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1. Vilka är, enligt din uppfattning, de största utmaningarna för EU:s miljöpolitik under de 

fem kommande åren? Vad skulle du som kommissionsledamot göra för att säkra synliga 
resultat vid slutet av er mandatperiod? 

2. Vilka kommer dina prioriteringar inom miljöpolitiken att vara inom? Vilka nya initiativ 
planerar du och vad planerar du att ändra på i den miljölagstiftning som redan finns? 
(förslag från Aldis Kušķis) 

3. Enligt fördraget skall miljöskyddskraven ”integreras i utformningen och genomförandet 
av gemenskapens politik och verksamhet”. Vilka områden anser du att är i störst behov av 
åtgärder med tanke på detta? På vilket sätt skulle du vilja se till att principen om 
integrering verkligen omsätts i praktiken? 

4. Vilken kommer enligt din uppfattning Europeiska unionens ställning och specifika roll på 
den internationella scenen att vara när det gäller miljöfrågor? Och i samband med detta, 
hurudana förbindelser räknar du med att EU kommer att ha till sina huvudpartner, 
Förenta staterna, Ryssland och med tillväxtländer och utvecklingsländer? Kommer du att 
åta er att fortsätta Europeiska unionens politik som baseras på frivillighet, i synnerhet vad 
gäller klimatförändringen? Vilka åtgärder bör vidtas för att garantera att EU:s 
medlemsstater uppfyller sina förpliktelser med avseende på Kyotoprotokollet? (förslag 
från PSE-gruppen) 

5. På vilket sätt tänker du dig er att miljökriterierna kan integreras i Lissabonprocessen? 
Kommer ni att vara beredd att stöda en strategi som är väl avvägd mellan de ekonomiska. 
sociala och miljörelaterade pelarna? 

På vilket sätt kommer du att främja en integrerad strategi inom kommissionen? Vilka 
organisatoriska förändringar krävs, enligt dig, inom kommissionen i syfte att säkra en 
bättre återspegling av prioriteringen avseende hållbar utveckling? 

Den ekonomiska politiken, socialpolitiken och miljöpolitiken bör utformas så att de 
kompletterar varandra. Synenergi bör främjas, i synnerhet mellan miljöpolitiken och 
sysselsättningspolitiken, vilka enligt vår uppfattning bör komplettera varandra, inte strida 
mot varandra. Delar du denna uppfattning? På vilket sätt planerar du att utveckla 
miljöpolitikens sysselsättningspotential? (förslag från PSE-gruppen) 

 
Budget och genomförande 
 
6. Anser ni att unionens miljöpolitiska verksamhet förfogar över tillräckligt stor budget och 

personal? 

7. Anser ni att unionens verksamhet på miljöpolitikens område förfogar över tillräckligt stor 
budget och personal i allmänhet, och i synnerhet när det gäller att garantera ett 
fullständigt genomförande av EU:s miljölagstiftning, mot bakgrund av kommissionens 
uppgift som fördragets väktare? (förslag från Verts/ALE-GRUPPEN-gruppen i stället 
för frågorna 6 och 9) 

8. På vilket sätt kommer du att säkra att alla framtida förslag förses med ”prislappar”? 
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9. För närvarande är det mot området för miljö som över en tredjedel av alla 
överträdelseförfaranden och klagomål om EU:s lagstiftning riktar sig. Vilka åtgärder vill 
du införa för att säkra ett korrekt genomförande och en korrekt tillämpning av EU:s 
miljölagstiftning? 

10. På vilket sätt kommer du att utveckla effektiva och oberoende 
miljökonsekvensutvärderingar? (förslag från John Bowis som tillägg till fråga 9) 

11. På vilket sätt kommer du att garantera att nivån på genomförandet i medlemsstaterna 
kommer att höjas i jämförelse med dagsläget? (förslag från Chris Davies) 

Förbindelser med specialiserade organ 
 
12. Under de senaste åren har tendenserna att inrätta specialiserade organ ökat, även på 

miojörelaterade områden. Hur ser ni på den här utvecklingen och hur anser du att 
förbindelserna mellan kommissionen och de här organen bör se ut? 

 
Internationella konventioner/överenskommelser 
 
13. Parlamentets deltagande och involvering i EU:s delegationer till internationella 

konventioner (klimatförändring, hållbar utveckling etc.) har hittills följt ett ad hoc -
mönster som varit allmänt otillfredsställande. Det här beror främst på rådets beslut att inte 
låta Europaparlamentets ledamöter delta i EU:s interna samordningsmöten. Detta har fört 
med sig att kommissionsledamoten dagligen är tvungen att träffa Europaparlamentets 
delegation och rapportera om hur förhandlingarna framskrider. Hur skulle den här 
situationen kunna förbättras enligt din uppfattning ? Kan du tänka dig att aktivt gå in för 
att försöka åstadkomma ett permanent arrangemang med rådet för att lösa det här 
problemet? 

14. Det civila samhället har spelat en viktig roll vid utformandet och genomförandet av 
internationella konventioner på miljöområdet. Vad kommer du att göra för att stärka det 
civila samhällets deltagande i utformandet och genomförandet av en internationell 
miljöpolitik? (förslag från VERTS/ALE-GRUPPEN-gruppen som tillägg till fråga 14) 

Miljörelaterat ansvar 

15. Vad anser ni om den nuvarande lagstiftningen om miljökonsekvensstudier eller 
miljöansvar? Vilka initiativ anser ni vara nödvändiga för att stärka begreppet 
miljöansvar? 

Frivilliga instrument 
 
16. Det senaste interinstitutionella avtalet ”Bättre lagstiftning” innehåller bestämmelser som 

gör det möjligt att använda andra reglerande instrument än de som traditionellt sett är 
rättsligt bindande. Hur bedömer du denna utveckling? Finns det några specifika sektorer 
på miljöområdet inom vilka du anser att de här instrumenten skulle lämpa sig bättre och 
vara effektivare än lagstiftning? 
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Bättre lagstiftning: Utvidgad konsekvensbedömning och frivilliga instrument 

17. Som ett led i att förbättra lagstiftningen har kommissionen åtagit sig att genomföra 
utvidgade konsekvensanalyser av viktiga lagstiftningsförslag. Enligt en undersökning 
som nyligen genomförts av Institute for European Environment Policy av alla utvidgade 
konsekvensanalyser som genomförts av kommissionen under 2003 läggs tonvikten vid 
ekonomiska konsekvenser, medan analysen av miljö- och de sociala konsekvenserna är 
begränsad. Ur en kvantitativ synvinkel kan det konstateras att den största tyngdpunkten 
lagts vid kortfristiga kostnader. Vad kommer du att göra för att pågående och framtida 
konsekvensanalyser och då i synnerhet utvidgade konsekvensanalyser i första hand lägger 
tyngdpunkten på ekonomiska, sociala och miljökonsekvenser och i andra hand på 
kortfristiga aspekter? Avtalet ”Bättre lagstiftning” innehåller bestämmelser som gör det 
möjligt att använda andra instrument än de som traditionellt är rättsligt bindande. Hur 
bedömer du denna utveckling? Finns det några specifika sektorer eller frågor på 
miljöområdet inom vilka du anser att de här instrumenten skulle lämpa sig bättre och vara 
effektivare än lagstiftning eller finns det tvärtom sektorer eller frågor inom vilka dessa 
instrument är mindre lämpade och mindre effektiva? (förslag från Verts/ALE-gruppen i 
stället för fråga 16) 

Allmänhetens deltagande och öppenhet 

18. När Århuskonventionen undertecknades 1998 innebar detta att EU skulle ha som 
målsättning att öka allmänhetens rätt att delta i beslutprocessen vad gäller miljöfrågor. 
Vikten av att allmänheten deltar och att det råder öppenhet poängteras även i Amsterdam-
fördraget, genom vilken artikel 255 införs i EU-fördraget och som därmed gett 
medborgarna tillgång till handlingar och inkluderar i unionens grundläggande principer 
att ”besluten skall fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt”. 

Hur kommer du att se till att parlamentet och berörda grupper som exempelvis 
icke-statliga organisationer konsulteras i samband med att kommissionens politik och 
åtgärder utformas? Kommer du att se till att antalet diskussionsunderlag och 
mötesdokument som hemligstämplas och därigenom inte är tillgängliga för allmänheten 
begränsas till ett absolut minimum? (förslag från Anders Wijkman) 

Klimatpolitik 

19. Är du personligen angelägen om att EU lever upp till sina åtaganden enligt 
Kyotoprotokollet och vilka ambitioner har du inför kommande förhandlingar om 
minskningar av klimatuppvärmande utsläpp? (förslag från Chris Davies) 

20. Vilka åtgärder avser du vidta för att minska klimatförändringarna? På vilket sätt kan man 
bidra till att den Ryska Federationen ratificerar Kyotoprotokollet? (förslag från Aldis 
Kušķis) 

21. Hur bör EU förbereda sig för att leva upp till målen när det gäller att minska 
växthusgaserna efter den första ålagda perioden efter Kyotoprotokollet, d.v.s. perioden 
efter 2012? Bör EU sätta upp mål för 2020 och 2050 och vilken bör ambitionsnivån vara 
för sådana mål enligt din uppfattning? Vilken nivå eller gräns bör EU inför kommande 
internationella förhandlingar fastställa för en global minskning ? (förslag från 
Vers/ALE-gruppen) 
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Hållbar utveckling 

22. Hur kommer du att arbeta för att säkerställa att EU:s strategi för en hållbar utveckling 
förverkligas och hur kommer ni att säkerställa att detta åtföljs av ekonomisk 
konkurrenskraft och bidrar till en hållbar miljö? (förslag från Chris Davies) 

23. En ansvarsfull inställning innebär även en omorientering av vår ekonomi mot en hållbar 
utveckling. Hur stor vikt avser du att lägga vid forskning som rör hållbar utveckling: 
utveckling och främjande av ren teknik, intelligent energianvändning, alternativ energi 
osv. och vilka initiativ avser du att ta? (förslag från PSE-gruppen – frågan kan även 
ställas till kommissionsledamoten med ansvar för energifrågor) 

24. En översyn av EU:s strategi för hållbar utveckling planeras inom en snar framtid. En 
allvarlig brist är att strategin enbart omfattar hållbarhet inom ett regionalt EU-perspektiv. 
De flesta globala aspekterna och frågorna har inte tagits upp uttryckligen. 

Är du beredd att göra allvarliga ansträngningar för att integrera den externa dimensionen 
av en hållbar utveckling i EU:s strategi för hållbar utveckling? (förslag från Anders 
Wijkman) 

Hållbar utveckling och ekologisk effektivitet 

25. Hur vill du säkerställa att målen för EU:s strategi för hållbar utveckling nås? På vilket sätt 
vill du göra parlamentet delaktig i den offentliga konsultationsprocessen gällande 
översynen av strategin för hållbar utveckling? Kommer du att se till att parlamentet får en 
formell rådgivande roll i samband med översynen? Anser du att EU bör fastställa måltal 
för att höja den ekologiska effektiviteten? Vilka åtgärder är viktigast enligt din 
uppfattning för att uppnå erforderliga förbättringar når det gäller ekologisk effektivitet? 
(förslag från Verts/ALE-gruppen) 

Kemikalier 

26. Vilka är dina prioriteter i fråga om kommissionen lagstiftningsprogram inom 
miljöområdet? Kommer du att vinnlägga dig om att försvara en stark lagstiftning vad 
gäller kemikalier så att REACH-systemet kommer att bli ett verkligt steg mot en säkrare 
miljö för våra medborgare? (förslag från PSE-gruppen) 

27. Den nya kemikaliepolitiken, kallad REACH, anses allmänt vara en av de största 
utmaningar som kommissionen ställts inför när det gäller att leva upp till målen för 
hållbar utveckling. Den tidpunkt för genomförandet som fastställs i övergångsstrategin är 
våren 2006. Din företrädare var mycket engagerad i REACH, som hon ansåg vara ett 
banbrytande förslag som kommer att bli till fördel för industrin, arbetstagarna och 
medborgarna och vårt ekologiska system. Delar du denna uppfattning? Hur engagerad är 
du i REACH? Kommer du att upprätthålla kommissionens engagemang i en ny 
kemikalielagstiftning och kommer du att fortsätta att arbeta för att målet för ett 
genomförande till våren 2006 skall kunna uppnås? Tror du att det finns ytterligare 
utrymme inom REACH för strategier som avser försök som inte utförs på djur? (förslag 
från Verts/ALE-gruppen) 

28. På vilket sätt kommer du att se till att antalet djurförsök inom ramen för REACH hålls på 
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så låg nivå som möjligt med hänsyn till att det enligt kommissionens förslag inte är 
obligatoriskt att uppgifter om djurförsök delges? (förslag från Chris Davies) 

29. Hur avser du se till att resurserna och ansträngningarna för att utveckla, utvärdera och 
godkänna försöksmetoder utan djur kommer att öka med REACH mot bakgrund av att en 
av målsättningarna i förordningen är att främja försöksmetoder utan användning av djur? 
(förslag från Chris Davies) 

Skydd av försöksdjur 

30. Hur avser du utvidga tillämpningsområdet för direktiv 86/609 om skydd av försöksdjur 
till omfatta även djur som används inom grundforskning, undervisning och utbildning? 
(förslag från Chris Davies) 

Användning av marknadsekonomiska instrument till fördel för miljön 

31. Kommissionen har upprepade gånger påpekat att användningen av marknadsekonomiska 
instrument är ett av de bästa politiska redskapen för miljöpolitiken. En av de absoluta 
grundförutsättningarna för en effektiv politik på detta område är att marknadspriserna 
avspeglar de faktiska kostnaderna. Beklagligtvis finns det ytterst få exempel på EU-
politik där man tillämpar gemensamma skatter, avgifter och/eller ekonomiska incitament. 
I stället är det politiska ramarna i medlemsstaterna ytterst varierande. Det är sällan som 
priser fastställs med hänsyn till samtliga kostnader. Fortfarande är det så att 
medlemsstaterna använder bidrag inom många områden för att stödja verksamhet som har 
en negativ inverkan på miljön. 

Vilka åtgärder är du beredd att vidta för att söka skapa enighet inom rådet om vikten av 
en prissättning som omfattar alla kostnader för att främja en miljövänlig produktion och 
miljövänliga konsumtionsmönster och tar hänsyn till vikten av att harmonisera skatter, 
avgifter och/eller ekonomiska incitament på EU-nivå? (förslag från Anders Wijkman) 

Gränsöverskridande samarbete 

32. Vad är din uppfattning om det gränsöverskridande samarbetet –i synnerhet i fråga om 
tredje land –när det gäller att förebygga regionala, gränsöverskridande miljökatastrofer 
som exempelvis syanidföroreningen av floden Tisza i Rosia Montana (Baia Mare i 
Rumänien)? 

Biodiversitet 

33. De möjligheter som erbjuds i jordbruksmiljöåtgärderna utnyttjas inte fullt ut eftersom 
informationen om det allmänna konceptet i jordbruksmiljöåtgärderna och vad som krävs 
av lantbrukarna i allmänhet inte förs fram på ett tillfredsställande sätt till befolkningen på 
landsbygden. Det är emellertid viktigt att denna kommunikation förbättras för att skapa 
större biodiversitet inom jordbruket genom att öka antalet små jordbruk och antalet 
ekologiska producenter som tillämpar dessa åtgärder. Har den nya kommissionen några 
planer på att utveckla redskap som kan användas för att förbättra informationen om pelar 
II till jordbruket? (förslag från Jules Maaten) 

34. De politiska åtgärderna förefaller för ögonblicket inte vara tillräckliga för att förhindra 
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ytterligare reducering av jordbruksarealer av stort naturvärde och att målet för 2010 för 
biodiversitet nås (rapport från Europeisk Miljöbyrån EEA, jordbruksarealer av stort 
naturvärde nr 1, UNEP 2004). Hur kommer den nya kommissionen att anpassa nuvarande 
åtgärder för att säkerställa att åtgärderna kommer att genomföras och för att förhindra att 
jordbruksarealer av stort naturvärde går förlorade? (förslag från Jules Maaten). 

35. Europeiska kommissionen har organiserat en grundlig dialog med medlemsstaterna och 
det civila samhället om genomförandet av åtgärdsplanen för biologisk mångfald i 
ekonomiskt samarbete och utvecklingssamarbete. De viktigaste resultaten av denna 
process diskuterades och fick stöd vid konferensen ”Biodiversity and the EU - Sustaining 
Life, Sustaining Livelihoods” som de deltagande parterna höll i Malahide, Irland den 
25-27 maj 2004. Mål 11, 13 , 14 och 15 i budskapet från Malahide fokuserar helt eller 
delvis på frågor som rör ekonomiskt samarbete och utvecklingssamarbete och 
nyckelmålen har fastställts och är avsedda att nås före 2010. Hur planerar den nya 
kommissionsledamoten att nå målen inom den tidsplan som man kom överens om i 
Malahide? Och exakt hur planerar den nya kommissionsledamoten garantera att frågor 
som gäller biologisk mångfald beaktas fullt ut i halvtidsöversynen av de landsspecifika 
och regionspecifika strategidokumenten samt i utarbetandet av strategidokumenten för 
reducering av fattigdom? (förslag från Jules Maaten) 

36. Dialogen som inrättades i samband med översynen av EU:s strategi för biologisk 
mångfald, inom arbetsgruppen för ekonomiskt samarbete och utvecklingssamarbete, var - 
enligt min uppfattning - rätt så lovande och fruktbar. Kan den nya kommissionsledamoten 
bestyrka att den arbetsgrupp som bildades för detta ändamål nu kommer att bli 
permanent? (förslag från Jules Maaten) 

37. Som ett resultat av den långa rådfrågningsprocess som nyligen ägt rum för att se över 
EU:s strategi för biologisk mångfald sändes ett budskap ut från konferensen som de 
deltagande parterna höll i Malhide. En viktig del av detta budskap bestod i presentationen 
av en rad indikatorer som skulle kunna användas för att övervaka situationen vad 
beträffar biologisk mångfald fram till och efter 2010. Dessa indikatorer välkomnades av 
rådet (miljöministrarna) vid deras möte den 28 juni 2004. I pressmeddelandet från detta 
möte uppmanade rådet kommissionen att vidareutveckla, testa och fullända denna 
uppsättning indikatorer före 2006. Vilken form av stöd kommer den nya 
kommissionsledamoten att ge åt utvecklandet av de här indikatorerna och kommer 
tillräcklig finansiering att garanteras för att möjliggöra utvecklandet av dem? (förslag 
från Jules Maaten) 

38. I dokumentet ”Message from Malahide” betonas vikten av att gemenskapen bidrar med 
finansiering av Natura 2000-nätet som ett betydelsefullt steg mot målet att till 2010 hejda 
förlusten av biologisk mångfald. Kommissionen anger i sitt meddelande om finansiering 
2000 att en stor del av medlen för bevarande och administration av Natura 2000-områden 
kommer att tas från jordbruksfonderna och budgeterna för landsbygds- och 
regionalutveckling. Hur kommer den nya kommissionsledamoten att se till att medel 
avsättas för uppgiften att främja och skydda viktiga livsmiljöer och arter, och vilken roll 
kommer Life+ att spela? (förslag från Jules Maaten) 

 
39. Under genomförandet av Natura 2000 för naturskyddsområden i de tidigare 

15 EU-länderna möttes utnämnandet av marker som naturskyddsområden av avsevärt 
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motstånd och misstänksamhet bland markägare och användare. Tack vare kommissionens 
och icke-statliga organisationers hårda arbete har en stor del av motståndet upphävts, men 
det råder fortfarande en viss grad av missförstånd och bristande kommunikation med 
markägare i fråga om följderna av att en plats utses till naturskyddsområde. Förvirringen 
och motståndet tycks dessutom sprida sig till de nya medlemsstaterna nu när de håller på 
att utarbeta förteckningar till kommissionen över möjliga Natura 2000-områden. Såväl 
Europaparlamentet (i budgeten för 2004) som det civila samhället har efterfrågat ett slags 
tjänst som skulle bistå vid genomförandet av Natura 2000. Vilka mekanismer kommer 
kommissionsledamoten mot bakgrund av detta att inrätta för att trygga att den långdragna 
process för utnämnandet av naturskyddsområden som inträffade i de 15 tidigare 
EU-länderna inte upprepas? (förslag från Jules Maaten) 

 
40. Under toppmötet i Göteborg 2001 förband sig EU:s stats- och regeringschefer att ”hejda 

förlusten av biologisk mångfald till 2010”, och gjorde detta till ett mål inom EU:s strategi 
för hållbar utveckling. Att uppnå målet till 2010 är bara möjligt om den större 
allmänheten i Europa blir övertygad om vikten av att hejda förlusten av biologisk 
mångfald och förstår vad som kan göras för att man skall uppnå detta. Vilka 
kommunikations- och upplysningsverktyg föreslår kommissionsledamoten att man skall 
använda för att öka allmänhetens medvetenhet och förståelse av målet inför 2010, då 
många EU-invånare inte ens känner till att det existerar? (förslag från Jules Maaten) 

 
41. Killarneyförklaringen lades fram under det möte som EPBRS (Europeisk plattform för 

strategisk forskning om biologisk mångfald) höll i maj 2004, då Irland var EU:s 
ordförandeland. I pressmeddelandet från rådets (miljö) möte den 28 juni 2004 
välkomnade rådet Killarneyrekommendationerna om forskningsprioriteringar och 
Killarneyförklaringen, i vilken man poängterar den avgörande roll som det europeiska 
forskningsområdet/sjunde ramprogrammet måste spela när det gäller att främja 
uppnåendet av målen för biologisk mångfald till 2010. Vad kommer den nya 
kommissionen att göra för att säkra att forskningen om biologisk mångfald förblir en 
viktig del av det sjunde ramprogrammet för forskning 2007–2013? (förslag från Jules 
Maaten) 

 
42. Vilka åtgärder anser du krävs för att EU skall kunna uppnå målet att hejda förlusten av 

biologisk mångfald till 2010, vilket stats- och regeringscheferna kom överens om under 
toppmötet i Göteborg 2001? Kommer du att säkerställa att programmet Life-natur fortgår 
efter 2006 och föreslå lämplig finansiering av arbetet inom ramen för programmet i alla 
25 medlemsstater? (förslag från Verts/ALE-gruppen) 

 
Ekonomiskt utvecklingssamarbete 
 
43. Varje EU-medlemsstat och EG för sin egen politik för ekonomiskt utvecklingssamarbete. 

Deltagarna i arbetsgruppen om ekonomiskt samarbete och utvecklingssamarbete har flera 
gånger hävdat att Europeiska kommissionen när det gäller denna politik för närvarande 
agerar mer som en ”26:e medlemsstat” än som ett samordningsorgan. Avser den nya 
kommissionsledamoten att ändra på denna situation och lägga mer vikt vid att utveckla 
EG:s samordningsroll, och på detta sätt öka EU:s synlighet på den internationella arenan? 
(förslag från Jules Maaten) 
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Skyddade havs- och kustområden 
 
44. Hur avser Europeiska kommissionen att rent konkret genomföra programmen inom 

ramen för konventionen om biologisk mångfald/sjunde konferensen för parterna i Förenta 
nationernas ramkonvention om klimatförändringar i fråga om skyddade havs- och 
kustområden? (förslag från Jules Maaten) 

 
Fiske 
 
45. Killarneyförklaringen lades fram under det möte som EPBRS (Europeisk plattform för 

strategisk forskning om biologisk mångfald) höll i maj 2004, då Irland var EU:s 
ordförandeland och välkomnades av rådet (miljö) under dess möte den 28 juni 2004. I 
förklaringen ställs det upp krav på en inställning till hanteringen av fiske och vattenbruk 
som grundar sig på ekosystem och lämplig sociologisk och socioekonomisk forskning. 
Hur avser Europeiska kommissionen att utveckla detta? (förslag från Jules Maaten) 

 
46. Europeiska kommissionen har ansträngt sig för att öka integreringen av miljökrav i den 

gemensamma fiskepolitiken. Skulle du kunna ange hur du avser att driva denna 
prioriterade fråga vidare? (förslag från Jules Maaten) 

 
47. Vilka prioriterade åtgärder anser du att kommissionen bör främja för att säkra ett hållbart 

fiske, med tanke på det trängande behovet av att bevara bestånden och de socio-
ekonomiska sammanhållningsmålen? (förslag från Jules Maaten) 

 
48. På grund av de minskade fiskebestånden måste det finnas kontrollmekanismer på plats 

för att förhindra ett fortsatt överfiske av haven. Vattenbruk i inlandet övervägs som en 
möjlig lösning på detta problem. Vilka mekanismer rekommenderar den nya 
kommissionsledamoten mot bakgrund av detta i syfte att säkerställa att de vattenbruk i 
inlandet som utvecklas är miljömässigt hållbara? (förslag från Jules Maaten) 

 
Vatten 
 
49. Vilka åtgärder anser du behövs för att stödja ett framgångsrikt genomförande av 

ramdirektivet om vatten? Kommer du att arbeta för en ökad integrering av EU:s miljö-, 
regional-, transport- och jordbrukspolitik i syfte att säkra ett fullständigt genomförande av 
detta direktiv? (förslag från Verts/ALE) 

 
Miljö och hälsa 
 
50. I juni offentliggjorde Världshälsoorganisationen (WHO) en stor studie som visade att 

barnens hälsa i Europa i avsevärd utsträckning skadas av miljön. EU:s hälso- och 
miljöministrar har antagit en handlingsplan för att minska dessa hot. Kommissionen lade 
vid WHO:s möte fram en handlingsplan helt inriktad på forskning, istället för att föreslå 
tydliga lagstiftningsåtgärder. Det förefaller som ett av de viktigaste skälen till denna brist 
på handling är bristen på politisk vilja från kommissionens sida och dålig samordning 
mellan generaldirektoraten. Kommer du att prioritera en översyn av dagens EU-
lagstiftning och genomförandet av denna lagstiftning för att göra standarderna lämpade 
för att skydda barns och andra känsliga gruppers hälsa? Skulle du vara beredd att förorda 
inrättandet av en särskild arbetsgrupp inom kommissionen med uppgift att samordna 
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kommissionens verksamheter på miljö- och hälsoområdet i syfte att bättre skydda barn 
och andra känsliga grupper från miljöhot? (förslag från Verts/ALE-gruppen) 

 
Kommittéförfaranden för marknadstillstånd för GMO 
 
51. Enligt dagens kommittéförfaranden kan kommissionen om rådet inte uppnår kvalificerad 

majoritet fatta beslut om att godkänna ett försäljningstillstånd för en ny GMO-varietet. 
Anser du att det är lämpligt att kommissionen utfärdar försäljningstillstånd under 
omständigheter då det råder tydliga och återkommande politiska meningsskiljaktigheter 
inom ministerrådet om sådana godkännanden? Skulle du vara positivt inställd till att man 
ändrade kommittéförfarandena för att ge Europaparlamentet en roll att spela i sådana 
situationer? (förslag från Verts/ALE-gruppen) 

 
Gränsvärden för GMO-förorening av utsäde 
 
52. Upprättandet av gränsvärden för märkning när det gäller tillfällig eller tekniskt 

oundviklig GMO-förorening av utsäde är ett av de viktigaste beslut som måste fattas via 
ett kommittéförfarande. Parlamentet har i syfte att säkra samexistensen mellan genetiskt 
modifierade och konventionella grödor begärt att gränsvärden för märkning skall 
upprättas på detektionsnivån (resolution A5-465/2003, av den 18 december 2003). 
Kommer du att hörsamma parlamentets åsikt i den händelse att ständiga kommittén och 
rådet inte lyckas uppnå kvalificerad majoritet beträffande kommissionens förslag? 
(förslag från Verts/ALE-gruppen) 

 
Utgångna bekämpningsmedel 
 
53. I många länder utgör lagren av utgångna bekämpningsmedel fortfarande ett allvarligt hot 

mot människors hälsa och miljön, inbegripet i vissa medlemsstater och anslutarländer. 
Europaparlamentet har upprepade gånger begärt konkreta åtgärder för ett miljövänligt 
bortskaffande av dessa lager. Vad avser du att göra för att se till att utgångna 
bekämpningsmedel snarast möjligt bortskaffas på ett miljövänligt sätt? Skulle du gå med 
på att samfinansiera ett sådant bortskaffande inom ramen för Stockholmskonventionen? 
Vad föreslår du för att Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar 
ratificeras snarast av alla medlemsstater samt av våra grannländer med sådana lager? 
(förslag från Verts/ALE-gruppen) 

 
Miljön och regionerna 
 
54. Det finns fortfarande en del EU-regioner av industriell eller postindustriell karaktär, med 

en mycket hög befolkningstäthet, tung trafik och vattenbrist och med en hög 
övergripande föroreningsnivå till följd. I och med att tio nya länder anslutit sig till EU 
förefaller antalet sådana regioner ha ökat. Vad skulle du i egenskap av 
kommissionsledamot göra för att hantera detta problem? Skulle det vara möjligt att göra 
en översyn och upprätta ett index över alla EU-regioner där situationen är värst ur 
miljöhänseende? Skulle det vara möjligt att särbehandla de regionerna och ägna större 
uppmärksamhet åt deras problem? (förslag från Jerzy Buzek) 
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Transport 
 
55. Kommer du att stödja din kollega, kommissionsledamoten med ansvar för transport, i 

förhandlingarna om Eurovinjettdirektivet, med särskild hänsyn till hållbara och 
miljövänliga transportstrategier? Ett stort antal undersökningar som kommissionen 
genomfört har visat att de externa kostnaderna fortfarande inte internaliseras till fullo, 
särskilt miljökostnaderna av tunga yrkestransporter. Detta orsakar allvarliga problem i 
känsliga områden, såsom bergsområden (till exempel motorvägen genom Brennerpasset). 
Har du för avsikt att införa en möjlighet till korssubventioner i dessa känsliga områden? 
(förslag från Richard Seeber) 
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