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1. Kateri so po vašem mnenju največji izzivi za evropsko okoljsko politiko v naslednjih petih 
letih? Kako bi vi kot komisar(-ka) zagotovili vidne rezultate do konca vašega mandata? 

 
2. Katere bodo vaše prednostne naloge na področju okoljske politike? Katere novosti 

nameravate vpeljati v okoljsko zakonodajo in kaj nameravate spremeniti v že obstoječih 
zakonskih predpisih na tem področju? (predlog vložil Aldis Kušķis) 

 
3. Pogodba določa, da je treba "zahteve varstva okolja vključevati v opredelitve in izvajanje 

politik in dejavnosti Skupnosti". Na katerih področjih je glede na prejšnje določilo po vašem 
mnenju napredek najbolj potreben? Kako bi vi zagotovili ustrezen prenos načela 
vključevanja v prakso?  

 
4. Kakšno bo po vašem mnenju mesto in specifična vloga Evropske unije kar zadeva okoljskih 

vprašanj v mednarodnem pogledu? Kako tozadevno gledate na odnose EU z njenimi 
glavnimi državami partnericami: ZDA, Rusijo in novo nastalimi državami in državami v 
razvoju? Ali se boste zavzemali za nadaljevanje prostovoljne politike Evropske unije, zlasti 
kar zadeva podnebne spremembe? Katere ukrepe bi bilo potrebno sprejeti za to, da bi države 
članice EU izpolnile obveze, ki jim jih nalaga Kjotski protokol? (predlog vložila skupina 
PSE) 

 
5. Kako naj po vašem mnenju poteka vključevanje okoljskih kriterijev v lizbonski proces? 

Boste podprli uravnovešen pristop k ekonomskemu, socialnemu in okoljskemu stebru?  
 

Kako boste spodbujali integriran pristop znotraj Komisije? Kakšne organizacijske 
spremembe so po vašem mnenju potrebne znotraj Komisije za to, da trajnostni razvoj 
dejansko postanek prednostna naloga? 
 
Področja ekonomske, socialne in okoljske politike naj bi se medsebojno dopolnjevala. 
Sinergijo naj bi spodbujali še zlasti v okviru okoljske in zaposlitvene politike, področjih, ki bi 
se po našem mnenju morala dopolnjevati in ne izključevati. Se strinjate s tem stališčem? 
Kako načrtujete razvijati zaposlitveni potencial okoljske politike? (predlog vložila skupina 
PSE) 

 
Proračun in izvajanje 
 
6. Ali ste mnenja, da so okoljske dejavnosti Skupnosti ustrezno financirani in da se z njimi 

ukvarja dovolj osebja?  
 
7. Ali menite, da dejavnosti Unije na področju okoljske politike temeljijo na ustreznih finančnih 

in človeških virih na splošno in še posebej kar zadeva zagotavljanje polnega izvajanja in 
uporabe okoljske zakonodaje EU, saj iz Pogodbe izhaja naloga Komisije, da nastopa kot 
varuh? (predlog vložila skupina Zelenih/ALE kot nadomestilo za vprašanji 6 in 9) 

 
8. Na kakšen način nameravate zagotoviti, da bo ob vsakem bodočem predlogu priložen tudi 

"listek s ceno"? (predlog vložil John Bowis kot dopolnilo k vprašanju 6) 
 
9. Trenutno se več kot tretjina vseh postopkov za ugotavljanje kršitev in pritožb na zakonodajo 

EU nanaša na področje okolja. S kakšnimi ukrepi bi vi zagotovili ustrezno izvajanje in 
uporabo okoljske zakonodaje EU?  
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10. Kako nameravate razvijati učinkovito in neodvisno presojo vplivov na okolje? (predlog vložil 
John Bowis kot dopolnilo k vprašanju 9) 

 
11. Kako boste zagotovili, da se bo stopnja izvajanja s strani držav članic izboljšala v primerjavi 

z obstoječim stanjem? (predlog vložil Chris Davies) 
 

Odnosi s specializiranimi agencijami 
 
12. V zadnjih letih se je trend ustanavljanja specializiranih agencij povečal, med drugim tudi v 

sektorjih, povezanih z okoljem. Kako ocenjujete ta razvoj in kakšni naj bi bili odnosi med 
Komisijo in takimi agencijami? 

 
Mednarodne konvencije/sporazumi 
 
13. Sodelovanje in udeležba EP v delegacijah, ki so EU zastopale na mednarodnih konvencijah 

(sprememba podnebja, trajnostni razvoj itd.) je bila doslej zgolj namenska in na splošno 
nezadovoljiva. To stanje je predvsem posledica sklepa Sveta, da ne dovoli poslancem EP v 
delegacijah EU sodelovati na internih koordinacijskih sestankih EU. Zaradi tega mora 
komisar vsak dan delegaciji EP poročati o napredku na pogajanjih. Kako bi lahko po vašem 
mnenju to stanje izboljšali? Ali bi bili pripravljeni skupaj s Svetom najti trajno rešitev tega 
problema? 

 
14. Civilna družba je doslej odigrala pomembno vlogo pri oblikovanju in izvajanju mednarodnih 

konvencij s področja okolja. Kaj boste storili za boljšo vključenost civilne družbe v 
mednarodno oblikovanje in izvajanje okoljske politike? (predlog vložila skupina Zeleni/ALE 
kot dopolnilo k vprašanju 13) 

 
Okoljska odgovornost 
 
15. Kako po vašem mnenju trenutna zakonodaja vpliva na raziskave o vplivih za okolje ali 

okoljsko odgovornost? Katere pobude so po vašem mnenju potrebne za povečanje pomena 
pojma okoljske odgovornosti? (predlog vložila skupina PSE) 

 
Prostovoljni instrumenti 
 
16. Nedavni medinstitucionalni sporazum o "boljšem sprejemanju zakonov" predvideva poleg 

uporabe tradicionalnih pravno zavezujočih instrumentov tudi možnost uporabe drugih 
ureditvenih instrumentov. Kaj menite o tem razvoju? Ali obstaja kakšen okoljski sektor, v 
katerem bi bila po vašem mnenju uporaba teh instrumentov ustreznejša/učinkovitejša od 
zakonov? 

 
Boljše sprejemanje zakonov: Razširjena presoja vplivov na okolje in prostovoljni instrumenti 
 
17. Komisija je v okviru "boljšega sprejemanja zakonov" sklenila izvajati "razširjeno presojo 

vplivov na okolje" pri glavnih zakonodajnih predlogih. Po nedavni študiji Inštituta za 
evropsko okoljsko politiko se je večina vseh razširjenih presoj vpliva, ki jih je Komisija 
opravila v letu 2003, osredotočila na ekonomske vplive, medtem ko je okoljskim in 
socialnim vplivom namenila le omejeno pozornost. Kar zadeva količinskih meritev, 
ugotovitve študije kažejo, da je bila večina pozornosti posvečena kratkoročnim 
ekonomskim stroškom. Kaj boste storili za to, da bodo trenutne in prihodnje presoje 
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vplivov, zlasti razširjene, prvič, uravnotežene kar zadeva presoje ekonomskih, socialnih in 
okoljskih vplivov in drugič, ne bodo omejene na kratkoročne ocene? Nedavni (se črta) 
sporazum o "boljšem sprejemanju zakonov" predvideva poleg uporabe tradicionalnih pravno 
zavezujočih instrumentov tudi možnost uporabe drugih (se črta) instrumentov. Kaj menite o 
tem razvoju? Ali obstaja kakšen okoljski sektor ali vprašanje, v katerem bi bila po vašem 
mnenju uporaba teh instrumentov ustreznejša/učinkovitejša od zakonov, oziroma ali 
nasprotno obstaja sektor ali vprašanje, kjer bi bila po vašem mnenju uporaba teh 
instrumentov manj ustrezna/učinkovita? (predlog vložila skupina Zelenih/ALE kot 
nadomestilo za vprašanje 16 ) 

 
Sodelovanje javnosti in preglednost 
 
18. S podpisom Konvencije iz Aarhusa leta 1998 je Skupnost priznala potrebo po večji pravice 

javnosti do udeležbe pri odločanju v okoljskih zadevah. Pomen udeležbe javnosti in 
preglednosti poudarja tudi Amsterdamska pogodba, ki državljanom daje pravico dostopa do 
dokumentov in kot enega od ustavnih načel Unije navaja, da se odločitve "sprejemajo čim 
bolj javno in v kar najtesnejši povezavi z državljani". 
 
Kako boste zagotovili, da se bo Komisija s Parlamentom in zainteresiranimi stranmi, kot so 
nevladne organizacije, v polni meri posvetovala glede razvoja svoje politike in ukrepov? Ali 
boste zagotovili, da bo razvrščanje dokumentov o razpravah in dnevnih redih v kategorijo 
"občutljivih dokumentov", tj. javnemu nadzoru nedostopnih dokumentov, omejeno na strogi 
minimum? (predlog vložil Anders Wijkman) 

 
Podnebna politika 
 
19. Ali si boste osebno prizadevali zagotoviti, da EU izpolni tekoče obveznosti iz Kjotskega 

protokola in kakšne cilje imate glede prihodnjih pogajanj za omejevanje emisij, ki 
povzročajo globalno segrevanje? (predlog vložil Chris Davies) 

 
20. Katere ukrepe načrtujete za zmanjšanje podnebnih sprememb? Kako bi lahko spodbudili 

ratifikacijo Kjotskega sporazuma s strani Ruske federacije? (predlog pripravil Aldis Kušķis) 
 
21. Kako naj se EU pripravi glede ciljev za zmanjšanje toplogrednih plinov v prvem ciljnem 

obdobju po Kjotu, tj. za obdobje po letu 2012? Ali bi EU morala postaviti cilje do 2020 in 
2050 in kakšne bi bile po vašem mnenju ustrezne ambicije teh ciljev? Kakšna naj bo raven 
globalnih omejitev ali zgornjih mej, ki naj si jih EU zastavi kot cilj pri mednarodnih 
pogajanjih? (predlog vložila skupina Zeleni/ALE) 

 
 
Trajnostni razvoj 
 
22. Kako boste zagotovili uresničitev ciljev strategije trajnostnega razvoja EU in kako boste 

zagotovili, da se bo gospodarska konkurenčnost razvijala v skladu s trajnostjo okolja in 
prispevala k njej? (predlog vložil Chris Davies) 

 
23. Odgovoren pristop pomeni novo usmeritev našega gospodarstva k trajnostnemu razvoju. 

Kakšno prednost nameravate s tem v zvezi namenili raziskavam na področju trajnostnega 
razvoja: razvoju in pospeševanju čistih tehnologij, inteligentni rabi energije, alternativnim 
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virom energije itd... in kakšne pobude v zvezi s tem nameravate podati? (predlog vložila 
skupina PSE - lahko se uporabi tudi za komisarja za energijo) 

 
24. V bližnji prihodnosti je predviden pregled strategije trajnostnega razvoja EU. Ena šibkih točk 

strategije je, da zadeva le trajnost v kontekstu evropskih regij, večine globalnih tem in 
vprašanj pa ne obravnava posebej.  

 
Ali ste si pripravljeni prizadevati za vključitev zunanje razsežnosti trajnostnega razvoja v 
strategijo trajnostnega razvoja EU? (predlog vložil Anders Wijkman) 

 

Trajnostni razvoj in eko-učinkovitost 

25. Kako boste zagotovili uresničitev ciljev strategije trajnostnega razvoja EU? Kako boste 
vključili Parlament v proces javnega posvetovanja o pregledu strategije trajnostnega razvoja? 
Ali boste Parlamentu priznali uradno svetovalno vlogo pri pregledu? Ali menite, da bi morala 
EU za izboljšanje eko-učinkovitosti določiti numerične ciljne ? Kateri ukrepi so po vašem 
mnenju najbolj pomembni za dosego potrebnega izboljšanja eko-učinkovitosti? (predlog 
vložila skupina Zeleni/ALE) 
 

Kemikalije 
 
26. Katere prednostne naloge ste si zadali v zvezi z zakonodajnim programom Komisije na 

področju okolja? Ali se zavzemate za strogo zakonodajo o kemikalijah, tako da bi sistem 
REACH lahko v resnici pomenil korak naprej k varnejšemu okolju za državljane EU? 
(predlog vložila skupina PSE) 

 
27. Nova politika do kemikalij, imenovana REACH, na splošno velja za "največji izziv, s 

katerim se Komisija sooča pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja". Začetek izvajanja 
začasne strategije je predviden spomladi 2006. Vaša predhodnica se je odločno zavzemala za 
REACH, saj je to po njenem mnenju "prelomni predlog", ki bo "ustvaril ugodne pogoje tako 
za industrijo, delavce, državljane kot za ekosistem". Se strinjate s tem stališčem? Kako 
močno se vi zavzemate za REACH? Ali boste nadaljevali delo Komisije na področju nove 
zakonodaje o kemikalijah in ali ga boste nadaljevali tako, da bo mogoče začeti z izvajanjem 
nove zakonodaje v predvidenem roku spomladi 2006? Ali menite, da v okviru REACH ostaja 
dovolj manevrskega prostora za strategije testiranj brez preskusov na živalih? (predlog 
vložila skupina Zeleni/ALE) 

 
28. Kako nameravate zagotoviti kar najmanjše število preskusov na živalih v okviru REACH, 

glede na to, da skupna uporaba informacij o živalih v skladu s predlogom Komisije ni 
obvezna? (predlog vložil Chris Davies) 

 
29. Kako boste zagotovili, da se bodo v okviru REACH povečali viri in prizadevanja za razvoj, 

potrjevanje in sprejetje metod testiranja brez preskusov na živalih ob upoštevanju dejstva, da 
je spodbujanje tovrstnih metod testiranja eden od ciljev te uredbe? (predlog vložil Chris 
Davies) 

 
Varstvo živali, ki se uporabljajo za namene raziskav 
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30. Kako boste področje Direktive 86/609 o varstvu živali, ki se uporabljajo za poskusne in 
druge znanstvene namene, razširili tudi na živali, ki se uporabljajo za temeljne raziskave, 
izobraževanje in usposabljanje? (predlog vložil Chris Davies) 

 
Uporaba instrumentov tržnega gospodarstva za pospeševanje varstva okolja 
 
31. Komisija znova in znova ponavlja, da je uporaba instrumentov tržnega gospodarstva eno 

najboljših orodij na področju oblikovanja okoljske politike. Nujen pogoj za učinkovito 
oblikovanje politike na tem področju bi bile tržne cene, ki bi odražale dejanske stroške. Na 
žalost je le malo področij politik na ravni EU, kjer se uporabljajo skupni davki, stroški, in/ali 
rabati, temveč se, nasprotno, politike različnih držav članic med sabo močno razlikujejo. 
Zaračunavanje polnih stroškov je redko. Namesto tega države članice na številnih področjih 
še vedno uporabljajo subvencije za podporo dejavnosti, ki imajo negativen vpliv na okolje. 
 
Katere ukrepe ste pripravljeni sprejeti za dosego dogovora znotraj Sveta o pomembnosti 
zaračunavanja polnih stroškov za pospeševanje okolju prijazne proizvodnje in potrošnje, 
vključno s pomembnostjo uskladitve davkov, cen in/ali rabatov na ravni EU? (predlog vložil 
Anders Wijkman) 

 
Čezmejno sodelovanje 
 
32. Kakšno je vaše stališče o čezmejnem sodelovanju, zlasti s tretjimi deželami, s ciljem 

preprečevanja regionalnih, čezmejnih ekoloških katastrof, kot je onesnaženost reke Tisza v 
Rosii Montani (Baia Mare - Romunija) s cianidom? Kakšne ukrepe bi morali podvzeti za 
okrepitev in večjo učinkovitost tega sodelovanja? (proposed by the PSE group) 

 
Biotska raznovrstnost 
 
33. Kmetijsko-okoljskih ukrepi niso bili v celoti izvedeni, ker prebivalci podeželja pogosto niso 

ustrezno obveščeni o splošnem konceptu kmetijsko-okoljskih ukrepov in o zahtevah kmetom. 
Vendar pa je izboljšanje obveščanja je bistveno za izboljšanje biotske raznovrstnosti 
kmetijskih zemljišč, zlasti ob povečanju števila manjših kmetov in proizvajalcev naravnih, 
bio-izdelkov, ki se teh ukrepov poslužujejo. Ali že imate kakšne načrte glede razvoja 
instrumentov, s katerimi bi se lahko izboljšalo obveščanje kmetov o drugem stebru? (predlog 
vložil Jules Maaten) 

 
34. Zdi se, da trenutni ukrepi ne morejo preprečiti nadaljnjega upada kmetijskih območij z 

visoko naravovarstveno vrednostjo in omogočiti dosege do leta 2010 zastavljenega cilja o 
biotski raznovrstnosti (poročilo EEA, “High Nature value farmland” št. 1, UNEP, 2004). 
Kako boste sedanje ukrepe prilagodili, da boste zagotovili njihovo izvajanje in preprečili 
izgubo kmetijskih območij z visoko naravovarstveno vrednostjo? (predlog vložil Jules 
Maaten) 

 
35. Evropska komisija je vzpostavila poglobljeni dialog z državami članicami in civilno družbo o 

izvajanju Akcijskega načrta za ohranitev biotske raznovrstnosti v okviru gospodarskega in 
razvojnega sodelovanja. O glavnem rezultatu tega procesa so razpravljali in ga tudi odobrili 
udeleženci Konference "Biotska raznovrstnost in EU – ohraniti življenje, ohraniti sredstva za 
preživetje", ki je potekala od 25. do 27. maja 2004 v Malahidu, Irska. Cilji 11, 13, 14 in 15 v 
Sporočilu iz Malahida se povsem ali delno osredotočajo na vprašanje gospodarskega in 
razvojnega sodelovanja, zastavljeni pa so bili tudi cilji, ki naj bi jih dosegli do leta 2010. 
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Kako nameravate doseči te cilje v roku, dogovorjenem v Malahidu, in predvsem kako 
nameravate zagotoviti, da se bodo vprašanja o ohranjanju biotske raznovrstnosti upoštevala v 
vmesnem procesu preverjanja državnih strateških dokumentov držav, regionalnih strateških 
dokumentov kot tudi pri oblikovanju strateških dokumentov za zmanjševanje revščine? 
(predlog vložil Jules Maaten) 

 
36. Z mojega stališča je bil dialog, ki je bil vzpostavljen med preverjanjem strategije EU za 

biotsko raznovrstnost v delovni skupini za gospodarsko in razvojno sodelovanje in ki je 
povezoval civilno družbo, Evropsko komisijo in države članice, obetajoč in uspešen. Ali 
lahko potrdite, da bo delovna skupina, ustanovljena v ta namen, postala stalno telo? (predlog 
vložil Jules Maaten) 

 
37. Po dolgem posvetovanju, ki je pravkar potekalo z namenom pregleda strategije EU za 

biotsko raznovrstnost, je konferenca iz Malahida pripravila Sporočilo. Pomemben del 
Sporočila opisuje sklop kazalcev, ki se lahko uporabijo za spremljanje stanja biotske 
raznovrstnosti do leta 2010 in dlje. Svet (okolje) je pozdravil ta sklop kazalcev na seji 28. 
junija 2004. V sporočilu za javnost s te seje Svet “poziva Komisijo, da nadaljuje z razvojem 
in preizkušanjem teh kazalcev ter jih dokončno oblikuje do leta 2006”. Kako boste podprli 
razvoj teh kazalcev in ali bo na voljo dovolj sredstev, ki bodo omogočila njihov razvoj? 
(predlog vložil Jules Maaten) 

 
38. Sporočilo iz Malahida ugotavlja, da je pomembnost sofinanciranja omrežja Natura 2000 s 

strani Skupnosti pomemben korak pri doseganju cilja o zaustavitvi upada biotske 
raznovrstnosti do 2010. Komisija je v svojem novem Sporočilu o financiranju Nature 2000 
zapisala, da se bo v prihodnosti večina sredstev za ohranjanje in upravljanje območij v okviru 
tega programa črpala iz skladov SKP ter proračunov za razvoja podeželja in regionalni 
razvoj. Kako boste zagotovili, da bodo ta sredstva dodeljena za ohranjanje in varstvo 
pomembnih življenjskih prostorov in vrst, ter kakšna bo vloga LIFE+? (predlog vložil Jules 
Maaten) 

 
39. Med vzpostavljanjem omrežja zaščitenih območij Natura 2000 v nekdanjih državah EU-15 

so lastniki in uporabniki zemljišč izrazili precejšen odpor in nezaupljivost glede razglasitve 
območja na njihovi zemlji. Odpor se je močno zmanjšal zaradi vztrajnega prizadevanja 
Komisije in organizacij civilne družbe, toda še vedno obstaja določena stopnja 
nerazumevanja in nesporazumov z lastniki v zvezi s posledicami razglasitve območja. Zmeda 
se sedaj širi v nove države članice, ki pripravljajo seznam morebitnih območij Nature 2000 
za predložitev Komisiji. Glede na zahtevo Evropskega parlamenta (proračun za leto 2004) in 
civilne družbe po službi, ki bi pomagala pri vzpostavitvi Nature 2000, s kakšnimi mehanizme 
boste zagotovili, da se dolg in razvlečen proces razglasitve območij, ki se je zgodil v EU-15, 
ne bo ponovil? (predlog vložil Jules Maaten) 

 
40. Voditelji držav EU so si na vrhu Sveta v Göteborgu leta 2001 zadali nalogo, da bodo "do leta 

2010 ustavili izgubljanje biotske raznovrstnosti", kar je postal tudi cilj strategije trajnostnega 
razvoja EU. Doseganje cilja 2010 pa je mogoče le, če se širša evropska javnost zaveda 
pomena zaviranja izgube biotske raznovrstnosti in razume, kaj je potrebno narediti za dosego 
le-tega. Kakšen način komunikacije in izobraževanja naj se po mnenju komisarja uporablja, 
da se bo javnost bolj zavedala in razumela cilj 2010, glede na dejstvo, da mnogi evropski 
državljani ne vedo, da ta cilj sploh obstaja? (predlog vložil Jules Maaten) 
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41. Evropska platforma za raziskave na področju biotske raznovrstnosti (EPBRS) je na svojem 
sestanku maja 2004, v času irskega predsedovanja EU, sprejela Killarneyjsko deklaracijo. 
Svet za okolje je v svojem sporočilu za javnost iz zasedanja 28. junija 2004 pozdravil 
killarneyjska priporočila za prednostne naloge na področju raziskovanja in Killarneyjsko 
deklaracijo, ki poudarja ključno vlogo Evropskega raziskovalnega prostora/7. programa 
platforme v podpori uresničevanja ciljev 2010 v zvezi z biotsko raznovrstnostjo. Kako bo 
nova Komisija zagotovila, da bodo raziskave na področju biotske raznovrstnosti ostale 
pomemben del 7. programa platforme za raziskovanje za obdobje 2007-2013? (predlog vložil 
Jules Maaten) 

 
42. Kakšni ukrepi po vašem mnenju lahko zagotovijo, da EU doseže cilj zaustavitve padanja 

biotske raznovrstnosti, ki so si ga zastavili voditelji držav na göteborškem Evropskem svetu 
leta 2001? Ali boste po letu 2006 zagotovili nadaljevanje programa LIFE-Narava in 
predlagali sredstva za njegovo uresničevanje v vseh 25 državah članicah? (predlog vložila 
skupina Zeleni/ALE) 

 
Sodelovanje na področju gospodarskega razvoja 
 
43. Vsaka država članica EU in Komisija ima svojo politiko na področju gospodarskega 

sodelovanja. Udeleženci delovne skupine o gospodarskem in razvojnem sodelovanju so 
večkrat opominjali, da Evropska komisija v smislu teh politik trenutno deluje bolj kot "26. 
država članica" in ne kot koordinativni organ. Ali novi komisar namerava spremeniti 
trenutno stanje in bolj poudariti razvoj koordinativne vloge Evropske komisije in tako 
povečati razpoznavnost EU v mednarodnem prostoru? (predlog vložil Jules Maaten) 

 
Morska in obalna zaščitena področja 
 
44. Kako namerava Evropska komisija v razmerju do morskih in obalnih zaščitenih področij 

konkretno izvajati programe CBD/COP 7? (predlog vložil Jules Maaten) 
 
Ribištvo 
 
45. Evropska platforma za raziskave na področju biotske raznovrstnosti (EPBRS) je na svojem 

sestanku maja 2004, v času irskega predsedovanja EU, sprejela Killarneyjsko deklaracijo, 28. 
junija 2004 pa jo je na svojem zasedanju pozdravil tudi Svet za okolje. Killarneyjska 
deklaracija zahteva razvoj ekosistema, ki temelji na takem upravljanju ribištva in ribogojstva, 
ki ju podpira ustrezna sociološka in sociološko-ekonomska raziskava. Kako bo Evropska 
komisija razvijala le-to? (predlog vložil Jules Maaten) 

 
46. Evropska komisija si je prizadevala izboljšati integracijo okoljevarstvenih zahtev v skupno 

ribiško politiko (SRP). Ali lahko ponazorite, kako nameravate nadaljevati v smeri te velike 
prednostne naloge? (predlog vložil Jules Maaten) 

 
47. Katere prednostne naloge naj po vašem mnenju podpira Komisija, da bo zagotovila 

trajnostno ribištvo, če upošteva nujno potrebo po zaščiti staleža in cilje sociološko-ekološke 
kohezije? (predlog vložil Jules Maaten) 

 
48. Zaradi znižanja morskega staleža je potreben nadzor, da bi se preprečil nadaljnji prekomerni 

ribolov na odprtem morju. Celinsko ribogojstvo bi lahko bila možna rešitev za ta problem. 
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Kakšne ukrepe bo predlagal novi komisar, da bo zagotovil za okolje sprejemljivo celinsko 
ribogojstvo? (predlog vložil Jules Maaten) 

 

Vode 

49. Kateri ukrepi so po vašem mnenju potrebni za uspešno izvajanje okvirne direktive o vodah? 
Ali si boste prizadevali za povečano integracijo okoljevarstvene, regionalne, prometne in 
kmetijske politike EU, da bi tako zagotovili polno izvajanje okvirne direktive o vodah? 
(predlog vložila skupina Zeleni/ALE) 

 
Okolje in zdravje 
 
50. Junija je Svetovna zdravstvena organizacija objavila večjo študijo, ki kaže, da je okolje v 

evropski regiji zelo škodljivo za zdravje otrok. Evropski ministri za zdravje in okolje so 
sprejeli akcijski načrt za zmanjšanje teh nevarnosti. Komisija je na srečanju WHO 
predstavila akcijski načrt, ki je popolnoma osredotočen na raziskave, namesto da bi 
predstavila jasne zakonodajne ukrepe. Zdi se, da je eden od glavnih vzrokov za to 
pomanjkanje ukrepanja pomanjkanje politične volje v Komisiji, ob tem pa neprimerno 
usklajevanje med različnimi GD. Ali boste dali večjo prednost reviziji in izvajanju trenutne 
zakonodaje EU, da bi zagotovili ustreznost standardov za zaščito zdravja otrok in ostalih 
izpostavljenih skupin? Ali bi bili pripravljeni zagovarjati oblikovanje posebne delovne 
skupine v Komisiji, ki bi usklajevala dejavnosti Komisije na področju varstva okolja in 
zdravja, da bi se otroke in ostale izpostavljene skupine bolje zaščitilo pred okoljskimi 
tveganji? (predlog vložila skupina Zeleni/ALE) 

 
Postopki komitologije za tržno sprejemljivost genetsko spremenjenih organizmov (GSO)  
 
51. V skladu s trenutnimi postopki komitologije lahko Komisija, ker v Svetu za to ni 

kvalificirane večine, odloča o odobritvi tržnega dovoljenja za vrsto GSO. Menite, da je 
primerno, da Komisija podeli tržno dovoljenje, ko v Svetu ministrov v zvezi s tako 
odobritvijo obstajajo jasne in ponavljajoče se politične delitve? Ali bi podprli revizijo 
postopkov komitologije, da bi Evropski parlament v takih okoliščinah lahko vplival na 
odločitve? (predlog vložila skupina Zeleni/ALE) 

 
Najnižja mejna raven kontaminacije semen z GSO 
 
52. Ena najpomembnejših odločitev, ki se mora sprejeti po postopku komitologije, je 

označevanje mejne ravni naključne ali tehnično neizogibne kontaminacije semen z vrsto 
GSO. Da bi zagotovili soobstoj gensko spremenjenih in gensko nespremenjenih pridelkov, je 
Parlament s svojo resolucijo pozval (A5-465/2003 z dne 18.12.2003), da se mejna raven 
označi takoj, ko se zazna stopnja genske spremembe. 

 Ali boste spoštovali mnenje Parlamenta, če Stalni odbor in Svet za predlog Komisije ne 
dosežeta kvalificirane večine? (predlog vložila skupina Zeleni/ALE) 

 
Zastareli pesticidi 
 
53. Zaloge zastarelih pesticidov še naprej predstavljajo resno tveganje za zdravje ljudi in okolje v 

mnogih državah, tudi v nekaterih državah članicah in državah pristopnicah. Evropski 
Parlament neprestano zahteva konkretne ukrepe za okolju prijazno odstranitev teh zalog. 
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Kako nameravate zagotoviti, da se bodo zastareli pesticidi odstranili na okolju prijazen način 
in čim hitreje? Ali bi se strinjali s sofinanciranjem take odstranitve s Stockholmsko 
konvencijo? Kako bi po vašem mnenju zagotovili čim hitrejšo ratifikacijo Stockholmske 
konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih s strani vseh držav članic in vseh sosednjih 
držav, ki imajo take zaloge? (predlog vložila skupina Zeleni/ALE) 

 
Okolje in regije 
 
54. Nekaj regij EU ima še vedno industrijski ali postindustrijski značaj, z visoko gostoto 

prebivalstva, močnim prometom in pomanjkanjem vode, rezultat tega pa je visoka vsesplošna 
onesnaženost. Po pristopu 10 novih držav se je število takih regij še povečalo.  

 Kako bi vi kot komisar ukrepali v smeri reševanja tega problema?  
 Ali bi bilo možno oblikovati pregled in indeks vseh regij EU, ki so z okoljevarstvenega 

vidika v najtežjem položaju? 
 Ali bi jih bilo možno obravnavati na poseben način, da se njihovim problemom posveti več 

pozornosti? (predlog je vložil Jerzy Buzek) 
 
Promet 
 
55. Ali boste vašega kolega, komisarja za promet, podprli v pogajanjih za direktivo o Euro-

vinjeti, s posebno pozornostjo za trajnostno in okolju prijazno prometno politiko? Tako kot 
so pokazale številne preiskave Komisije, se še vedno ne upošteva zunanjih stroškov, še 
posebej okoljevarstvenih stroškov težkega tovornega prometa. To vodi k hujšim problemom 
v občutljivih območjih, kot so gorska območja (npr.: cesta Brenner). Ali nameravate za ta 
občutljiva območja predstaviti možnost navzkrižnega subvencioniranja? (predlog je vložil 
Richard Seeber) 
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