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1. Na sua opinião, quais serão os maiores desafios para a política ambiental europeia nos 

próximos cinco anos? Que faria, como Comissário, para assegurar resultados visíveis até 
ao termo do seu mandato? 

 
2. Quais serão as suas prioridades para a política do ambiente? Que tenciona lançar de novo 

e que tenciona alterar à legislação ambiental já existente? (proposta por Aldis Kušķis) 
 
3. De acordo com o Tratado, "as exigências em matéria de protecção do ambiente devem ser 

integradas na definição e execução das políticas e acções da Comunidade". Na sua 
opinião, quais as áreas que mais carecem de progressos a este respeito? De que modo 
velaria por que o princípio da integração seja correctamente transposto para a prática?  

 
4. Qual prevê que venha a ser o lugar e o papel específico da União Europeia no cenário 

internacional sobre estas questões? Neste contexto, que relações deseja que a UE venha a 
ter com os seus principais parceiros, os Estados Unidos, a Rússia, mas também os países 
emergentes e os países em desenvolvimento? Assumirá o compromisso de prosseguir a 
política voluntarista da União Europeia, nomeadamente em matéria de mudanças 
climáticas? Que medidas deverão ser tomadas para assegurar que os Estados-Membros da 
UE cumpram os compromissos assumidos no âmbito do Protocolo de Quioto? (proposta 
pelo Grupo do PSE) 

 
5. Como perspectiva a integração dos critérios ambientais no Processo de Lisboa? Está 

disposto a apoiar uma abordagem equilibrada entre os pilares económico, social e 
ambiental? 

 
Como promoverá uma abordagem integrada no seio da Comissão? Na sua opinião, quais 
são as alterações organizacionais necessárias na Comissão para assegurar que a prioridade 
do desenvolvimento sustentável seja mais bem reflectida? 
 
As políticas económicas, sociais e ambientais deverão ser concebidas de forma a 
apoiarem-se mutuamente. Importa incentivar sinergias, nomeadamente entre a política 
ambiental e a política de emprego, o que, na nossa opinião, deverá ser complementar, e 
não contraditório. Partilha este ponto de vista? Como tenciona desenvolver o potencial de 
emprego da política ambiental? (proposta pelo Grupo do PSE) 

 
Orçamento e implementação 
 
6. Pensa que as acções da União no domínio da política do ambiente se encontram 

adequadamente financiadas e dotadas de pessoal? 
 
7. Pensa que as acções da União no domínio do ambiente se encontram adequadamente 

financiadas e dotadas de pessoal e, em particular, no que diz respeito a assegurar 
plenamente a implementação e aplicação da legislação ambiental da UE, tendo em 
conta a missão da Comissão como guardiã dos Tratados? (proposta do Grupo dos 
Verdes/ALE em substituição das perguntas 6 e 9) 

 
8. Como assegurará que "etiquetas de preços" venham a ser apostas a quaisquer futuras 

propostas? (proposta por John Bowis em aditamento à pergunta 6) 
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9. Actualmente, mais de um terço de todas os processos por infracção e das queixas sobre a 

legislação da UE diz respeito à área do ambiente. Que acções encararia para assegurar 
uma implementação e aplicação apropriadas do direito da UE em matéria de ambiente?  

 
10. Como desenvolverá avaliações do impacto ambiental efectivas e independentes? 

(proposta por John Bowis em aditamento à pergunta 9) 
 
11. Como garantirá que no nível de implementação pelos Estados-Membros venha a ser 

melhorado relativamente à performance existente? (proposta por Chris Davies) 
 
Relações com agências especializadas 
 
12. Nos últimos anos verificou-se um aumento da tendência para instituir agências 

especializadas, incluindo em sectores relacionados com o ambiente. Como avalia este 
desenvolvimento e qual deveria ser a natureza da relação entre a Comissão e essas 
agências? 

 
Convenções/acordos internacionais 
 
13. A participação e o envolvimento do Parlamento em delegações da UE a convenções 

internacionais (alterações climáticas, desenvolvimento sustentável, etc.) tem, até à data, 
seguido um padrão ad hoc, em geral insatisfatório. Tal deve-se principalmente à decisão 
do Conselho de não permitir que membros da delegação do PE participem nas reuniões de 
coordenação internas da UE. Em consequência disso, o Comissário tem de, diariamente, 
transmitir breves informações à delegação do PE sobre o progresso das negociações. Na 
sua opinião, como poderá esta situação ser melhorada? Estaria preparado para procurar, 
activamente, chegar a um acordo permanente com o Conselho para resolver este 
problema? 

 
14. A sociedade civil tem desempenhado um importante papel na concepção e implementação 

de convenções internacionais no domínio do ambiente. Que tenciona fazer para reforçar a 
participação da sociedade civil na concepção e implementação da política ambiental 
internacional? (proposta pelo Grupo Verdes/ALE em aditamento à pergunta 13) 

 
Responsabilidade ambiental 
 
15. Qual é a sua opinião sobre a legislação actual em matéria de estudos do impacto ambiental 

ou de responsabilidade ambiental? Que iniciativas considera serem necessárias para 
reforçar o conceito de responsabilidade ambiental? (proposta pelo Grupo do PSE) 

 
 
Instrumentos voluntários 
 
16. O recente acordo interinstitucional sobre "legislar melhor" prevê a possibilidade de 

utilizar instrumentos reguladores diferentes dos que tradicionalmente são legalmente 
vinculativos. Como avalia este desenvolvimento? Há sectores específicos no sector do 
ambiente em que, no seu entender, a utilização destes instrumentos é mais 
apropriada/efectiva do que a legislação? 
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Legislar melhor: avaliação alargada do impacto e  instrumentos voluntários 
 
17. Enquanto parte do acordo "legislar melhor", a Comissão comprometeu-se a realizar 

"avaliações alargadas do impacto", considerando tratar-se de uma proposta legislativa  
importante. Segundo um estudo recente do Instituto para a Política Ambiental Europeia 
sobre todas as avaliações alargadas do impacto realizadas pela Comissão em 2003, a 
atenção concentrou-se principalmente sobre o impacto económico, ao passo que o 
tratamento do impacto ambiental e social foi limitado. Além disso, quando se tentou 
fazer uma quantificação, o estudo constatou que o principal foco de atenção eram os 
custos económicos a curto prazo. Que fará para assegurar que as avaliações do 
impacto, em curso e futuras, nomeadamente as avaliações alargadas do impacto, sejam, 
em primeiro lugar, equilibradas em termos de avaliação do impacto económico, social e 
ambiental e, em segundo lugar, não se limitem a considerações de curto prazo? O 
(supressão)  acordo sobre "legislar melhor" prevê a possibilidade de utilizar instrumentos 
(supressão) diferentes dos que tradicionalmente são legalmente vinculativos. Como avalia 
este desenvolvimento? Há sectores ou questões específicas no domínio do ambiente em 
que, no seu entender, a utilização destes instrumentos é mais apropriada/efectiva do que a 
legislação ou, pelo contrário, sectores ou questões relativamente aos quais considere a 
utilização destes instrumentos menos adequada/eficaz? (proposta pelo Grupo dos 
Verdes/ALE em substituição da pergunta 16) 

 
 
Participação pública e transparência 
 
18. Ao assinar a Convenção de Aarhus, em 1998, a Comunidade reconheceu que deveria 

procurar reforçar o direito do público a participar na tomada de decisões no domínio do 
ambiente. A importância da participação pública e da transparência também é salientada 
no Tratado de Amesterdão, que introduziu o artigo 255º no Tratado da UE, dando assim 
aos cidadãos direito de acesso a documentos, e incluiu, entre os princípios fundamentais 
da União, o de que as decisões devam ser  "tomadas de forma tão aberta e tão próxima 
quanto possível dos cidadãos". 

 
Como tenciona garantir que o Parlamento e as partes das comunidades interessadas, como 
as ONG, sejam plenamente consultados no desenvolvimento da política e acção da 
Comissão? Garantirá que a classificação de documentos de debate e actas como 
“documentos sensíveis”, tornando-os assim inacessíveis ao escrutínio público, se limitará 
ao mínimo absoluto? (Proposta por Anders Wijkman)  
 

Política climática 
 
19. Está pessoalmente resolvido a garantir que a UE cumpra as suas actuais obrigações 

assumidas no âmbito do Protocolo de Quioto? Quais são as suas ambições para futuras 
negociações no sentido de assegurar reduções das emissões globais de gases com efeito de 
estufa? (Proposta por Chris Davis) 

 
20. Que medidas tenciona tomar para reduzir as mudanças climáticas? Como poderá 

promover a assinatura do Protocolo de Quioto pela Federação Russa? (Proposta por Aldis 
Kušķis) 
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21. Como deverá a UE preparar-se para os objectivos de redução de gases com efeito de 
estufa no primeiro período de compromisso pós-Quioto, i.e., no período após 2010? 
Deverá a UE estabelecer objectivos para 2020 e 2050? Qual deverá ser, na sua opinião, o 
grau de ambição adequado perante tais objectivos? Que nível global de reduções ou limite 
deverá a UE fixar como objectivo próprio para as negociações internacionais? (proposta 
pelo Grupo Verts/ALE) 

 
Desenvolvimento sustentável 
 
22. Como tenciona proceder para garantir que os objectivos da Estratégia de Desenvolvimento 

Sustentável (EDS) da UE sejam atingidos, e como garantirá que a competitividade 
económica siga paralelamente e contribua para a sustentabilidade ambiental? (Proposta 
por Chris Davies) 

 
23. Uma abordagem responsável significa também uma reorientação da nossa economia para 

o desenvolvimento sustentável. Neste sentido, qual o grau de prioridade que tenciona 
atribuir à investigação no domínio do desenvolvimento sustentável, a saber, 
desenvolvimento e promoção de tecnologias limpas, utilização inteligente da energia, 
energias alternativas, etc., e que iniciativas tenciona tomar? (Proposta pelo Grupo do 
PSE - poderá também ser colocada ao Comissário para a Energia) 

 
24. Está prevista para o futuro próximo uma revisão da Estratégia de Desenvolvimento 

Sustentável (EDS). Uma insuficiência grave desta estratégia é que apenas tratava da 
sustentabilidade no contexto regional europeu, não sendo os aspectos e questões globais 
tratados especificamente.  

 
Está disposto a fazer esforços importantes para integrar as dimensões externas do 
desenvolvimento sustentável na Estratégia de DS da UE? (Proposta por Anders Wijkman) 
 

Desenvolvimento sustentável e eco-eficiência 
 
25. Como tenciona assegurar que os objectivos da Estratégia de Desenvolvimento Sustentável 

da UE sejam realizados? Como tenciona associar o Parlamento ao processo de consulta 
pública sobre a revisão da Estratégia de Desenvolvimento Sustentável? Poderá 
comprometer-se a atribuir ao Parlamento um papel consultivo formal nessa revisão? Na 
sua opinião, deverá a UE fixar objectivos numéricos para aumentar a eco-eficiência? Que 
medidas considera serem as mais importantes para conseguir as melhorias necessárias em 
termos de eco-eficiência? (Proposta pelo Grupo Verts/ALE) 

 
Produtos químicos 
 
26. Quais são as suas prioridades no que diz respeito ao programa legislativo da Comissão no 

domínio do ambiente? Em particular, está disposto a assumir o compromisso de defender 
uma legislação forte sobre os produtos químicos, de forma a que o sistema REACH possa 
constituir um verdadeiro passo em frente para um ambiente mais seguro para os nossos 
cidadãos? (Proposta pelo Grupo PSE) 

 
27. A nova política de produtos químicos, chamada REACH, é amplamente considerada como 

“o maior desafio que a Comissão enfrentou para realizar os objectivos do 
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desenvolvimento sustentável”. A data de implementação prevista na estratégia provisória 
é a Primavera de 2006. A sua predecessora comprometeu-se firmemente a fazer avançar a 
política REACH - que considerava ser uma proposta inovadora, que criaria uma situação 
em que todos ganham, tanto a indústria, os trabalhadores e os cidadãos, como o 
ecossistema. Partilha esta perspectiva? Até que ponto está empenhado na política 
REACH? Tenciona manter o compromisso da Comissão relativamente à nova legislação 
sobre produtos químicos? Prosseguirá o trabalho no sentido de que o objectivo da sua 
implementação na Primavera de 2006 seja atingido? Considera haver ainda, no âmbito da 
política REACH, espaço para fazer avançar estratégias de testes não praticados em 
animais? (Proposta pelo Grupo Verts/ALE) 

 
28. Como tenciona assegurar que os testes praticados em animais sejam mantidos ao mínimo 

no âmbito da política REACH, tendo em conta que a transmissão de dados sobre os 
animais não é obrigatória segundo a proposta da Comissão? Proposta por Chris Davies) 

 
29. Como tenciona assegurar que os recursos e esforços para desenvolver, validar e aceitar 

métodos de teste não-animais aumentarão com a política REACH, tendo em conta o facto 
de que a promoção dos testes não praticados em animais constitui um dos objectivos do 
Regulamento? (Proposta por Chris Davies) 

 
Protecção dos animais utilizados para fins de investigação 
 
30. Como tenciona alargar o âmbito da Directiva 86/609 relativa à protecção dos animais 

utilizados para fins experimentais e outros fins científicos a fim de a mesma ser 
igualmente aplicável aos animais utilizados para fins de investigação fundamental e na 
educação e formação? (proposto por Chris Davies) 

 
Utilização de instrumentos da economia de mercado para promover o meio ambiente 
 
31. A Comissão tem afirmado repetidas vezes que a utilização de instrumentos de economia 

de mercado constitui um dos melhores instrumentos políticos no âmbito da política para o 
meio ambiente. Um indispensável requisito prévio para uma política eficaz neste domínio 
consistiria em que os preços de mercado reflictam os verdadeiros custos. 
Lamentavelmente são muito poucos os exemplos de uma política ao nível comunitário 
em que os impostos conjuntos, encargos e/ou reduções estão a ser aplicados. Em vez 
disso, os enquadramentos políticos nos Estados-Membros divergem consideravelmente. 
Uma fixação do preço tendo plenamente em conta os custos é rara. Em vez disso, os 
Estados-Membros recorrem ainda a subsídios em muitos domínios a fim de apoiar as 
actividades que são lesivas para o meio ambiente. 

 
Que acções estará disposto a empreender na tentativa de se lograr obter consenso ao nível 
do Conselho quanto à importância de uma fixação do preço que tenha plenamente em 
conta os custos a fim de promover uma produção e modelos de consumo adequados em 
termos ambientais, incluindo a importância de uma harmonização de impostos, encargos 
e/ou reduções ao nível comunitário? (proposto por Anders Wijkman) 

 
A cooperação transfronteiras 
 
32. Qual é a sua posição no concernente à cooperação transfronteiras, designadamente com 
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países terceiros, a fim de impedir catástrofes ambientais regionais transfronteiriças tais 
como a poluição causada por cianeto do rio Tisza em Rosia Montana (Baia Mare - 
Roménia)? Que acções deverão ser empreendidas a fim de reforçar esta cooperação e 
torná-la mais eficaz? (proposto pelo Grupo do PSE) 

 
Biodiversidade 
 
33. Não está a ser alcançada a plena capacidade das medidas agro-ambientais devido à 

concepção geral destas medidas e pelo facto de aquilo que se requer dos agricultores ser 
comunicado habitualmente de forma inadequada aos agricultores nas zonas rurais. No 
entanto, é essencial melhorar esta comunicação a fim de promover a biodiversidade 
agrícola, aumentando o número dos pequenos agricultores e dos produtores orgânicos que 
aplicam aquelas medidas. Disporá o novo Comissário de quaisquer planos tendentes a 
desenvolver instrumentos susceptíveis de serem utilizados para melhorar as informações 
respeitantes ao segundo pilar prestadas à comunidade rural? (proposto por Jules Maaten) 

 
34. As actuais medidas políticas afiguram-se insuficientes para impedir o ulterior declínio das 

terras agrícolas com elevado valor natural e, por conseguinte, para alcançar o objectivo de 
biodiversidade estabelecido para 2010 (relatório AEA, Elevado valor natural dos terrenos 
agrícolas, nº 1, UNEP, 2004). Como tenciona o novo Comissário adaptar as actuais 
medidas a fim de garantir que as mesmas serão aplicadas e a fim de evitar a perda dos 
terrenos agrícolas de elevado valor natural dos terrenos agrícolas? (proposto por Jules 
Maaten) 

 
35. A Comissão Europeia organizou um diálogo aprofundado com os Estados-Membros e 

com a sociedade civil sobre a implementação do plano de acção para a biodiversidade 
tendo em vista a cooperação económica e para o desenvolvimento. As principais 
conclusões deste processo de participação foram debatidas e subscritas pelos 
participantes da Conferência das Partes sob o tema "A Biodiversidade e a UE – Manter a 
Vida, Manter os Meios de Subsistência" realizada em Malahide, na Irlanda, de 25 a 27 de 
Maio de 2004. Os objectivos 11, 13, 14 e 15 da Mensagem de Malahide incidiram no 
todo ou em parte sobre assuntos de cooperação económica e de desenvolvimento e os 
objectivos-chave foram identificados a fim de serem concretizados até 2010. Como 
projecta o novo Comissário alcançar os objectivos dentro do calendário acordado em 
Malahide e como projecta exactamente o novo Comissário providenciar por que as 
questões relativas à conservação da biodiversidade sejam tomadas plenamente em 
consideração no processo de revisão intercalar dos DEN (Documento de Estratégia 
Nacional) e DER (Documento de Estratégia Regional) assim como aquando da 
elaboração dos DERP (Documento de Estratégia para a Redução da Pobreza)? (proposto 
por Jules Maaten) 

 
36. Em minha opinião, o diálogo estabelecido pela revisão da estratégia comunitária de 

biodiversidade no grupo de trabalho sobre cooperação económica e o desenvolvimento 
envolvendo a sociedade civil, a Comissão Europeia e os Estados-Membros tem sido 
muito promissor e profícuo. Poderá o novo Comissário confirmar se o grupo de trabalho 
criado para este propósito se converterá agora num grupo permanente? (proposto por 
Jules Maaten) 

 
37. Na sequência de um longo processo consultivo que acabou de ter lugar a fim de rever a 
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estratégia comunitária de biodiversidade, foi divulgada uma Mensagem da conferência 
realizada em Malahide, da qual uma parte importante constitui um conjunto de 
indicadores a utilizar a fim de gerir a situação da biodiversidade até 2010 e para além 
desta data. Este conjunto de indicadores foi saudado pelo Conselho do Meio Ambiente na 
sua reunião de 28 de Junho de 2004 e no comunicado de imprensa desta reunião, o 
Conselho insta a Comissão a continuar a desenvolver, testar e ultimar este conjunto até 
2006. Que tipo de apoio tenciona o novo Comissário dar ao desenvolvimento destes 
indicadores e será atribuído um financiamento suficiente a fim de viabilizar o seu 
desenvolvimento? (proposto por Jules Maaten) 

 
38. A Mensagem de Malahide reconhece a importância do co-financiamento comunitário 

destinado à Rede Natura 2000 como um importante passo para se alcançar o objectivo de 
travar a perda da biodiversidade até 2010. A nova comunicação da Comissão sobre o 
Financiamento da rede Natura 2000 afirma que, doravante, a actividade agrícola nos 
sítios da rede Natura 2000 beneficiará do apoio financeiro da PAC e das intervenções 
estruturais, já que se insere nas políticas de desenvolvimento rural e regional. Como 
tenciona o novo Comissário providenciar por que este financiamento seja garantido para 
fins de reforço e salvaguarda de importantes habitats e espécies, e que papel irá 
protagonizar LIFE+? (proposto por Jules Maaten) 

 
39. Durante a implementação da Rede Natura 2000 de regiões protegidas nos antigos 15 

Estados-Membros da UE, surgiu uma resistência e reservas consideráveis entre os 
proprietários de terras e os utilizadores quanto à designação das suas terras. Grande parte 
dessa resistência está a ser reduzida através do árduo trabalho desenvolvido pela 
Comissão assim como pelas organizações da sociedade civil, mas persiste ainda um nível 
de incompreensão e de má comunicação com os proprietários de terras no que diz 
respeito às implicações da designação de uma área. Esta confusão e resistência parece 
estar a propagar-se aos novos Estados-Membros no momento em que preparam as listas 
de eventuais sítios Natura 2000 a apresentar à Comissão. Atendendo aos pedidos feitos 
pelo Parlamento Europeu (Orçamento 2004) e pela sociedade civil com vista a uma forma 
de serviço destinado a contribuir para a implementação da Rede Natura 2000, que 
mecanismos tenciona o Comissário aplicar no sentido de assegurar que não se repetirá o 
longo processo de denominação dos sítios ocorrido na época da UE dos 15? (proposto 
por Jules Maaten) 

 
40. Os Chefes de Estado da UE comprometeram-se a pôr termo à perda de biodiversidade até 

2010 na Cimeira do Conselho Europeu realizada em Gotemburgo em 2001 e 
estabeleceram isto como um objectivo da estratégia de desenvolvimento sustentável da 
UE. Alcançar os objectivos estabelecidos para 2010 só será possível se a sociedade 
europeia estiver amplamente persuadida da importância de se pôr termo à perda de 
biodiversidade e compreender o que é possível fazer para alcançar tal objectivo. 
Atendendo a que muitos cidadãos europeus não estão informados da existência deste 
objectivo, que instrumentos de comunicação e de educação se propõe o Comissário 
utilizar a fim de aumentar a consciência e a compreensão do público do objectivo 
estabelecido para 2010? (proposto por Jules Maaten) 

 
41. A Declaração de Killarney resultou da reunião de Maio de 2004 da Plataforma Europeia 

para a Estratégia de Investigação da Biodiversidade, sobre a presidência irlandesa da UE. 
No comunicado à imprensa da reunião do Conselho "Ambiente" de 28 de Junho de 2004, 
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o Conselho saudou as recomendações de Killarney para as prioridades em matéria de 
investigação e a declaração Killarney que destaca o papel crucial que a área de 
investigação europeia/7º Programa-Quadro deverão protagonizar para que os objectivos 
de biodiversidade estabelecidos para 2010 sejam alcançados. O que tenciona a nova 
Comissão empreender a fim de providenciar por que a investigação da biodiversidade 
continue a ser uma parte importante do 7º Programa-Quadro de Investigação para 2007-
2013? 

 
42. Que medidas considera necessárias para providenciar por que a UE alcance o objectivo 

de pôr termo ao declínio da biodiversidade até 2010 acordado pelos Chefes de Estado no 
Conselho Europeu de Gotemburgo em 2001? Tenciona assegurar a continuidade do 
programa LIFE para além de 2006 e propor um financiamento adequado para as suas 
actividades em todos os 25 Estados-Membros? (proposto pelo Grupo dos Verts/ALE) 

 
Cooperação económica para o desenvolvimento 
 
43. Cada Estado-Membro da UE e a CE dispõe de políticas próprias para a cooperação 

económica e para o desenvolvimento. Os participantes do grupo de trabalho sobre 
cooperação económica e para o desenvolvimento sugeriram em várias oportunidades que 
a Comissão Europeia está actualmente a agir mais como um "26º Estado-Membro" no 
que diz respeito a estas políticas, do que propriamente como um órgão de coordenação. 
Tenciona o novo Comissário inverter esta situação e conferir maior ênfase ao 
desenvolvimento do papel de coordenação da CE, reforçando por conseguinte a 
visibilidade da UE na cena internacional? (proposto por Jules Maaten) 

 
Áreas marinhas e costeiras protegidas 
 
44. De que modo tenciona a Comissão Europeia implementar concretamente os programas da 

CBD/COP 7 no que diz respeito às áreas marinhas e costeiras protegidas? (proposto por 
Jules Maaten)  

 
Pescas 
 
45.  A declaração de Killarney resultou da reunião de Maio de 2004 da Plataforma europeia 

para a investigação estratégica no domínio da biodiversidade (EPBRS), sob a Presidência 
irlandesa da UE, e foi acolhida favoravelmente pelo Conselho "Ambiente" na sua reunião 
de 28 de Junho de 2004. A declaração de Killarney requer o desenvolvimento da 
abordagem baseada no ecossistema na gestão da pesca e da aquicultura, apoiado por uma 
investigação sociológica e socioeconómica adequada. Como tenciona a Comissão 
Europeia desenvolver tal abordagem? (proposta de Jules Maaten) 

 
46.  A Comissão Europeia envidou esforços no sentido de melhorar a integração dos 

requisitos ambientais na PCP. Pode indicar que seguimento tenciona dar a esta questão 
prioritária? (proposta de Jules Maaten) 

 
47.  Que acções prioritárias considera que a Comissão deveria promover para assegurar 

actividades de pesca sustentáveis, tendo em conta a necessidade urgente de preservar as 
unidades populacionais e os objectivos em matéria de coesão socioeconómica? (proposta 
de Jules Maaten) 
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48.  Devido à redução das unidades populacionais marinhas, é necessário implementar 

controlos com vista a impedir a sobrepesca continuada no alto mar. Tendo em conta que a 
aquicultura de águas interiores está a ser apreciada como uma possível solução para este 
problema, que mecanismos recomendará o novo Comissário para assegurar que os 
desenvolvimentos no domínio da aquicultura de águas interiores sejam ecologicamente 
sustentáveis? (proposta de Jules Maaten) 

 

Água 

49. Que medidas considera necessárias para apoiar a implementação bem sucedida da 
Directiva-Quadro "Água"? Tenciona envidar esforços no sentido de uma maior 
integração das políticas da UE em matéria de ambiente, regiões, transportes e agricultura, 
com vista a assegurar a plena implementação da Directiva-Quadro "Água"? (proposta do 
Grupo Verts/ALE) 

 
Ambiente e saúde 
 
50. Em Junho, a Organização Mundial da Saúde publicou um importante estudo que revelava 

que a saúde das crianças na Região Europeia está a ser significativamente prejudicada 
pelo ambiente. Os Ministros europeus da Saúde e do Ambiente adoptaram um plano de 
acção para reduzir estas ameaças. Na conferência da OMS, a Comissão apresentou um 
plano de acção inteiramente centrado na investigação, em vez de apresentar medidas 
legislativas claras. Manifestamente, uma das principais causas desta falta de acção é a 
falta de vontade política na Comissão e a coordenação inadequada entre as diferentes 
direcções-gerais. Tenciona dar prioridade à revisão da actual legislação comunitária e da 
sua implementação com vista a assegurar que as normas sejam suficientes para proteger a 
saúde das crianças e de outros grupos vulneráveis? Estaria disposto a defender a criação 
de uma task force especial na Comissão, encarregada de coordenar as actividades da 
Comissão no domínio do ambiente e da saúde, a fim de proteger melhor dos riscos 
ambientais as crianças e outros grupos vulneráveis?  (proposta do Grupo Verts/ALE) 

 
Procedimentos de comitologia para a autorização da colocação de OGM no mercado  
 
51. Em conformidade com os actuais procedimentos de comitologia, na ausência de maioria 

qualificada no Conselho, a Comissão pode tomar uma decisão sobre a homologação de 
uma licença de comercialização de uma nova variedade de OGM. Considera oportuno 
que a Comissão conceda licenças de comercialização em circunstâncias em que existem 
divergências políticas claras e recorrentes no seio do Conselho sobre tal autorização? 
Defenderia a revisão dos procedimentos de comitologia com vista a prever a intervenção 
do Parlamento Europeu em tais circunstâncias?  (proposta do Grupo Verts/ALE) 

 
Limiares mínimos para a contaminação das sementes por OGM 
 
52. O estabelecimento de limiares de rotulagem para a contaminação acidental ou 

tecnicamente inevitável das sementes por variedades de OGM é uma das decisões mais 
importantes a ser tomadas através de um procedimento de comitologia. A fim de 
assegurar a coexistência de culturas geneticamente modificadas com culturas isentas de 
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OGM, o Parlamento solicitou que os limiares de rotulagem fossem fixados ao nível de 
detecção (Resolução A5-465/2003 de 18.12.2003). Respeitará o Comissário o parecer do 
Parlamento se a comissão permanente e o Conselho não obtiverem a maioria qualificada 
em relação à proposta da Comissão?  (proposta do Grupo Verts/ALE) 

 
Pesticidas obsoletos 
 
53. As existências de pesticidas obsoletos continuam a representar uma séria ameaça para a 

saúde humana e o ambiente em muitos países, incluindo alguns Estados-Membros e 
países candidatos à adesão. O Parlamento Europeu tem solicitado repetidas vezes acções 
concretas com vista à eliminação ecológica dessas existências. Que tenciona fazer para 
assegurar que os pesticidas obsoletos sejam eliminados, de forma compatível com o 
ambiente, o mais brevemente possível? Estaria disposto a co-financiar essa eliminação 
com a Convenção de Estocolmo? Que recomenda para assegurar a rápida ratificação da 
Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes, por todos os Estados-
Membros, bem como pelos países vizinhos que possuam tais existências? (proposta do 
Grupo Verts/ALE) 

 
Ambiente e regiões 
 
54. Na UE ainda existem regiões de carácter industrial ou pós-industrial, com elevada 

densidade populacional, tráfego intenso e falta de água, e, por conseguinte, com um nível 
elevado de poluição global. Após a adesão de 10 novos países, o número dessas regiões 
parece ser ainda mais elevado.  

 Que faria, como Comissário, para solucionar este problema?  
 Seria possível elaborar uma avaliação e um índice de todas as regiões da UE que se 

encontram em situação mais difícil do ponto de vista ambiental? 
 Seria possível tratá-las de modo especial, concedendo maior atenção aos seus problemas? 

(proposta de Jerzy Buzek) 
 
Transportes 
 
55. Apoiará o seu colega, o Comissário responsável pelos Transportes, nas negociações sobre 

a directiva relativa à vinheta europeia, com especial destaque para as políticas de 
transportes sustentáveis e compatíveis com o ambiente? Como demonstraram vários 
inquéritos da Comissão, ainda não existe uma internalização plena dos custos externos, 
especialmente dos custos ambientais dos veículos pesados. Isto dá origem a graves 
problemas em regiões sensíveis, tais como as zonas montanhosas (p. ex., o eixo do 
Brenner). Tenciona introduzir a possibilidade de subvenções cruzadas nessas zonas 
sensíveis? (proposta de Richard Seeber) 
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