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ODPOVĚDI NA DOTAZNÍK EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

DOTAZNÍK PRO NOMINOVANÉHO KANDIDÁTA NA FUNKCI KOMISAŘE 

Virginijus SINKEVIČIUS 

Nominovaný kandidát na komisaře pro životní prostředí a oceány 

 

1. Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost 

Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení 
komisařem a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to 
zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak přispějete k 
prosazování strategické agendy Komise? Jak budete uplatňovat hledisko rovnosti žen 
a mužů a začleňovat jej do všech politických oblastí Vašeho portfolia?  

Jak můžete Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, 
aby žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nezpochybnila plnění 
Vašich povinností v rámci Komise?  

Narodil jsem se po obnově nezávislosti Litvy a vyrůstal v období, kdy moje země teprve 
vykročila směrem k členství v Evropské unii. Evropskou myšlenku mám proto v krvi, 
nedokážu si představit Litvu bez Evropy. Evropa je pro mne synonymem svobody a 
příležitostí. To mě vždy motivovalo. Osobně jsem mohl využívat výhody, které Evropa 
nabízí, ať už se jedná o volný pohyb a studium v jiných evropských zemích nebo naplnění 
myšlenek na poli politiky. Proto budu vždy stát na straně Evropy a pracovat pro ni v jakékoliv 
budoucí funkci, do které budu jmenován.  

Moje působení v politice začalo, když jsem byl zvolen poslancem litevského parlamentu v mé 
rodné čtvrti Šeškinė ve Vilniusu poté, co jsem navštívil přibližně 10 000 domácností a setkal 
se s lidmi z mého volebního obvodu. Měl jsem tu čest tyto občany zastupovat nejen jako 
poslanec, ale i jako předseda hospodářského výboru, člen etické komise a vedoucí delegace 
při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).  

Rovněž jsem měl tu čest sloužit ve funkci litevského ministra hospodářství a inovací. Z titulu 
této funkce jsem se účastnil setkání Rady pro konkurenceschopnost a podpůrných iniciativ na 
úrovni EU. Na vnitrostátní úrovni se jednalo o funkci, která mi umožňovala představit řadu 
důležitých iniciativ, např. inovační reformu, balíček opatření v oblasti digitalizace (jednu z 
prvních vnitrostátních strategií EU v oblasti umělé inteligence), balíček opatření pro 
nastartování rozvoje ekosystémů či strategii v oblasti vědy o živé přírodě. Pokud jde o 
ekologické iniciativy, měl bych rovněž zmínit finanční nástroje, které vznikly ve spolupráci s 
ostatními ministerstvy s cílem zvyšovat energetickou účinnost litevských podniků a 
prostřednictvím ekologických inovací snižovat míru znečištění. Jsem přesvědčen, že mé 
znalosti průmyslu a inovací jsou důležité pro práci na úkolech, které souvisejí s ochranou 
moří a oceánů a životním prostředím obecně. Inovace budou totiž pro jejich řešení klíčové.  
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Jsem odhodlán přispět k tomu, aby se Zelená dohoda pro Evropu stala skutečností, a 
naplňovat politické směry nově zvolené předsedkyně pro tuto politickou oblast. Přispěji k 
naplňování našich ambicí v oblasti klimatu za současného vytváření pracovních míst a 
zajišťování udržitelného růstu. Předložím novou strategii v oblasti biologické rozmanitosti pro 
rok 2030 při zohlednění všech aspektů: sítě Natura 2000, odlesňování, degradace půdy, 
ochrany druhů a jejich stanovišť i udržitelného využívání moří a oceánů. Rovněž budu stát v 
čele snah o naplnění našich společných ambicí v oblasti strategie nulového znečištění, což 
bude vyžadovat široký záběr při sledování kvality ovzduší a vod, přítomnosti nebezpečných 
chemických látek, znečišťujících emisí, pesticidů a endokrinních disruptorů. Povedu také 
práce na novém akčním plánu EU pro oběhové hospodářství. Přechod Evropy na model 
oběhového hospodářství je třeba urychlit, protože jen tak dosáhneme konkurenceschopné 
ekonomiky, která obstojí v budoucnu. Stoprocentně stojím za myšlenkou prosperujícího a 
udržitelného rybolovu a vzkvétající modré ekonomiky. Proto se zaměřím na plné provádění 
společné rybářské politiky; do roku 2022 připravím její hodnocení, aby bylo zřejmé, jak řešit 
problémy, které nejsou v rámci stávající politiky dostatečně ošetřeny. Potřebujeme společnou 
rybářskou politiku, která bude stejnou měrou ku prospěchu rybářům, obcím na pobřeží i 
životnímu prostředí. EU si v celosvětovém měřítku udržuje vedoucí pozici v oblasti 
mezinárodní správy oceánů a mým přáním je, aby principy udržitelnosti byly respektovány po 
celém světě, za což se zasadím. Budu rovněž razit cestu k rozvoji nového přístupu k 
udržitelné modré ekonomice, který by měl zastřešovat znalosti v námořní oblasti, výzkum 
týkající se územního plánování námořních prostor, obnovitelné mořské zdroje, modré 
investice a regionální spolupráci v námořní oblasti.  

Rád bych vyzdvihl dvě důležité zásady, kterými se moje činy budou řídit, budu-li ve funkci 
komisaře potvrzen. Během svého mandátu zajistím, aby politiky, jež spadají do mého 
portfolia, přispívaly ke spravedlivější společnosti, která nikoho nevylučuje. Samy ambiciózní 
politiky v oblasti klimatu a životního prostředí přinesou větší sociální spravedlnost ve formě 
lepšího zdraví, vyšší životní úrovně i dobrých životních podmínek pro všechny. Já však chci 
jít ještě o krok dál a zajistit, aby byl přechod na zelené hospodářství ku prospěchu opravdu 
všem. Potřebujeme cílená opatření pro zvýšení odolnosti zranitelných osob a společenství. Pro 
zajištění podpůrných opatření zde bude zásadní vytvoření avizovaného fondu pro spravedlivý 
přechod. Dále potřebujeme zajistit, že se naše politiky budou zakládat na vědě a faktech. 
Důležitou součástí našich snah tak bude robustní vědecká základna. Budu úzce spolupracovat 
s poskytovateli odborných poznatků, např. s Evropskou agenturou pro chemické látky 
(ECHA), Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a vědeckou komunitou obecně. 
Dobře navržené politiky, které se zakládají na důkladném porozumění vědy a dopadů na 
životní prostředí, hospodářství i sociální oblast, bude snazší provádět a přinesou více užitku 
všem. 

Jako poslanec a ministr jsem byl ve svém přístupu k vytváření politik velice otevřený. 
Pravidelně jsem se setkával s voliči, navštěvoval litevské regiony a využíval každé 
příležitosti, kterou tato digitální éra nabízí, abych naslouchal hlasům občanů. Budu-li ve 
funkci komisaře potvrzen, bude mým závazkem pokračovat v nastoleném směru: budu 
spolupracovat s Evropským parlamentem, navštěvovat členské státy, setkávat se s místními 
občany a prostřednictvím digitálních nástrojů propagovat politiky EU, které budou v mojí 
gesci; zajistím tak viditelnost strategických agend Komise v oblastech, které budu mít na 
starosti. 

Jsem přesvědčeným zastáncem rovnosti žen a mužů. Jako ministr jsem podporoval a 
prosazoval inciativu „Women Go Tech“, jež cílí na vyšší zastoupení žen v IT a technických 
oborech v Litvě. Počet účastnic programu se každoročně zdvojnásobí, a tak si práci v 
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technologických firmách volí rostoucí počet žen. V tomto duchu bych rád pokračoval a 
genderové hledisko začlenil do všech oblastí politik v mém portfoliu v Evropské komisi. 
Nemáme náhradní planetu a výzvy v oblasti životního prostředí i jejich řešení vyžadují aktivní 
zapojení všech Evropanů bez ohledů na pohlaví, věk, náboženské vyznání nebo jakýkoliv jiný 
rozdíl. Genderové hledisko bude pro provádění mé agendy důležité. Nově zvolená 
předsedkyně von der Leyenová má rovnost žen a mužů vysoko na programu a zavázala se jít 
příkladem sestavením z hlediska pohlaví zcela vyváženého sboru komisařů. Při sestavování 
svého týmu uplatním stejnou zásadu. O genderovou vyváženost budou moje útvary usilovat 
při organizaci všech aktivit (panely, skupiny odborníků). Na interní úrovni pak zajistím, aby 
mé útvary vždy jednaly v souladu s politikou rovnosti žen a mužů.   

Pokud jde o záruky mé nezávislosti, budu plně respektovat ducha i literu Smlouvy, zejména 
povinnost jednat v evropském zájmu a nepřijímat pokyny od žádné vlády, orgánu, instituce 
ani jiného subjektu. Rovněž budu ctít kodex chování členů Evropské komise a jeho 
ustanovení o střetu zájmů. Moje prohlášení o zájmech je úplné, veřejné a v případě jakýchkoli 
změn bude aktualizováno. 

 

2. Výkon funkce ve svěřeném portfoliu a spolupráce s Evropským parlamentem  

Jak vnímáte svou úlohu člena sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete odpovědnost za 
výkon své funkce a za činnost Vašich útvarů a jak se budete ze své činnosti zodpovídat 
Parlamentu?  

Jaké konkrétní přísliby jste ochoten dát, pokud jde o větší transparentnost, intenzivnější 
spolupráci s Parlamentem a skutečné zohledňování postojů Parlamentu a vstřícnost k 
jeho žádostem o legislativní podněty? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo probíhající 
postupy, budete Parlamentu poskytovat stejné informace a dokumenty jako Radě? 

Jsem hrdý na to, že mohu být členem týmu nově zvolené předsedkyně Ursuly von der 
Leyenové. Svoji úlohu člena sboru komisařů vidím v úzké spolupráci s ostatními členy sboru. 
Budu-li potvrzen ve funkci komisaře pro životní prostředí a oceány, budu usilovat o to, aby se 
naše životní prostředí, modrá ekonomika a rybolov staly nedílnou součástí Zelené dohody pro 
Evropu. Proto budu úzce spolupracovat s výkonným místopředsedou odpovědným za tuto 
oblast, ale i s ostatními členy sboru komisařů. Výzvy v oblasti životního prostředí a oceánů se 
dotýkají nás všech. Budu-li potvrzen ve funkci komisaře, budu usilovat o účinné začlenění 
priorit v oblasti životního prostředí a biologické rozmanitosti do všech oblastí politik, aby 
byla zajištěna účinná systémová změna. Abychom naplnili ambice v oblasti klimatu a 
životního prostředí, musíme zajistit politickou soudržnost a vzájemnou podporu jednotlivých 
politik. 

Jako ministr a poslanec litevského parlamentu jsem vždy kladl velký důraz na parlamentní 
činnosti. Věřím proto, že pokud usilujeme o ambiciózní cíle a naplnění očekávání našich 
občanů, je třeba zajistit odpovídající zapojení Evropského parlamentu. Toto zapojení se dle 
mého názoru musí zakládat na zásadě otevřenosti, vzájemné důvěry, efektivnosti a pravidelné 
výměny informací. Budu-li potvrzen ve funkci komisaře, zajistím proto rozsáhlou spolupráci s 
poslanci Evropského parlamentu na všech nejdůležitějších projektech, na kterých budu během 
mandátu pracovat, a to za plného dodržování Smluv. Evropskému parlamentu se budu 
zodpovídat a přeji si nadále zachovat pravidelnou, plodnou a konstruktivní spolupráci s 
Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), Výborem pro 
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rybolov (PECH) a dalšími výbory. S Evropským parlamentem budu spolupracovat otevřeně, 
transparentně a konstruktivně, abych budoval vztahy založené na vzájemné důvěře.  

V souladu s Rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou 
komisí se zasadím i o provádění široké škály ustanovení o transparentnosti a toku informací. 
Nově zvolená předsedkyně von der Leyenová podporuje nárok Evropského parlamentu na 
legislativní iniciativu. Zavázala se, že pokud Parlament většinou svých členů přijme usnesení, 
předloží její Komise legislativní akt a bude přitom pamatovat na zásady proporcionality, 
subsidiarity a lepší tvorby právních předpisů. S tímto cílem naprosto souhlasím a budu úzce 
spolupracovat s příslušnými výbory, abych zajistil, že v oblastech, které mám na starosti, 
Komise jedná směrem k jeho naplnění.  

Jsem si vědom, že poskytování informací a dokumentů je důležitým aspektem prohlubování 
partnerství mezi Evropským parlamentem a Komisí. Lisabonská smlouva stanoví rovnost 
mezi Evropským parlamentem a Komisí jako spolunormotvůrci a já zajistím, aby 
Evropskému parlamentu a Radě byly poskytovány informace v souladu s jejich příslušnými 
kompetencemi, které vyplývají ze Smluv, ve všech případech, do kterých jsou oba tito 
spolunormotvůrci zapojeni. Rovněž se zavazuji, že budu pokračovat v konstruktivní výměně 
informací týkajících se mezinárodních jednání v obou částech mého portfolia. Prvním velkým 
milníkem, který máme před sebou, je konference smluvních stran Úmluvy o biologické 
rozmanitosti, která se uskuteční v roce 2020 v Číně (COP15). V tomto ohledu zajistím, aby 
byl Evropský parlament pravidelně informován o všech fázích jednání.  
 
 
Otázky Výboru pro rybolov 

3. Jaké máte ambice pro následujících pět let, pokud jde o dosažení pokroku v oblasti 
udržitelného rybolovu a akvakultury a o dosažení rovnováhy mezi zachováním 
rybolovných zdrojů a zajištěním bezpečného a ziskového rybolovného odvětví? 
Uvažoval byste v zájmu lepšího zvládnutí stávajících výzev o reformě společné rybářské 
politiky v tomto funkčním období? 

Jsem nesmírně hrdý na to, že mi bylo svěřeno portfolio „Životní prostředí a oceány“. Jeho 
základním kamenem i nadále zůstane rybolov a já budu usilovat o to, aby společná rybářská 
politika plnila své sociální, hospodářské a ekologické cíle a všem občanům poskytovala 
potraviny z udržitelného zdroje.  
 
Ve své politické agendě pro Evropu na příštích pět let nově zvolená předsedkyně zdůraznila, 
že bychom se měli stát Unií, která si klade vyšší cíle. Vynaložím maximální úsilí, aby odvětví 
rybolovu a akvakultury EU lépe prosperovalo a byla udržitelné. Vím, že se mohu při vedení 
této důležité práce na Evropský parlament spolehnout, a spolupráce s Výborem pro rybolov 
bude zcela jistě mojí prioritou. Jako nominovaný kandidát na komisaře pro portfolio „Životní 
prostředí a oceány“ jsem přesvědčen, že se udržitelný rybolov a akvakultura musí stát 
nedílnou součástí reakce EU na globální výzvy, mezi nimiž je např. vyšší poptávka po 
potravinách nebo zvýšená intenzita dopadu lidské činnosti na planetu. EU nepochybně ušla 
velký kus cesty: například tím, že ve stále vyšší míře spravuje rybí populace udržitelným 
způsobem nebo v celosvětovém měřítku úspěšně potírá nezákonný, nehlášený a neregulovaný 
rybolov. Před námi je však ještě hodně práce, ať už doma, nebo na mezinárodní úrovni, kde 
EU musí jít příkladem.  
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Za prvé, budu-li ve funkci komisaře potvrzen, bude provádění společné rybářské politiky 
jednou z nejvyšších priorit mého mandátu. Abychom nepoškozovali naši planetu, musíme 
dosáhnout maximálního udržitelného výnosu, avšak současně zajistit i rozvoj pobřežních 
oblastí. Důkazy hovoří za vše: jsou-li rybí populace zdravé, rybáři dosahují vyšších zisků a 
pobřežní oblasti prosperují. V zásadě je rok 2020 prvním rokem, kdy rybí populace musí být 
spravovány v souladu s cílem maximálního udržitelného výnosu. Pro toto opatření bude 
zapotřebí politická vůle a nasazení všech zúčastněných stran. Tam, kde není možné 
udržitelného rybolovu dosáhnout během letošního roku, je třeba dále zintenzivnit úsilí k jeho 
dosažení a rybářům v tomto směru poskytnout podporu. To je zejména důležité ve 
Středomoří, kde dochází k nadměrnému rybolovu 87 % rybích populací, což je ke škodě nejen 
ekosystémů, ale i živobytí a budoucnosti místních rybářů. Komisař Vella dal silný politický 
impuls k zavedení udržitelného rybolovu a dodržování závazků v této oblasti ze strany všech 
pobřežních států, jež oblévají vody Středozemního a Černého moře. V souladu se stávajícími 
politickými závazky mám v úmyslu pokračovat ve stejném duchu. Ať už jde o dosažení 
maximálního udržitelného výnosu v našich mořských oblastech, provádění povinnosti 
vykládky nebo potírání nezákonného rybolovu, musíme zajistit odpovídající kontrolní 
pravidla a rovné podmínky. Druhou stranou těchto kontrol je vymáhání příslušných pravidel, 
což je předpokladem dosažení udržitelného rybolovu. Jsem odhodlán přijmout donucovací 
opatření, a proto počítám s vaší podporou při posílení systému kontroly rybolovu během jeho 
stávající revize. Tento krok nejen napomůže dosažení udržitelného rybolovu, ale bude i 
vyjádřením respektu velké většině čestných rybářů, kteří pravidla dodržují. Úspěšný přechod 
na udržitelný rybolov na mnoha místech EU, kterého bylo v posledních letech dosaženo, je 
především výsledkem nemalého odhodlání právě našich rybářů, a to ve velké míře i těch, kteří 
se věnují tradičnímu rybolovu. Veřejné investice by jejich úsilí měly podporovat a je tedy 
velice důležité, aby bylo co nejdříve dosaženo dohody, pokud jde o nový Evropský námořní a 
rybářský fond pro období 2021–2027.  
 
Za druhé bych si přál, abychom v rámci Zelené dohody pro Evropu využili potenciál 
udržitelných mořských produktů a přispěli tak k plnění strategie udržitelné výroby potravin 
„od zemědělce ke spotřebiteli“. Rybářské loďstvo EU nyní vykládá přes 5 milionů tun ryb a 
odvětví akvakultury dodává na trh 1,4 milionu tun mořských plodů. Hrajeme proto důležitou 
úlohu při udržitelném zajišťování potravin v EU. V tomto ohledu se naše činnost zaměří na to, 
aby naše udržitelná potravinová strategie přinášela rozsáhlé výhody všem, lepší hospodářskou 
udržitelnost v odvětví rybolovu a akvakultury (včetně tradičního rybolovu) a minimalizovala 
negativní dopad na mořské prostředí. V rámci udržitelné potravinové strategie mám v úmyslu 
přezkoumat strategické zásady pro akvakulturu stávající Komise a pokračovat v provádění 
pilíře společné rybářské politiky zaměřeného na trhy s produkty rybolovu a akvakultury, který 
má rovněž zásadní význam pro dosažení cílů společné rybářské politiky. 
 
Za třetí, udržitelný rybolov nekončí na našich hranicích. Naše loďstvo působí ve všech mořích 
a oceánech a 60 % mořských plodů se dováží ze zemí mimo EU. To sebou nese obrovskou 
odpovědnost a EU musí i nadále hrát globální vedoucí úlohu v oblasti udržitelného rybolovu a 
správy oceánů obecně. V souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN musíme usilovat o řízení 
rybolovu založené na vědeckých poznatcích a lepší kontrolu prováděnou v celosvětovém 
měřítku, a to všemi prostředky a prostřednictvím všech fór: v regionálních organizacích pro 
řízení rybolovu, globálních organizacích, jako je například Organizace Spojených národů pro 
výživu a zemědělství, nebo prostřednictvím dohod o partnerství v oblasti udržitelného 
rybolovu. Vzhledem k odhadu, že celá jedna pětina celosvětových úlovků pochází z 
nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, bude potírání této praxe mojí 
prioritou. Jde také o to, aby naši rybáři měli ke své činnosti rovné podmínky. 
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Za čtvrté mám v úmyslu úzce spolupracovat s nominovaným kandidátem na funkci komisaře 
pro obchod, abychom zajistili, že Evropa povede jednání Světové obchodní organizace s 
cílem dosáhnout globální dohody o ukončení škodlivých dotací na rybolov, které přispívají 
k nadměrnému, nezákonnému rybolovu a nadměrné kapacitě. Tím přispěje k naplnění cílů 
udržitelného rozvoje.  
 
Při hodnocení fungování společné rybářské politiky, jež má být předložena do konce roku 
2022, důkladně přezkoumám, zda je dotyčná politika stále vhodná pro účely řešení 
současných a nových výzev, kterým čelíme, např. změny klimatu, sociálně ekonomického 
rozvoje a dalších oblastí. Naprosto nezbytné bude vést dialog s odvětvím rybolovu a 
občanskou společností. Mám v úmyslu velice pozorně naslouchat názorům všech 
zúčastněných stran, a to nejenom během návštěv členských států. Výbor pro rybolov a další 
výbory Evropského parlamentu, kterých se tato politika dotýká, budou našimi 
privilegovanými partnery při posuzování společné rybářské politiky a úvahách o její budoucí 
podobě.  
 
 
4. Jak zajistíte a zlepšíte postup kontroly a soulad dovážených produktů rybolovu a 
akvakultury s právními předpisy EU, mj. s cílem posílit důvěru spotřebitelů? 

EU je největším světovým obchodníkem s produkty rybolovu a akvakultury. Hodnota dovozu 
ze zemí mimo EU ve výši 26,5 miliardy EUR byla v roce 2018 nejvyšší za posledních deset 
let. Na jedné straně s sebou tato skutečnost nese obrovskou odpovědnost vůči našim občanům, 
kteří se spoléhají, že zajistíme bezpečnost těchto dovezených produktů a jejich soulad s 
našimi právními předpisy. Na straně druhé nám dává nástroje, abychom si mohli vybírat 
obchodní partnery v souladu s našimi politikami a zásadami, například pokud jde o 
udržitelnost a správu oceánů.  
Tuto odpovědnost přijímáme především tím, že kontrolujeme, zda dovezené produkty 
pocházejí ze zákonných zdrojů. K tomuto účelu již máme k dispozici řadu nástrojů, např. 
nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu či nařízení o kontrole 
rybolovu. Dodavatelské řetězce v odvětví rybolovu jsou však složité a rizika přetrvávají. 
Proto věřím, že je třeba posílit sledovatelnost produktů z dovozu, ale i v rámci trhu EU 
obecně.   
Zde hrají důležitou úlohu moderní technologie. Digitální nástroje nám pomohou zajistit 
respektování pravidel, kontrolu zákonnosti úlovků, soulad se společnou rybářskou politikou 
nebo, v souvislosti s obchodní politikou, s pravidly původu. Před několika měsíci byl spuštěn 
systém CATCH. Jedná se o celounijní digitální systém pro správu osvědčení o úlovcích. Má 
velký potenciál podpořit naši práci směrem k soudržným a účinným kontrolám dovozu 
produktů rybolovu. Budu-li ve funkci komisaře potvrzen, budu v této oblasti úzce 
spolupracovat s kolegy-komisaři, kteří ponesou odpovědnost za digitální ekonomiku a zdraví. 
Zajištění synergií a soudržnosti s dalšími politikami EU, např. v oblasti obchodu, cel, 
hygienizace nebo informovanosti spotřebitelů, je klíčové. Díky tomu budou naši občané moci 
činit informovaná rozhodnutí založená na kvalitě, bezpečnosti a udržitelnosti. Tento krok nám 
rovněž pomůže zbavit se zbytečné administrativní zátěže, což je klíčovou zásadou programu 
nově zvolené předsedkyně.  
Budu-li ve funkci komisaře potvrzen, budu samozřejmě i nadále uplatňovat politiku nulové 
tolerance nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu. EU stojí v čele této oblasti a 
její politika se v tomto ohledu velice osvědčila. Naši obchodní partneři vědí, že se 
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nezdráháme využívat tržní síly k vymáhání právních předpisů s tím, že udržujeme dialog a 
jednáme se vzájemným respektem, bez ohledu na preferenční obchodní vztah, který třetí země 
vůči EU má. 
V tomto ohledu jsem přesvědčen, že je důležité pokračovat v tomto úsilí na dvoustranné 
úrovni s našimi stejně smýšlejícími partnery, kteří často patří mezi největší dovozce produktů 
rybolovu, a motivovat je, aby zesílili systém kontroly dovozu a používali přístup podobný 
tomu našemu. 
Rovněž budu i nadále prosazovat lepší sledovatelnost a transparentnost na mezinárodní 
úrovni. Toho lze například dosáhnout prostřednictvím dvoustranných obchodních dohod, 
podporou mnohostranných iniciativ (rozvoj celosvětové databáze plavidel, která se podílejí na 
rybolovných činnostech, již zastřešuje Organizace OSN pro výživu a zemědělství) nebo 
podporou provádění mezinárodních nástrojů (Dobrovolné pokyny k systémům dokumentace 
úlovků, rovněž zastřešené Organizací OSN pro výživu a zemědělství). 
Jsem přesvědčen, že také v rámci trhu EU existuje prostor pro další zlepšení transparentnosti. 
Umožní nám zajistit spravedlivější hospodářskou soutěž mezi produkty EU a produkty z 
dovozu, ale i budovat důvěru spotřebitelů.  
 
 
5. Pokud jde o Vaše portfolio, jak zamýšlíte formulovat politiky obecně v oblasti 
životního prostředí a námořních záležitostí a konkrétně v oblasti rybolovu? 

Nově zvolená předsedkyně požádala tým svých komisařů, aby – budou-li zvoleni do funkce – 
zajistili jednu z jejích politických priorit, totiž aby Evropa stála v čele přechodu ke zdravé 
planetě a aby se stala prvním klimaticky neutrálním světadílem. Toto jsou dvě z největších 
výzev a příležitostí naší doby a činnost během našeho mandátu sehraje při jejich naplňování 
rozhodující úlohu. Světová moře a oceány jsou na pořadu dne. Změna klimatu a znečištění 
ovlivňují povrchovou teplotu moří, zvyšují jejich kyselost a snižují koncentraci kyslíku. To 
vše dopadá na stanoviště živočišných druhů, mořské ekosystémy, rybí populace a jejich 
rozmístění a v některých případech ohrožuje přežití druhů. Důsledky se mohou projevit i na 
hospodářské činnosti našich rybářů.  
 
Ochrana mořského prostředí, které je úzce spjato se změnou klimatu, je výzvou rovněž v 
celosvětovém měřítku. Nejnovější vědecká zpráva Mezivládního panelu o změně klimatu 
posoudila řadu alarmujících dopadů změny klimatu na oceány a na pobřežní a polární 
ekosystémy, jakož i na společenství, která na nich závisí. Posílila tak mé přesvědčení, že EU 
musí i nadále stát v čele boje proti klimatické změně a posilovat synergie mezi politikami v 
oblasti životního prostředí na jedné straně a námořními záležitostmi a rybolovem na straně 
druhé. Mojí ambicí je v rámci Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu co 
nejdříve dosáhnout celosvětové smlouvy o biodiverzitě na volném moři. 
Zachování našeho mořského prostředí a jeho biologické rozmanitosti je dobré nejenom z 
hlediska životního prostředí. Jsem pevně přesvědčen, že jen odolné a dobře spravované 
oceány umožní rybářům a lidem z pobřežních oblastí pokračovat v činnosti, na které závisí 
jejich obživa. Abychom mohli splnit ambiciózní cíle, které jsme si v oblasti životního 
prostředí a udržitelnosti stanovili, mám za to, že je nezbytné zapojit všechny zúčastněné 
strany a členské státy. K tomu budu potřebovat zejména součinnost Evropského parlamentu. 
Zavazuji se proto, že zajistím pokračující dialog nejen s Výborem pro rybolov a ostatními 
výbory Evropského parlamentu, jichž se tato politika týká, ale i s širší rybářskou obcí. Budu 
rovněž navštěvovat pobřežní oblasti v celé Evropě. 
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Věřím, že správné provádění společné rybářské politiky má zásadní význam pro udržitelné 
využívání našich mořských zdrojů. Jednou z mých priorit bude dosažení cíle maximálního 
udržitelného výnosu a plné provádění povinnosti vykládky. Obě koncepce odrážejí správný 
směr politiky a při jejich provádění bychom měli být smělí. Čísla nelžou: rybolov na 
udržitelné úrovni vedl k rekordnímu zisku našeho loďstva, což přináší užitek všem rybářům a 
evropským pobřežním oblastem. 
 
Rybolovné činnosti se neodehrávají ve vakuu, a proto jsem odhodlán dále posilovat synergie 
mezi ochranou mořského prostředí na straně jedné a zajištěním udržitelných rybolovných 
postupů v rámci společné rybářské politiky na straně druhé. Jsem přesvědčen, že tento přístup 
je ku společnému prospěchu. Dalším nástrojem, kterým se určitě budu zabývat z obou úhlů 
pohledu, tedy z perspektivy rybolovu i životního prostředí, je síť chráněných mořských 
oblastí. Pouhé zřízení chráněných mořských oblastí zcela jistě nestačí. Je třeba je rozšiřovat, 
lépe propojovat a účinněji spravovat, a to v úzké konzultaci s těmi, jichž se tato problematika 
nejvíce dotýká, a za plného vědomí poznatků, jichž se nám dostává od vědeckých pracovníků. 
Ochranná opatření jsou jistě důležitá, ale pro rybáře, kterých se mohou přímo dotýkat, je 
důležité rozumět tomu, že se vyplatí také ekonomicky. O splnění těchto cílů budu s nasazením 
usilovat. 
 
V době, kdy se soupeření o oceánský prostor zintenzivňuje, je nezbytné zajistit, abychom naše 
moře a oceány spravovali udržitelným způsobem. Nastal proto čas posoudit provádění 
směrnice o územním plánování námořních prostor, která od členských států vyžaduje, aby do 
března 2021 zavedly územní plány námořních prostor zohledňující ekosystém. Například 
plány členských států čtyřnásobně zvýšit objem energie z mořských obnovitelných zdrojů do 
roku 2030 dávají smysl v souvislosti s uhlíkovou neutralitou, musíme se však ujistit, že jdou 
ruku v ruce s ochranou evropského mořského prostředí. Lepší ochrana citlivých druhů v 
mořském prostředí je další součástí vztahu mezi životním prostředím a rybolovem. Jsem 
přesvědčen, že v oblasti rybolovu musíme mít ve všech evropských mořských oblastech 
zavedena mitigační opatření pro ochranu mořských savců, jako jsou tuleni nebo delfíni, 
mořských ptáků a mořských želv. Nové nařízení o technických opatřeních je krokem 
správným směrem a já jsem plně odhodlán přijmout veškerá nezbytná opatření, která nám 
pomohou posilovat odolnost našich mořských ekosystémů.  
 
Rovněž potřebujeme zintenzivnit úsilí při provádění směrnice o přístavních zařízeních a 
rozšířené odpovědnosti výrobce za lovná zařízení, abychom motivovali loďstvo vracet odpad 
a vyřazené rybářské sítě zpět na pobřeží. Na tomto důležitém úkolu budu úzce spolupracovat s 
komisařem pro dopravu.  
 
Při financování sběru odpadků v moři, včetně rybářských sítí, a intenzivnějším zapojení 
odvětví rybolovu do těchto iniciativ pomůže Evropský námořní a rybářský fond. Přál bych si, 
aby se rybáři stali součástí ekologické transformace a hráli v ní klíčovou úlohu. Moře a 
oceány znají velice dobře a my můžeme uspět pouze s jejich podporou a nasazením. Ochrana 
mořského prostředí je výzvou v celosvětovém měřítku a je neoddělitelně spojena se změnou 
klimatu. Budu-li do funkce komisaře potvrzen, budu spolupracovat se všemi zúčastněnými 
stranami a institucemi na vývoji a provádění nástrojů, které nám tuto výzvu umožní úspěšně 
zvládnout.  
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Otázky Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

6. Biologická rozmanitost a odlesňování 

Jak zajistíte, vzhledem k nedostatečnému pokroku při plnění cílů na rok 2020, aby EU 
splnila své cíle v oblasti biologické rozmanitosti a aby všechny oblasti politik EU včetně 
SZP odrážely ochranu přírody? Zavážete se k ambiciózní strategii EU v oblasti 
biologické rozmanitosti pro rok 2030, jejíž součástí by byla právně závazná opatření? 
Jak na světové úrovni zajistíte, aby Evropa stála v čele úsilí o dosažení ambiciózní 
mezinárodní dohody, jež povede k podstatnému a měřitelnému celosvětovému pokroku? 
Jak zamýšlíte zajistit, aby EU zintenzivnila své kroky zaměřené na ochranu mořských 
a pobřežních ekosystémů? Co uděláte pro splnění unijního závazku k zachování 
a udržitelnému využívání oceánů, moří a mořských zdrojů? Co učiníte v příštích 
měsících k posílení unijní činnosti uvnitř EU i mimo ni s cílem splnit celosvětový 
závazek, že bude do roku 2020 zastaveno odlesňování? A především, jaké konkrétní 
kroky a jaká legislativní opatření byste navrhl s cílem zajistit, aby na unijní trh nebyly 
uváděny žádné produkty související s odlesňováním a degradací ekosystémů? 
 
Biologická rozmanitost a zdravé ekosystémy jsou zásadní podmínkou odolné přírody, 
lidského života a dobrých životních podmínek i našeho hospodářství. Přesto, že už jsme ušli 
kus cesty, je třeba vyvinout další úsilí, abychom dokázali reagovat na bezprecedentní úbytek 
biologické rozmanitosti, kterému v současné době čelíme. Nově zvolená předsedkyně se 
zavázala „stanovit nové standardy pro biologickou rozmanitost v obchodní, průmyslové, 
zemědělské a hospodářské politice“ a já budu o splnění tohoto závazku usilovat. Proto bude 
zapotřebí začlenit cíle biologické rozmanitosti do všech příslušných politik na úrovni EU i 
členských států a stavět na iniciativách uvedených v politických směrech. Naše budoucí 
obchodní dohody budou například muset obsahovat ty nejvyšší standardy ochrany životního 
prostředí. Přeorientováním evropského semestru směrem k integraci cílů udržitelného rozvoje 
Organizace spojených národů pak prověříme hospodářský rozvoj členských států z hlediska 
ochrany životního prostředí a biologické rozmanitosti. Dalším příkladem je návrh budoucí 
společné zemědělské politiky: je kriticky nutné, aby v rámci probíhajících jednání mezi 
spolunormotvůrci byly zachovány nezbytné prvky, jež členským státům umožňují podporovat 
zemědělce při přechodu k udržitelnému zemědělství. Mám na mysli zejména ustanovení 
týkající se posílení podmíněnosti, ekorežimů a účelového vázání nejméně 30 % z druhého 
pilíře na opatření v oblasti životního prostředí a klimatu. Budu počítat s odhodláním 
Evropského parlamentu tato zásadní ustanovení zajistit.   
 
Byla mi svěřena odpovědnost postarat se o to, aby na konferenci smluvních stran Úmluvy o 
biologické rozmanitosti v roce 2020 v Číně Evropa přivedla svět k ambiciózní dohodě, a 
předložit novou strategii v oblasti biologické rozmanitosti pro rok 2030. Neschopnost potlačit 
probíhající úbytek biologické rozmanitosti je nepřípustná. Musíme uspět. Za tímto účelem 
budu nejprve usilovat, aby byl v oblasti biologické rozmanitosti stanoven cíl, který odpovídá 
cíli 1,5 °C, jejž v oblasti klimatu stanovila Pařížská dohoda, a o to, aby k jeho naplnění spojil 
síly celý svět.  
 
Aby EU splnila svůj ambiciózní cíl na konferenci smluvních stran v Číně, musí jít příkladem. 
Proto mne nově zvolená předsedkyně požádala, abych se zaměřil na všechny oblasti, počínaje 
sítí Natura 2000, přes odlesňování, degradaci půdy, ochranu druhů a stanovišť až po 
udržitelné moře a oceány. Na domácí půdě to znamená zlepšit zemědělské a rybolovné 
postupy a řešit dopady na životní prostředí, které přináší způsob, jímž se v Evropě produkují, 
distribuují a konzumují potravinářské výrobky. Jsem rovněž přesvědčen, že z našich ambicí 
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vyplyne nový pohled na zdraví evropských půd. Rovněž budeme muset dále rozvíjet naše 
úvahy a činy směrem k účinným řešením inspirovaným přírodou, jejichž cílem bude 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně. V neposlední řadě budu sledovat 
hlavní cíl, kterým je dostatečné financování všech výše uvedených opatření nejenom z 
příslušných programů veřejného financování EU, ale také mobilizací soukromého kapitálu 
prostřednictvím investičního fondu pro udržitelnou Evropu, který by měl v příštích deseti 
letech pokrýt investice ve výši 1 bilionu EUR.  
 
Při plnění Zelené dohody pro Evropu bude středem mého zájmu zachování mořských a 
pobřežních ekosystémů a udržitelné využívání oceánů. Úbytek biologické rozmanitosti 
znepokojivě oslabuje ekosystém oceánů a jeho schopnost čelit narušením, přizpůsobit se 
změně klimatu a sehrát svou úlohu globálního regulátora životního prostředí a klimatu. V této 
souvislosti mám v úmyslu svoji činnost zaměřit do čtyř hlavních oblastí. Za prvé bych rád 
docílil rozšíření chráněných území, jejich lepšího propojení a účinnější správy. Za druhé 
potřebujeme nadále usilovat o udržitelný rybolov při nulové toleranci nezákonného, 
nehlášeného a neregulovaného rybolovu a o odstranění neudržitelných postupů rybolovu. Za 
třetí bychom měli pokračovat v boji za snižování znečištění, včetně odpadu v mořích, úniků 
živin, mikroplastů a hluku pod mořskou hladinou. A samozřejmě musíme lépe využívat 
příslušné regionální úmluvy pro mořské prostředí, abychom zajistili, že naše moře jsou čistá, 
zdravá a produktivní. 
 
Pokud jde o lesy, zasadím se o provádění opatření, která jsou součástí nejnovějšího sdělení 
Komise o odlesňování. 
 
7. Oběhové hospodářství  

Jaká konkrétní opatření navrhnete ke snížení celkové environmentální stopy výroby 
a spotřeby v EU? Jaká klíčová opatření plánujete navrhnout – vedle řešení problému 
využívání zdrojů v textilním průmyslu a stavebnictví – v rámci nového akčního plánu 
pro oběhové hospodářství a jaký bude časový harmonogram těchto opatření? Jakou roli 
by podle Vás měla hrát EU v oblasti biohospodářství a jak byste vážil případné 
kompromisy mezi rostoucím sektorem biohospodářství a zvyšujícími se tlaky na životní 
prostředí? Jste odhodlán zasazovat se za netoxické oběhové hospodářství a za rozvoj 
cyklů netoxických materiálů, aby bylo možné používat recyklovaný odpad jako přední 
spolehlivý zdroj surovin? Jakými dalšími legislativními i nelegislativními opatřeními 
máte v úmyslu řešit znečištění plasty, zejména plastovými obaly? 
 
Ve světě omezených zdrojů musíme nalézt nové způsoby výroby a spotřeby, které respektují 
ekologické hranice naší planety. Evropa stále produkuje příliš mnoho odpadu a plýtvá zdroji, 
přičemž celosvětová soutěž o vzácné zdroje nabývá na intenzitě. V současné době přichází 
nazmar 88 % hodnoty produktů, které uvádíme na trh. Nově zvolená předsedkyně Ursula von 
der Leyenová mi svěřila odpovědnost za provedení nového akčního plánu EU pro oběhové 
hospodářství, který je klíčovou součástí Zelené dohody pro Evropu, přičemž koordinací je 
pověřen nominovaný kandidát na funkci výkonného místopředsedy Frans Timmermans. Mým 
záměrem je rozšířit dosud nabyté zkušenosti, zejména ty získané z prvního akčního plánu pro 
oběhové hospodářství, a posunout přechod lineárního hospodářství na oběhové na novou 
úroveň. Tento krok významně přispěje mj. k dosažení cíle klimaticky neutrální Evropy a stane 
se východiskem pro novou evropskou průmyslovou strategii, jež nám pomůže maximálně 
využít příležitostí, které transformace spjatá s klimatem přinese. 
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Musíme najít způsoby pro další snížení environmentální stopy naší výroby a spotřeby. Své 
úsilí zaměřím na postupné rušení výrobků na jedno použití a výrobků s krátkou životností a 
jejich nahrazení udržitelnějšími výrobky. Za tímto účelem se budu věnovat široké škále 
opatření, jež směřují k větší oběhovosti našeho hospodářství. V návaznosti na první akční plán 
pro oběhové hospodářství musíme dále využívat potenciál přístupu založeného na životním 
cyklu. Za prvé se musíme zabývat produkční fází, např. využitím nových přístupů v oblasti 
ekodesignu a účinnější propagací oprav a opětovného použití. Za druhé musíme posílit 
postavení spotřebitelů, zejména tím, že jim poskytneme informace, které potřebují k výběru, 
např. přijetím opatření k zajištění spolehlivosti environmentálních tvrzení. Rovněž by měl být 
podporován rozvoj sdílené ekonomiky, pokud tato přispívá k environmentální udržitelnosti. Z 
hlediska orgánů veřejné správy bychom měli lépe využívat značný potenciál zelených 
veřejných zakázek. Orgány veřejné správy, které nakupují udržitelné produkty a služby, 
přispějí k tomu, že se celé odvětví dodávek posune tímto směrem.  
 
Mým cílem bude během mandátu dosáhnout skutečné změny paradigmatu: na prvním místě 
bude přechod od recyklace k prevenci a minimalizaci vzniku odpadu. Ten bude třetí osou mé 
činnosti. Dohlédnu na to, abychom urychleně přijali kroky, které zabrání vzniku odpadu, 
včetně potravinového odpadu a dalších důležitých toků odpadu. Aby byly naše snahy úspěšné, 
musíme vytvořit spolehlivý monitorovací systém, který umožní posoudit dosažený pokrok, a 
úzce spolupracovat se zúčastněnými stranami. V neposlední řadě se budu snažit zajistit větší 
podporu inovacím, které jsou klíčovou podmínkou rozšíření zpracovatelských odvětví, 
výroby, digitálních technologií a nových druhů podnikání v souvislosti s oběhovým 
hospodářstvím. Posun směrem k udržitelnému obchodnímu modelu by měl přinést nové 
příležitosti, zejména malým a středním podnikům. Kromě přesměrování programů 
financování do správných prioritních oblastí dále musíme využít pákového potenciálu 
soukromého financování, zejména v rámci investičního plánu pro udržitelnou Evropu.    
 
Z oběhového hospodářství mohou těžit všechna odvětví a všechny podniky. Svá opatření 
musíme přizpůsobit tak, aby řešila problémy týkající životního cyklu konkrétních materiálů či 
výrobků. Kromě textilního průmyslového odvětví a stavebnictví se budu zabývat možnostmi, 
jak se vypořádat s dalšími odvětvími, která intenzivně využívají zdroje, např. potravinářským 
průmyslem či odvětvím informačních a komunikačních technologií.  
 
Biohospodářství je obnovitelným segmentem oběhového hospodářství. Přestože jsou 
biologické zdroje obnovitelné, zůstávají omezené. Proto, stejně jako jiná odvětví, musí 
biohospodářství EU plně integrovat naše cíle v oblasti udržitelnosti a oběhovosti. Všechna 
hospodářská odvětví prvovýroby a všechna hospodářská a průmyslová odvětví, která 
využívají biologické zdroje, musí přispívat k cílům zastavení úbytku biologické rozmanitosti 
a degradace půdy, posunu k nulovému znečištění a dosažení klimatické neutrality do roku 
2050. Naše biohospodářství se proto musí zakládat na udržitelné primární produkci na zemi i 
na moři a na optimalizovaném využívání biomasy. Zachování a produktivita zdravých 
ekosystémů v mořích, oceánech, lesích a půdách je pro udržitelné biohospodářství klíčová. 
Tohoto cíle můžeme dosáhnout pouze vytvářením synergií mezi politikami v oblasti klimatu a 
životního prostředí a hospodářskými nástroji a pokračováním v řešení přímých a nepřímých 
dopadů změn ve využívání půdy. Na tomto cíli budu úzce spolupracovat se svými kolegy.  
 
Rovněž věřím, že aby se proces přechodu od lineárního k oběhovému hospodářství posunul 
na další úroveň, je klíčová podpora trhů vysoce kvalitních druhotných materiálů. To znamená, 
že je třeba vybudovat důvěru v kvalitu druhotných surovin zlepšením povědomí o 
nebezpečných chemických látkách a jejich kontrolou s cílem vytvořit koloběh netoxických 
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materiálů. Musíme se zamyslet na tím, jak lze zpřístupnit informace o přítomnosti 
chemických látek vzbuzujících obavy v produktech během celého jejich životního cyklu a 
napříč celým hodnotovým řetězcem. Nebezpečné chemické látky ve výrobcích by měly 
nahradit jejich bezpečnější alternativy a složení výrobků by mělo vycházet z řádného zvážení 
toxicity materiálů. Proto musíme zajistit, aby provozovatelé recyklačních zařízení měli tyto 
informace k dispozici. Díky tomuto kroku bude možné využívat recyklovaný odpad jako 
spolehlivý zdroj druhotných surovin. Klíčovou součástí ambice dosáhnout nulového 
znečištění bude široce pojatý přístup zaměřený na nebezpečné látky, pesticidy a endokrinní 
disruptory.  
 
V neposlední řadě si pak můžete být jisti, že prioritou mého mandátu zůstane problematika 
znečištění plasty a že budu pokračovat v boji za oceány bez plastů. Budeme stavět na 
pokroku, kterého jsme dosáhli v oblasti řešení znečištění plasty, a pokračovat tím, že 
přijmeme konkrétní opatření pro boj proti mikroplastům. Neústupní budeme zejména v 
případech záměrně přidaných mikroplastů. Chci identifikovat plastové výrobky, v jejichž 
případě by použití biologicky rozložitelných variant přineslo přidanou hodnotu pro životní 
prostředí, a zavést jasný regulační rámec. Do roku 2030 musí být veškeré plastové obaly 
snadno opětovně použitelné nebo recyklovatelné; nadměrným balením a prevencí odpadu z 
obalů se budeme zabývat v souladu s právními předpisy o obalech a obalových odpadech. Boj 
proti znečištění plasty a plasty na jedno použití by měl být vysoko na programu jak 
Organizace spojených národů, tak skupiny G7, ale i během dvoustranných vztahů s našimi 
partnery. Bez komplexních mezinárodních opatření, která povede EU, nemůžeme uspět. 
 
 
8. 8. akční program pro životní prostředí a strategie nulového znečištění 
 
Jak bude 8. akční program pro životní prostředí podporovat Zelenou dohodu pro 
Evropu a jak jí pomůže splnit její cíle (jakými prioritami, cíli, nástroji a opatřeními)? 
Jaké konkrétní návrhy a opatření zamýšlíte předložit v rámci nové průřezové strategie 
nulového znečištění a jak zajistíte, aby byly náležitě zapojeny všechny dotčené sektory? 
Jak se bude práce na této strategii soustřeďovat na předcházení znečištění a jak bude 
odrážet zásadu předběžné opatrnosti a zásadu „znečišťovatel platí“? Pokud jde o 
znečištění ovzduší, jaké okamžité kroky plánujete – v rámci práce na sladění právních 
předpisů EU s nejnovějšími pokyny WHO, jež se očekávají v roce 2020 nebo 2021 – s 
cílem omezit emise u zdroje, včetně emisí z průmyslu, dopravy, zemědělství a vytápění 
domácností, a s cílem zajistit, aby byly stávající unijní normy kvality ovzduší 
dodržovány ve všech členských státech?  
 
Jsem si dobře vědom, že Evropská politika v oblasti životního prostředí staví na dlouhé tradici 
společných programů, na kterých se podílí Unie a její členské státy. Článek 192 Smlouvy 
stanoví přijetí akčních programů pro životní prostředí. Jsem přesvědčen, že tyto programy 
poskytují potřebný společný závazek a porozumění úkolům a cílům naší politiky v oblasti 
životního prostředí schválené spolunormotvůrci. Jsou důležité při zajišťování soudržnosti při 
provádění politiky EU v oblasti životního prostředí, která je vysoce decentralizovaná: podílí 
se na ní Unie, členské státy, jakož i regionální a místní samosprávy, a to v souladu se 
zásadami subsidiarity a proporcionality. Nový akční program pro životní prostředí, který 
vychází z hodnocení stávajícího programu, by měl dále nastínit cíle vymezené v souvislosti se 
Zelenou dohodou pro Evropu a významně přispět k jejímu účinnému provádění v praxi. 
Program tak přispěje k plnění cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, které 
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mám na starosti. V neposlední řadě musíme sledovat a měřit dosažený pokrok, abychom se 
ujistili, že při provádění programu jdeme správným směrem. 
Jako otec a občan jsem velice znepokojen kvalitou vzduchu, který dýcháme, a vody, kterou 
pijeme, jakož i dopadem chemických látek a průmyslových emisí na zdraví našich dětí a nás 
všech.  Navzdory celkovému zlepšení kvality životního prostředí v Evropě tato nebezpečí 
nepřiměřeně ohrožují zdraví té nejzranitelnější části evropské populace. Při návrhu moderních 
politik v oblasti životního prostředí proto musíme zajistit přechod spravedlivý pro všechny. V 
procesu přechodu nestojíme všichni na stejné startovní čáře a je důležité, aby nikdo nezůstal 
pozadu. Nově zvolená předsedkyně proto již zdůraznila, že přestože cíl máme společný, 
někteří budou k jeho dosažení potřebovat individuální podporu. 
Nově zvolená předsedkyně mi svěřila vedení prací směřujících k dosažení nulového 
znečištění. To bude vyžadovat široký, průřezový přístup, který se zaměří na všechny 
přetrvávající zdroje znečištění, za plného respektování zásady předběžné opatrnosti a zásady 
„znečišťovatel platí“. Aniž bych předjímal konečné rozhodnutí sboru komisařů, věřím, že se 
musíme zaměřit na tři hlavní oblasti. 
 
První je posílení opatření na odstraňování znečištění a jeho hlavních zdrojů a účinnější boj 
proti přetrvávající kontaminaci. Tyto problémy plánuji řešit prostřednictvím specifických 
iniciativ ve všech klíčových oblastech, ve kterých musíme proti znečištění bojovat. Pokud jde 
například o vodu, musíme se zaměřit na nové, obzvláště škodlivé zdroje znečištění, jako jsou 
živiny, mikroplasty a léčivé přípravky. Řešit musíme i systémové zdroje znečištění a 
bezpečnost a odolnost vody začlenit do dalších politik EU. Dosáhnout nulového znečištění 
však nelze bez vyřešení používání pesticidů, které jsou klíčovým faktorem znečištění vody a 
vzduchu. V souladu se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ musíme usilovat o snížení 
závislosti na pesticidech a stimulovat používání nízkorizikových, nechemických alternativ. 
Pod vedením nominovaného kandidáta na funkci výkonného místopředsedy pro Zelenou 
dohodu pro Evropu budu úzce spolupracovat s kandidátkou na komisařku pro portfolio 
Zdraví. 
 
Druhou oblastí je zintenzivnění provádění, tedy spolupráce s příslušnými úrovněmi veřejné 
správy, abychom dosahovali výsledků v praxi, a podpora opatření pro zvýšení povědomí, 
která urychlí změnu chování celé společnosti. Musíme podporovat spravedlivý přechod 
směrem k méně znečisťujícím způsobům přepravy, spotřeby a výroby. Jsem odhodlán 
využívat všech dostupných nástrojů, abych se ujistil, že výsledky dosažené v praxi budou 
odpovídat našim právním závazkům a očekáváním občanů. 
 
Třetí oblastí je mobilizace jak veřejného, tak soukromého financování, které je klíčové pro 
úspěšné splnění cílů Zelené dohody pro Evropu. Za tímto účelem budu spolupracovat se 
svými kolegy, kteří mají na starosti fondy soudržnosti a zemědělské fondy, jakož i s kolegy, v 
jejichž gesci je investiční plán pro udržitelnou Evropu, fond pro spravedlivý přechod a 
program InvestEU, abych zajistil jejich pomoc při plnění našich priorit.  
 
Závěrem, pokud jde o kvalitu vzduchu, mám v úmyslu naše úsilí vynaložit čtyřmi hlavními 
směry. Za prvé členským státům poskytnu veškerou podporu při provádění opatření, která 
mají povinnost přijmout, aby splnily vnitrostátní limity pro látky znečišťující ovzduší. V 
rámci plnění svých cílů členské státy dramaticky sníží koncentrace pozadí vnějšího ovzduší a 
Evropa se tak bude ubírat směrem ke snížení dopadů znečištění ovzduší na lidské zdraví o 
polovinu. Za druhé budu bránit přístup nulové tolerance u překročení norem kvality ovzduší v 
členských státech. Za třetí se musíme zabývat právním rámcem v oblasti kvality ovzduší, 



 

14 
 

abychom zajistili, že kvalita ovzduší v EU odpovídá nejnovějším spolehlivým vědeckým 
doporučením, a zlepšili schopnost vnitrostátních orgánů a místních samospráv jednat s větší 
rozhodností, aby překračování norem co nejdříve ukončily. V neposlední řadě se pak musíme 
vypořádat se zdroji znečištění. Proto budu úzce spolupracovat například s kolegyní, jež má na 
starosti portfolio Energie, na dalším snižování emisí z výroby a spotřeby energie. 
Spolupracovat budu i s kolegy, kteří se zabývají vnitřním trhem a dopravou, abych zajistil, že 
celý systém mobility směřuje k čistým a aktivním druhům dopravy, a to zejména ve městech, 
kde jsou koncentrace znečištění nejvyšší, aby naši občané mohli využívat praktické a čisté 
dopravní alternativy. Musíme také dále snižovat množství látek znečisťujících ovzduší, 
jejichž zdrojem je zemědělství. Pro splnění tohoto cíle bude rozhodující provádění ambiciózní 
společné zemědělské politiky a budoucí strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“. 
 
 
 


