowiązuje się Pan/Pani do zapewnienia, by UE wywiązała się ze swych 

aktualnych zobowiązań w ramach Protokołu z Kioto i jakie ma Pan/Pani ambicje co do 
przyszłych negocjacji w celu zapewnienia ograniczenia emisji gazów prowadzących do 
ocieplenia klimatu Ziemi? (propozycja Chrisa Daviesa) 
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20. Jakie działania planuje Pan/Pani podjąć w celu ograniczenia zmian klimatycznych? W jaki 
sposób ułatwiłby Pan/Pani Federacji Rosyjskiej ratyfikację Protokołu z Kioto? 
(propozycja Aldisa Kušķisa) 

 
21. W jaki sposób UE powinna przygotować cele redukcji gazów cieplarnianych na pierwszy 

po podpisaniu Protokołu etap, to znaczy na okres od 2012 r.? Czy UE powinna wyznaczyć 
2020 i 2050 r. jako swe docelowe terminy, i czy, Pana/Pani zdaniem, terminy te są 
wystarczająco ambitne?  Jaki poziom redukcji światowej emisji powinna wyznaczyć sobie 
UE jako cel w negocjacjach międzynarodowych?   (propozycja Grupy PSE) 

 
Zrównoważony rozwój 
 
22. Co zamierza Pan/Pani uczynić, by zapewni realizację celów Europejskiej Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju (SDS), oraz jaki sposób zamierza Pan/Pani przyczynić się do 
zagwarantowania, by konkurencyjność szła w parze i przyczyniła się równowagi 
ekologicznej? (propozycja Chrisa Daviesa) 

 
23. Odpowiedzialne podejście oznacza również przeorientowanie naszej gospodarki na 

zrównoważony rozwój.  W tym kontekście, w jakim stopniu zamierza Pan/Pani uczynić 
priorytetową kwestię badań  w obszarze zrównoważonego rozwoju: rozwój i 
propagowanie czystych technologii, „inteligentne” używanie energii, energie 
alternatywne, itp. .., i jakie inicjatywy zamierza Pan/Pani podjąć? (propozycja Grupy PSE 
- pytanie można skierować również do Komisarza ds. Energii) 

 
24. W najbliższej przyszłości przewiduje się rewizję Europejskiej Strategii Zrównoważonego 

Rozwoju. Jednym z głównym niedociągnięć Strategii było to, iż dotyczyła ona 
zrównoważonego rozwoju wyłącznie w regionalnym - europejskim - kontekście, a 
większość problematyk i zagadnień światowych nie zostało w niej szczegółowo 
poruszone.  

 
Czy wyraża Pan/Pani gotowość podjęcia poważnych wysiłków w celu integracji 
zewnętrznych wymiarów zrównoważonego rozwoju do Europejskiej Strategii? 
(propozycja Andersa Wijkmana) 

 

Zrównoważony Rozwój i Eko-Efektywność 

25. Jak zamierza Pan/Pani zapewnić realizację celów Europejskiej Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju? W jaki sposób przewiduje Pan/Pani włączenie Parlamentu w proces publicznej 
konsultacji w sprawie rewizji Europejskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju? Czy ma 
Pan/Pani zamiar powierzyć Parlamentowi formalną rolę konsultacyjną w sprawie 
wspomnianej rewizji? Czy Pana/Pani zdaniem UE powinna ustanowić ilościowe cele w 
dążeniu do poprawy eko-skuteczności?  Jakie kroki, Pana/Pani zdaniem, są najistotniejsze 
w celu osiągnięcia koniecznej poprawy w kwestii eko-skuteczności? (propozycja Grupy 
PSE) 
 

Substancje chemiczne 
 
26. Jakie są Pana/Pani priorytety, jeśli chodzi o program ustawodawczy Komisji w dziedzinie 
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ochrony środowiska? Czy zobowiązuje się Pan/Pani w szczególności do obrony surowej 
legislacji odnośnie substancji chemicznych, tak aby projekt REACH (rejestracja, ocena i 
autoryzacja chemikaliów) okazał się prawdziwym krokiem postępu w kierunku 
bezpieczeństwa środowiska naturalnego dla naszych obywateli? (propozycja Grupy PSE) 

 
27. Nowa polityka dotycząca substancji chemicznych zwana REACH jest w dużej mierze 

uważana za „największe wyzwanie, przed jakim stoi Komisja w dążeniu do spełnienia 
celów zrównoważonego rozwoju“. Tymczasowa strategia tego programu przewidziała 
jego wdrożenie na wiosnę 2006 r. Pana/Pani poprzedniczka była zagorzałą zwolenniczką 
programu REACH - uważała go za „epokową propozycją”, która doprowadzi do 
„stworzenia sytuacji korzystnej dla wszystkich: przemysłu, pracowników, obywateli i dla 
naszego ekosystemu”. Czy podziela Pan/Pani to zdanie? Na ile angażuje się Pan/Pani we 
wsparcie projektu REACH? Czy będzie kontynuować Pan/Pani zaangażowanie Komisji 
co do nowego ustawodawstwa w sprawie substancji chemicznych, i czy zamierza 
Pan/Pani dołożyć starań, by zrealizowano jego wdrożenie w wyznaczonym terminie, czyli 
na wiosnę 2006 r. ? Czy jest Pan/Pani zdania, że programem REACH będzie można objąć 
również strategie dotyczące niedokonywania testów na zwierzętach? (propozycja Grupy 
Verts/ALE) 
 

28. Jak zamierza Pan/Pani zapewnić, by w ramach programu REACH ograniczyć do 
minimum testy na zwierzętach, zważywszy, że propozycja Komisji nie zawiera 
obowiązku wymiany wyników testów na zwierzętach?  (propozycja Chrisa Daviesa) 

 
29. W jaki sposób przewiduje Pan/Pani zapewnienie zwiększenia środków i wysiłków w celu 

rozwoju, zatwierdzenia i przyjęcie testów niewykonywanych na zwierzętach w ramach 
programu REACH, w dążeniu do propagowania jednego z celów rozporządzenia, jakim 
jest nietestowanie substancji na zwierzętach?  (propozycja Chrisa Daviesa) 

 
Ochrona zwierząt przeznaczonych do badań 
 
30. W jaki sposób zamierza Pan/Pani rozszerzyć zakres zastosowania Dyrektywy 86/609 

również na zwierzęta laboratoryjne, tak, by miała ona zastosownie do zwierząt używanych 
w podstawowych badaniach, programach edukacji i szkoleniach? (propozycja Chrisa 
Daviesa) 

 
Użycie instrumentów rynkowych w celu propagowania ochrony środowiska 
 
31. Komisja niejednokrotnie wypowiedziała się, że użycie instrumentów gospodarki rynkowej 

stanowi jeden z najlepszych narzędzi uprawiania polityki ochrony środowiska. Aby 
okazała się ona skuteczne, musi zostać spełniony jeden konieczny warunek, a mianowicie, 
by ceny rynkowe odzwierciedlały realne koszty. Ku naszemu ubolewaniu, bardzo mało 
jest przykładów podejmowania decyzji politycznych na szczeblu UE, gdzie zastosowano 
by wspólne opodatkowanie, opłaty i/lub rabaty. Ramy polityk na poziomie państw 
członkowskich różnią się bowiem znacznie od siebie. Rzadko się zdarza, by kalkulacja 
cen odbywała się w oparciu o pełną cenę. Zamiast tego, państwa członkowskie nadal w 
wielu obszarach uciekają się do subsydiów w celu wsparcia działań o negatywnym skutku 
dla środowiska naturalnego. 

 
Jakie działania gotowy(-a) jest Pan/Pani podjąć, aby zdołać osiągnąć porozumienie w 
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Radzie w sprawie doniosłości kalkulacji cen w oparciu o pełny koszt, w tym ważkości 
harmonizacji podatków, opłat i/lub rabatów na poziomie UE, w celu lansowania produkcji 
i zachowań konsumentów respektujących środowisko naturalne? (propozycja Andersa 
Wijkmana) 

Współpraca transgraniczna 
 
32. Jakie jest Pana/Pani zdanie na temat współpracy transgranicznej, zwłaszcza w krajach 

trzeciego świata, w celu zapobieżenia regionalnym, ponadgranicznym katastrofom, takim 
jak, na przykład, było zanieczyszczenie cyjankiem rzeki Tiszy w miejscowości Rosia 
Montana (Rumunia)? Jakie kroki, zdaniem Pana/Pani, należy podjąć w celu wzmocnienia 
tej współpracy i jej skuteczności? (propozycja Grupy PSE) 

 

Bioróżnorodność 
 
33. Pełna skuteczność działań rolnośrodowiskowych nie została osiągnięta, ponieważ  na ogół 

nie zostały w rejonach rolniczych w odpowiedni sposób przekazane informacje o 
ogólnych założeniach tych działań oraz wymaganiach stawianych rolnikom. Lepszy 
system informowania ma jednak zasadnicze znaczenie dla poprawy bioróżnorodności 
obszarów rolnych, przyczyniając się do wzrostu liczby gospodarstw małorolnych i 
producentów żywności organicznej korzystających ze środków podejmowanych w ramach 
powyższych działań. Czy nowy komisarz planuje opracowanie narzędzi mogących służyć 
do poprawy systemu informowania środowisk rolniczych o II filarze? (propozycja Jules'a 
Maatena) 

 
34. Środki podejmowane w ramach obecnie prowadzonej polityki nie wydają się skutecznie 

zapobiegać zanikaniu obszarów rolnych o wysokiej wartości przyrodniczej, a więc nie 
zapewniają osiągnięcia wyznaczonego na 2010 rok celu w zakresie bioróżnorodności 
(sprawozdanie EEA „High nature value farmland”, nr 1,  UNEP, 2004) W jaki sposób 
nowy komisarz zamierza dostosować obecnie stosowane środki w celu spełnienia tych 
celów i zapobiegania zanikaniu obszarów rolnych o wysokiej wartości przyrodniczej? 
(propozycja Jules'a Maatena) 

 
35. Komisja Europejska prowadzi z państwami członkowskimi i społeczeństwem 

obywatelskim pogłębiony dialog na temat realizacji Planu Działania na rzecz 
Bioróżnorodności w zakresie Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Najważniejsze wyniki 
tego, mającego na celu wzrost zaangażowania stron, procesu zostały przedyskutowane i 
zaaprobowane przez uczestników zorganizowanej w Malahide w Irlandii 25-27 maja 2004 
r. konferencji „Bioróżnorodność a UE - chronić życie, chronić źródła zarobkowania”. 
Cele 11, 13, 14 i 15 Przesłania z Malahide poświęcone są w całości lub częściowo 
zagadnieniom współpracy gospodarczej i rozwoju i identyfikują główne zamierzenia do 
realizacji w okresie do 2010 roku. W jaki sposób nowy komisarz planuje zrealizować te 
zamierzenia w terminach uzgodnionych w Malahide, a dokładniej w jaki sposób nowy 
komisarz planuje zapewnić uwzględnienie kwestii zachowania bioróżnorodności przy 
śródokresowym przeglądzie dokumentów określających strategię dla poszczególnych 
krajów (CSP) lub regionów (RSP), jak również przy opracowywaniu projektu dokumentu 
określającego strategię walki z ubóstwem (PRSP)? (propozycja Jules'a Maatena) 

 
36. Uważam, że dialog ustanowiony w ramach przeglądu Strategii Bioróżnorodności UE w 
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grupie roboczej ds. współpracy gospodarczej i rozwoju pomiędzy społeczeństwem 
obywatelskim, Komisją Europejską i państwami członkowskimi był obiecujący i owocny. 
Czy nowy komisarz może potwierdzić, że grupa robocza powołana do tego celu będzie 
miała teraz status stałej grupy roboczej? (propozycja Jules'a Maatena) 

 
37. Po przeprowadzonym właśnie długotrwałym procesie konsultacji w sprawie przeglądu 

Strategii Bioróżnorodności UE, konferencja w Malahide przekazała swoje Przesłanie, 
które składa się w znacznej mierze z zestawu wskaźników, jakie mogą zostać 
wykorzystane przy ocenie stanu bioróżnorodności w okresie do roku 2010 i późniejszym. 
Powyższy zestaw wskaźników został pozytywnie przyjęty przez Radę ds. ochrony 
środowiska na posiedzeniu 28 czerwca 2004 r., a w komunikacie prasowym z posiedzenia 
Rada „zachęca Komisję do dalszego opracowywania, testowania i sfinalizowania tego 
zestawu do roku 2006”. W jaki sposób nowy komisarz będzie te wskaźniki opracowywał i 
czy zostaną przeznaczone na cel ich opracowania wystarczające fundusze? (propozycja 
Jules'a Maatena) 

 
38. W Przesłaniu z Malahide uznano znaczenie współfinansowania przez Wspólnotę sieci 

Natura 2000 jako ważnego kroku na drodze do zatrzymania zaniku bioróżnorodności do 
roku 2010. W nowym komunikacie Komisji w sprawie finansowania Natury 2000 
stwierdzono, że w przyszłości duża część funduszy na konserwację i zarządzanie 
obszarami objętymi programem Natura 2000 pochodzić będzie ze środków wspólnej 
polityki rolnej oraz budżetów na rozwój obszarów wiejskich i regionalny. W jaki sposób 
nowy komisarz zapewni, by fundusze te zagwarantowane były na potrzeby rozwoju i 
ochrony ważnych siedlisk i gatunków, oraz jaką rolę pełnić będzie LIFE+? (propozycja 
Jules'a Maatena) 

 
39. W trakcie wdrażania programu Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000 w dawnych 15 

krajach UE znaczący opór i podejrzliwość wśród właścicieli i użytkowników ziemi 
wzbudziła kwestia jej przeznaczenia. Wiele oporów zostało przełamanych dzięki ciężkiej 
pracy Komisji i organizacji obywatelskich, jednak wciąż pozostaje pewna doza 
nieporozumień i niewłaściwego komunikowania z właścicielami ziemi w odniesieniu do 
skutków przeznaczenia terenów. To niezrozumienie i opory wydają się pojawiać także w 
nowych państwach członkowskich, w trakcie opracowywania przez nie list ewentualnych 
obszarów Natura 2000 w celu ich przekazania Komisji. Zważywszy na przedstawione 
przez Parlament Europejski (budżet 2004) i społeczeństwo obywatelskie wnioski w 
sprawie usług wspomagających realizację programu Natura 2000, jakie mechanizmy 
zamierza wprowadzić Komisja w celu zapewnienia, by nie powtórzył się długotrwały, 
przewlekły proces wyznaczania obszarów, jaki miał miejsce w UE-15? (propozycja 
Jules'a Maatena) 

 
40. Szefowie Państw UE na szczycie Rady Europejskiej w Gothenburgu w 2001 roku podjęli 

zobowiązania na rzecz „zatrzymania zaniku bioróżnorodności do roku 2010”, czyniąc z 
powyższego jeden z celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE. Osiągnięcie 
zamierzonych celów w terminie do roku 2010 możliwe będzie jedynie, jeśli szersze kręgi 
społeczeństwa Europy nabiorą przekonania, że zatrzymanie zaniku bioróżnorodności jest 
ważne, i zrozumieją, co należy zrobić, by osiągnąć ten cel. Zważywszy, że wielu 
obywateli Europy nie zdaje sobie nawet sprawy, że taki cel istnieje, wykorzystanie jakich 
narzędzi komunikowania i edukacji proponuje komisarz w celu podniesienia powszechnej 
świadomości i zrozumienia zamierzeń wyznaczonych na 2010 rok? (propozycja Jules'a 
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Maatena) 
 
41. Wynikiem zorganizowanego w maju 2004 roku, w okresie irlandzkiej prezydencji UE, 

spotkania Europejskiej Platformy na rzecz Strategii Badań w zakresie Bioróżnorodności 
(EPBRS) jest deklaracja z Killarney. W komunikacie prasowym ze spotkania Rady ds. 
środowiska 28 czerwca 2004 r. Rada przyjęła pozytywnie zalecenia z Killarney w sprawie 
priorytetowych obszarów badań oraz deklarację z Killarney podkreślającą zasadniczą rolę, 
jaką Europejski Obszar Badawczy/ 7. Program Ramowy powinien spełniać przy realizacji 
wyznaczonych na rok 2010 celów w zakresie bioróżnorodności. Jakie działania podejmie 
nowa Komisja w celu zapewnienia, by badania w zakresie bioróżnorodności pozostały 
istotną częścią 7. Programu Ramowego na lata 2007 - 2013? (propozycja Jules'a 
Maatena) 

 
42. Pańskim zdaniem, jakie środki konieczne są, by UE osiągnęła uzgodniony przez Szefów 

Państw na szczycie Rady Europejskiej w Gothenburgu w 2001 r. cel zatrzymania zaniku 
bioróżnorodności do roku 2010? Czy zamierza Pan zapewnić działanie programu LIFE 
Nature po roku 2006 i zaproponować środki wystarczające do jego realizacji we 
wszystkich 25 państwach członkowskich? (propozycja grupy Verts/ALE) 

 
Współpraca w zakresie rozwoju gospodarczego 
 
43. Każde z państw członkowskich UE, jak również KE, prowadzi własną politykę 

współpracy w zakresie rozwoju gospodarczego. Członkowie grupy roboczej ds. 
współpracy gospodarczej i rozwoju sugerowali przy różnych okazjach, że Komisja 
Europejska funkcjonuje obecnie w zakresie powyższej polityki raczej jak „26. państwo 
członkowskie”, niż jak organ koordynujący. Czy nowy komisarz zamierza zmienić tę 
sytuację i nadać większe znaczenie funkcjom koordynacyjnym KE, sprawiając, by UE 
stała się bardziej widoczna na scenie międzynarodowej? (propozycja Jules'a Maatena) 

 
Morskie i przybrzeżne obszary chronione 
 
44. Jak Komisja Europejska zamierza właściwie zrealizować programy CBD/COP 7 w 

odniesieniu do morskich i przybrzeżnych obszarów chronionych? (propozycja Jules'a 
Maatena) 

 
Rybołówstwo 
 
45. Deklaracja z Killarney jest wynikiem zorganizowanego w maju 2004 roku, w okresie 

irlandzkiej prezydencji UE, spotkania Europejskiej Platformy na rzecz Strategii Badań w 
zakresie Bioróżnorodności (EPBRS) i na posiedzeniu 28 czerwca 2004 r. została 
przychylnie przyjęta przez Radę ds. środowiska. Deklaracja z Killarney wzywa do 
kontynuacji bazującego na ekosystemie podejścia do rybołówstwa i hodowli ryb, opartego 
na odpowiednich badaniach socjologicznych i społeczno-gospodarczych. W jaki sposób 
Komisja Europejska zamierza je kontynuować? (propozycja Jules'a Maatena) 

 
46. Komisja Europejska dążyła do szerszego uwzględniania wymagań związanych z ochroną 

środowiska we Wspólnej Polityce Rybołówstwa. Czy może Pan wskazać, jak zamierza 
Pan realizować ten ważny priorytet? (propozycja Jules'a Maatena) 

 



PE 341.019 10/11 DT\539768PL.doc 

PL 

47. Pana zdaniem, jakie działania priorytetowe powinna promować Komisja celem 
zapewnienia zrównoważonego rybołówstwa, zważywszy na palącą potrzebę ochrony 
zasobów oraz na cele spójności społeczno-gospodarczej? (propozycja Jules'a Maatena) 

 
48. Ze względu na malejące zasoby morskie niezbędne jest wprowadzenie kontroli 

zapobiegających ciągłym nadmiernym połowom na pełnym morzu. Zważywszy, że 
śródlądowa hodowla ryb uchodzi za możliwe rozwiązanie tego problemu, jakie 
mechanizmy zaleci nowy komisarz celem zapewnienia, by rozwój śródlądowej hodowli 
ryb był zrównoważony z punktu widzenia ochrony środowiska? (propozycja Jules'a 
Maatena) 

 

Woda 

49. Jakie Pana zdaniem środki są niezbędne do skutecznej realizacji postanowień ramowej 
dyrektywy wodnej? Czy będzie Pan działał na rzecz wzmożonej integracji unijnych 
polityk ochrony środowiska, regionalnej, transportu i rolnictwa w celu pełnego wdrożenia 
ramowej dyrektywy wodnej?  (propozycja grupy Verts/ALE) 

 
Ochrona środowiska i zdrowie 
 
50. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała w czerwcu raport wskazujący, że 

środowisko ma znaczący, negatywny wpływ na zdrowie dzieci w regionie Europy. 
Europejscy ministrowie zdrowia i ochrony środowiska przyjęli plan działania w celu 
zapobieżenia tym zagrożeniom. Na spotkanie WHO Komisja przedstawiła plan działania 
skupiający się całkowicie na analizach, zamiast przedstawiać jasne cele legislacyjne. 
Główną przyczyną tej bezczynności wydaje się być brak woli politycznej w Komisji oraz 
nieodpowiednia koordynacja poszczególnych DG. Czy nada Pan priorytet kwestii 
przeprowadzenia przeglądu obecnego ustawodawstwa UE celem zapewnienia 
odpowiednich standardów ochrony zdrowia dzieci i innych narażonych grup? Czy jest Pan 
gotów działać na rzecz utworzenia w Komisji specjalnej grupy zadaniowej, która 
koordynowałaby działania Komisji w zakresie ochrony środowiska i zdrowia w celu 
zapewnienia lepszej ochrony przed zagrożeniami ze strony środowiska dzieciom i innym 
narażonym grupom?  (propozycja grupy Verts/ALE) 

 
Komitologiczne procedury dopuszczania produktów GMO do obrotu 
 
51. Zgodnie z obecnymi procedurami komitologicznymi, jeśli w Radzie nie uzyskano 

większości kwalifikowanej, decyzję o udzieleniu licencji na obrót nową odmianą produktu 
GMO może podjąć Komisja. Czy uważa Pan za właściwe udzielanie licencji na obrót 
przez Komisję w sytuacji, gdy w Radzie Ministrów istnieją ewidentne, powracające 
różnice stanowisk politycznych odnośnie zatwierdzania tych produktów? W tej sytuacji, 
czy opowiedziałby się Pan za zmianą procedur komitologii celem włączenia do nich także 
Parlamentu Europejskiego?  (propozycja grupy Verts/ALE) 

 
Progi ilościowe zanieczyszczenia nasion przez GMO 
 
52. Określenie ilościowych progów ubocznego lub technicznie niemożliwego do uniknięcia 

zanieczyszczenia nasion odmianami GMO w związku z ich znakowaniem jest jedną z 
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najważniejszych decyzji podejmowanych w procedurze komitologii. Celem zapewnienia 
współistnienia GMO oraz produktów niezmodyfikowanych genetycznie, Parlament 
wezwał do ustalenia progów znakowania na poziomie wykrywalności (rezolucja A5-
465/2003 z 18.12.03). Czy będzie Pan działał zgodnie z opinią Parlamentu, jeśli Stały 
Komitet i Rada nie osiągną w głosowaniu nad projektem Komisji większości 
kwalifikowanej?  (propozycja grupy Verts/ALE) 

 
Przestarzałe pestycydy 
 
53. W wielu krajach, w tym także niektórych państwach członkowskich i krajach 

przystępujących, zapasy przestarzałych pestycydów wciąż stanowią poważne zagrożenie 
dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Parlament Europejski wielokrotnie wzywał do 
podjęcia konkretnych działań celem właściwego, z punktu widzenia ochrony środowiska, 
pozbycia się tych zapasów. Co zamierza Pan zrobić, by zapewnić jak najszybsze pozbycie 
się przestarzałych pestycydów w sposób właściwy z punktu widzenia ochrony 
środowiska? Czy opowiedziałby się Pan za współfinansowaniem tego przedsięwzięcia w 
ramach Konwencji Sztokholmskiej? Jakie zasugerowałby Pan rozwiązania, by zapewnić 
ratyfikację Konwencji Sztokholmskiej w sprawie Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych 
przez wszystkie państwa członkowskie oraz przez kraje sąsiadujące posiadające takie 
zapasy?  (propozycja grupy Verts/ALE) 

 
Ochrona środowiska a regiony 
 
54. Wciąż jeszcze istnieją regiony UE o charakterze przemysłowym bądź post-

przemysłowym, o wysokiej gęstości zaludnienia, wysokim natężeniu ruchu, z 
brakującymi zasobami wody, a w rezultacie: bardzo zanieczyszczone. Po przystąpieniu 10 
nowych państw liczba tych regionów wydaje się być jeszcze wyższa.  

 Jak Pan, jako komisarz, zaradziłby temu problemowi?  
 Czy możliwe byłoby doprowadzenie do przeglądu i sporządzenie listy wszystkich 

regionów UE będących w najtrudniejszej, z punktu widzenia ochrony środowiska, 
sytuacji? 

 Czy możliwe byłoby zastosowanie wobec nich specjalnego sposobu traktowania, 
przykładającego większą wagę do ich problemów? (propozycja Jerzego Buzka) 

 
Transport 
 
55. Czy będzie Pan wspierał Pańskiego kolegę, komisarza ds. transportu, podczas negocjacji 

w sprawie dyrektywy „Eurovignette”, kładąc szczególny nacisk na przyjazną środowisku, 
zrównoważoną politykę transportową? Jak wykazano w różnych analizach Komisji, nie 
nastąpiła jak dotychczas pełna internalizacja kosztów zewnętrznych, zwłaszcza kosztów 
dla środowiska związanych z ciężkim transportem towarowym. Powoduje to poważne 
problemy na szczególnie narażonych obszarach, jak rejony górskie (np. autostrada 
Brenner). Czy zamierza Pan wprowadzić możliwość wzajemnego subsydiowania (tzw. 
cross-subsidisation) na tych obszarach? (propozycja Richarda Seebera) 
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