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SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS 

SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR 

Virginijus SINKEVIČIUS 

Indstillet kommissær med ansvar for miljø og hav 

 

1. Generelle kvalifikationer, europæisk engagement og personlig uafhængighed 

Hvilke aspekter af Deres personlige kvalifikationer og erfaring mener De har særlig 

relevans for opgaven som kommissær og arbejdet med at fremme EU's almene 

interesser, særlig på det område, De skal være ansvarlig for? Hvad motiverer Dem? 

Hvordan vil De bidrage til at fremme Kommissionens strategiske dagsorden? Hvordan 

vil De gennemføre kønsmainstreaming og integrere kønsaspektet i alle politikker inden 

for Deres ansvarsområde?  

Hvilke garantier for uafhængighed kan De give Europa-Parlamentet, og hvordan vil De 

sikre, at Deres tidligere, nuværende eller fremtidige aktiviteter ikke kan så tvivl om den 

måde, De udøver Deres hverv på i Kommissionen?  

Jeg er født efter, at Litauen havde genvundet sin uafhængighed, og er vokset op i en tid, hvor 

mit land tog de første skridt til at blive medlem af Den Europæiske Union. Den europæiske 

idé ligger derfor i mit DNA: jeg kan ikke forestille mig Litauen uden Europa. For mig er 

Europa synonym med frihed og muligheder. Det har altid været min drivkraft. Takket være 

Europas fordele har jeg kunnet rejse frit og studere i andre lande for at virkeliggøre mine 

politiske idéer. Jeg vil derfor altid stå inde for Europa og arbejde for Europa i enhver position, 

som jeg måtte blive udnævnt til i fremtiden.  

Min politiske løbebane startede, da jeg efter at have aflagt besøg i 10 000 hjem og truffet 

mennesker i min valgkreds blev valgt som medlem af det nationale parlament i mit 

hjemegnsdistrikt Šeškinė i Vilnius. Det har været en ære for mig at repræsentere folket, ikke 

alene som medlem af det litauiske parlament, men også som formand for økonomiudvalget og 

som medlem af etikkommissionen og leder af delegationen ved Organisationen for Sikkerhed 

og Samarbejde i Europa (OSCE).  

Jeg har også haft den ære at blive udnævnt til Litauens minister for økonomi og innovation. I 

denne egenskab har jeg arbejdet i Rådet for Konkurrenceevne og har støttet initiativer på EU-

plan. På nationalt plan har denne position gjort det muligt for mig at fremlægge en række 

vigtige initiativer såsom en innovationsreform, en pakke for digitalisering af erhvervslivet, en 

pakke vedrørende den nationale strategi for kunstig intelligens, som var en af de første af 

slagsen i EU, en pakke for tilvejebringelse af gunstige rammebetingelser for udvikling af et 

økosystem for nystartede virksomheder og en strategi for biovidenskaber. Hvad angår 

initiativer på miljøområdet, skal jeg først nævne de finansieringsinstrumenter, som blev 

udviklet i samarbejde med andre ministerier for at gøre virksomhederne i Litauen mere 

energieffektive og nedbringe forurening gennem miljøinnovation. Jeg er overbevist om, at mit 

kendskab til erhvervslivet og innovation er vigtigt i arbejdet med udfordringer på miljø- og 
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havområdet, og at innovation kommer til at være afgørende i forsøget på at løse disse 

udfordringer.  

Det ligger mig stærkt på sinde at gøre den europæiske grønne aftale til virkelighed og således 

skabe resultater i overensstemmelse med den tiltrædende formands politiske retningslinjer. 

Jeg vil arbejde for at opnå resultater med hensyn til vores ambitioner på klimaområdet, 

samtidig med at der skabes beskæftigelse og bæredygtig vækst. Jeg vil fremlægge en ny 

biodiversitetsstrategi for 2030, der omfatter alle områder: Natura 2000, skovrydning, 

jordforringelse, beskyttede arter og levesteder og bæredygtige have og oceaner. Jeg vil 

endvidere arbejde for virkeliggørelsen af vores fælles målsætning om nulforurening, som vil 

kræve en vidtrækkende indsats inden for luft- og vandkvalitet, farlige kemikalier, emission af 

forurenende stoffer, pesticider og hormonforstyrrende stoffer. Jeg vil også lede arbejdet med 

at udarbejde en ny handlingsplan for den cirkulære økonomi. Vi er nødt til at fremskynde 

Europas overgang til en cirkulær økonomisk model. Det er afgørende for at kunne skabe en 

konkurrencedygtig og fremtidssikret økonomi. Jeg forpligter mig fuldt ud til at sikre et givtigt 

og bæredygtigt fiskeri og en blomstrende blå økonomi. Jeg vil derfor målrette min indsats 

mod fuld gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og senest i 2022 gennemføre en 

evaluering heraf for at beslutte, hvordan temaer, der ikke behandles tilstrækkeligt i den 

nuværende politik, kan tages op. Vi har brug for en fælles fiskeripolitik, der på én og samme 

tid fungerer for fiskere, uanset køn, kystsamfund og miljøet. EU er førende inden for 

havforvaltning. Det er mit mål, at vores bæredygtighedsprincipper overholdes globalt, og jeg 

vil arbejde yderst målrettet henimod, at dette bliver tilfældet. Jeg vil også bane vejen for, at 

der udvikles en ny tilgang til en bæredygtig blå økonomi, som samler alle aspekter lige fra 

viden om havet og havforskning til maritim fysisk planlægning, vedvarende havenergi, 

investering i blå økonomi og regionalt samarbejde om maritime spørgsmål.  

Jeg vil også gerne fremhæve to vigtige principper, som vil være styrende for min indsats, hvis 

jeg godkendes som kommissær. For det første vil jeg i løbet af min mandatperiode sikre, at de 

politikker, der indgår i min portefølje, bidrager til et mere retfærdigt samfund, hvor ingen 

bliver ladt i stikken. Ambitiøse politikker på klima og miljøområdet fører i sig selv til større 

social lighed, eftersom de forbedrer sundheden, livskvaliteten og trivslen for alle. Jeg vil 

imidlertid gå et skridt videre for at sikre, at den grønne omstilling kommer alle til gode. Vi har 

brug for målrettede foranstaltninger, som gør sårbare personer og befolkningsgrupper mere 

modstandsdygtige. Vedtagelsen af den bebudede fond for retfærdig omstilling vil blive 

afgørende for at sikre ledsageforanstaltninger. For det andet skal vi sikre, at vores politikker 

er udarbejdet på grundlag af evidens. Det er i den sammenhæng vigtigt at råde over et solidt 

videnskabeligt grundlag, og jeg vil derfor arbejde tæt sammen med videnudbydere som f.eks. 

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og Det Europæiske Miljøagentur (EEA) og det 

videnskabelige samfund i almindelighed. Veludformede politikker, der er baseret på en solid 

videnskabelig forståelse og nøje kendskab til miljømæssige, økonomiske og sociale 

indvirkninger, vil være nemmere at gennemføre og er til gavn for alle. 

Som parlamentsmedlem og minister har jeg anvendt en meget åben tilgang i den politiske 

beslutningsproces. Jeg har således regelmæssigt deltaget i møder i min valgkreds, besøgt 

regioner i Litauen og tillige udnyttet enhver mulighed, som den digitale tidsalder frembyder, 

til at høre samfundets stemme. Hvis jeg godkendes som kommissær, forpligter jeg mig til at 

videreføre denne tilgang: gå i dialog med Europa-Parlamentet, besøge medlemsstaterne og 

møde deres befolkning, men også fremme de EU-politikker, der hører under mit 

ansvarsområde, med alle til rådighed værende digitale værktøjer og dermed sikre synligheden 

af Kommissionens strategiske dagsorden på mine områder. 
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Jeg er en stor fortaler for kønsmainstreaming. Da jeg var minister, støttede jeg og var 

initiativtager til initiativet "Women Go Tech", som har til formål at øge andelen af kvinder 

inden for IT og ingeniørvidenskab i Litauen. Antallet af deltagere i programmet er blevet 

fordoblet hvert år, og som resultat heraf har et stigende antal kvinder valgt at arbejde i 

teknologivirksomheder. Jeg vil gerne fortsætte i samme retning og integrere kønsaspektet i 

alle politikområder i min portefølje i Europa-Kommissionen. Det gælder for os alle sammen, 

at jorden er den eneste planet, vi har, og derfor kræver miljøproblemer og -løsninger en 

indsats fra alle europæere uafhængig af køn, alder, religion eller andre forskelle. Kønsaspektet 

vil være vigtigt i gennemførelsen af min dagsorden. Den tiltrædende formand, Ursula von der 

Leyen, har placeret ligestilling mellem kønnene højt på sin dagsorden og forpligtet sig at 

foregå med et godt eksempel ved at sammensætte et kønsafbalanceret kommissærkollegium. 

Jeg har til hensigt at anvende samme princip på mit team. Jeg vil bestræbe mig på at sikre en 

ligelige kønsfordeling ved alle aktiviteter, der organiseres af mine tjenestegrene (paneler, 

ekspertgrupper). Internt vil jeg sørge for, at mine tjenestegrene forfølger en målbevidst 

kønspolitik.   

Hvad angår min uafhængighed, vil jeg fuldt ud respektere traktatens ordlyd og ånd, især 

forpligtelsen til at handle i europæisk interesse og uden at modtage instrukser fra nogen 

regering, nogen anden institution eller noget andet organ, kontor eller agentur. Jeg vil også 

overholde adfærdskodeksen for medlemmer af Europa-Kommissionen og dens bestemmelser 

om interessekonflikter. Min interesseerklæring er fuldstændig og tilgængelig for 

offentligheden, og jeg vil ajourføre den, så snart det måtte være påkrævet. 

 

2. Forvaltning af ansvarsområde og samarbejde med Europa-Parlamentet  

Hvordan vurderer De Deres rolle som medlem af kommissærkollegiet? I hvilket omfang 

mener De, at De er ansvarlig over for Parlamentet for Deres og Deres tjenestegrenes 

handlinger?  

Hvilke specifikke tilsagn er De indstillet på at give med hensyn til øget åbenhed og 

samarbejde og en effektiv opfølgning på Parlamentets holdninger og anmodninger om 

lovgivningsinitiativer? Er De for så vidt angår planlagte initiativer og igangværende 

procedurer indstillet på at udlevere oplysninger og dokumenter til Parlamentet på lige 

fod med Rådet? 

Jeg er stolt af at være en del af det team, som den tiltrædende formand, Ursula von der Leyen, 

har sammensat. Det er min opgave at være medlem af kommissærkollegiet og at samarbejde 

tæt med de øvrige medlemmer af kollegiet. Hvis jeg godkendes som kommissær for miljø og 

hav, vil jeg arbejde hen imod at sikre, at vores miljø, blå økonomi og fiskeri udgør en 

integreret del af den europæiske grønne aftale. Jeg kommer derfor til at arbejde tæt sammen 

med den ledende næstformand, der er ansvarlig for dette område, men også med andre 

medlemmer af kommissærkollegiet. De udfordringer, vi står over for på miljø- og 

havområdet, vedrører os alle. Hvis jeg godkendes som kommissær, vil jeg tilstræbe en 

effektiv integration af miljø- og biodiversitetsprioriteter på tværs af alle politikområder for at 

sikre en effektiv systemisk ændring. For at leve op til vores ambitioner på klima- og 

miljøområdet er vi nødt til at sikre politisk sammenhæng og sikre, at vores forskellige 

politikområder støtter hinanden. 
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Som minister og medlem af et nationalt parlament har jeg altid tillagt det parlamentariske 

arbejde stor betydning. Efter min overbevisning er det derfor nødvendigt at sikre, at Europa-

Parlamentet inddrages i tilstrækkeligt omfang, hvis vi ønsker, at vores målsætninger skal være 

ambitiøse og leve op til borgernes forventninger. Denne inddragelse skal efter min opfattelse 

baseres på principperne om åbenhed, gensidig tillid, effektivitet og regelmæssig udveksling af 

oplysninger. Hvis jeg godkendes som kommissær, vil jeg derfor ved alle de vigtigste projekter 

i min mandatperiode og under fuld overholdelse af traktaterne sikre et omfattende samarbejde 

med Europa-Parlamentets medlemmer. Jeg vil stå til ansvar over for Europa-Parlamentet, og 

jeg ønsker at sikre et regelmæssigt, frugtbart og konstruktivt samarbejde med Udvalget om 

Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI), Fiskeriudvalget (PECH) og alle andre 

udvalg. Jeg vil sørge for, at min kontakt med Parlamentet er åben, gennemsigtig og 

konstruktiv for at opbygge et gensidigt tillidsforhold.  

Jeg giver også min fulde støtte til gennemførelsen af de vidtrækkende bestemmelser 

vedrørende gennemsigtighed og informationsstrømmen i rammeaftalen om forbindelserne 

mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen og den interinstitutionelle aftale om bedre 

lovgivning. Den tiltrædende formand, Ursula von der Leyen, støtter, at Europa-Parlamentet 

får en initiativret. Hun har givet tilsagn om, at Kommissionen under hendes mandatperiode vil 

følge op på de parlamentsbeslutninger, der vedtages af et flertal af dets medlemmer, med en 

retsakt i fuld overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, nærhedsprincippet og 

princippet om bedre lovgivning. Jeg tilslutter mig fuldt ud dette mål, og jeg vil arbejde tæt 

sammen med de relevante udvalg for at sikre, at Kommissionen handler i overensstemmelse 

hermed på områder, der hører under min kompetence.  

Jeg er bevidst om, at udlevering af oplysninger og dokumenter er af stor betydning for 

uddybningen af partnerskabet mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen. 

Lissabontraktaten fastsætter ligestilling af Europa-Parlamentet og Rådet som medlovgivere, 

og jeg vil sikre, at Europa-Parlamentet og Rådet informeres i overensstemmelse med deres 

respektive beføjelser i henhold til traktaterne i alle sager, hvor begge medlovgivere er 

involveret. Jeg påtager mig endvidere, at fortsætte den konstruktive udveksling af oplysninger 

om internationale forhandlinger i begge dele af min portefølje. Den første store milepæl, der 

ligger foran os, er partskonferencen under konventionen om den biologiske mangfoldighed, 

som finder sted i Kina i 2020 (COP15). Jeg vil i den forbindelse sikre, at Europa-Parlamentet 

regelmæssigt informeres i alle faser af processen.  

 

 

Spørgsmål fra Fiskeriudvalget 

3. Hvad er Deres ambitioner for de næste fem år med hensyn til at fremme bæredygtige 

fiskeri- og akvakulturpolitikker, således at der kan skabes balance mellem bevarelse af 

fiskeressourcerne og opnåelse af en sikker og rentabel fiskeindustri, og vil De overveje 

en reform af den fælles fiskeripolitik i denne mandatperiode for bedre at kunne tackle 

de udfordringer, der står på spil? 

Jeg er særdeles stolt af at blive bedt om at påtage mig ansvaret for porteføljen "miljø og hav". 

Inden for denne portefølje vil fiskeriet fortsat udgøre en hjørnesten, og jeg vil arbejde 

målrettet for at sikre, at den fælles fiskeripolitik leverer resultater i overensstemmelse med de 

sociale, økonomiske og miljømæssige målsætninger og forsyner borgerne med bæredygtige 

fødevarer.  
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Den tiltrædende formand har i sin politiske dagsorden for den næste Europa-Kommission 

2019-2024 understreget, at Unionen bør sætte sig mere ambitiøse mål. Jeg vil gøre mit yderste 

for, at der stræbes mod en mere velstående og bæredygtig fiskeri- og akvakultursektor i EU. 

Jeg ved, at jeg kan regne med, at Europa-Parlamentet vil støtte mig i denne vigtige opgave, og 

jeg vil helt sikkert gøre mit samarbejde med Fiskeriudvalget til en prioritet. Som indstillet 

kommissær med ansvar for miljø og hav mener jeg, at bæredygtigt fiskeri og bæredygtig 

akvakultur skal være en integreret del af EU's reaktion på de globale udfordringer, som øget 

efterspørgsel efter fødevarer og de negative konsekvenser af den menneskelige indvirkning på 

vores planet er. EU har allerede nået mange mål, f.eks. at fiskebestandene i stadig stigende 

grad forvaltes på bæredygtig vis, og at det i stadig stigende grad lykkes at bekæmpe ulovligt, 

urapporteret og ureguleret fiskeri i hele verden. Men der er stadig meget, der skal gøres, både 

her i EU og på internationalt plan, hvor EU skal gå foregå med et godt eksempel.  

 

For det første vil det i min embedsperiode, hvis jeg godkendes som kommissær, være en 

topprioritet at sikre fuld gennemførelse af den fælles fiskeripolitik. Vi skal nå målet om 

maksimalt bæredygtigt udbytte, ikke alene for at opretholde vores planets sundhed, men også 

for at sikre udviklingen af vores kystsamfund. Fakta taler for sig selv: når bestandene er 

sunde, opnår fiskere, uanset køn, større fortjeneste, og kystsamfundene har det godt. I 

princippet er 2020 det første år, hvor bestandene skal forvaltes i overensstemmelse med målet 

om maksimalt bæredygtig udbytte. Det kræver politisk vilje og engagement fra alle parters 

side. Og hvor bæredygtigt fiskeri ikke er inden for rækkevidde næste år, skal indsatsen 

intensiveres yderligere, og fiskerne, såvel mænd som kvinder, skal støttes på vejen dertil. 

Dette er særlig vigtigt i Middelhavsområdet, hvor 87 % af bestandene overfiskes, hvilket ikke 

alene er til skade for økosystemerne, men også for eksistensgrundlaget og fremtiden for 

fiskere, uanset køn. Kommissær Karmenu Vella har i alle kyststaterne omkring Middelhavet 

og Sortehavet skabt et stærkt politisk momentum og engagement i bæredygtigt fiskeri. Jeg vil 

gerne fortsætte ad denne vej i overensstemmelse med de eksisterende politiske forpligtelser. 

Uanset om der er tale om realisering af målet om det maksimale bæredygtige udbytte i hele 

vores havområde, gennemførelse af landingsforpligtelsen eller bekæmpelse af ulovligt fiskeri, 

har vi brug for kontrolbestemmelser, der er egnede til formålet, og vi skal sikre lige 

konkurrencevilkår. Den anden side af kontrolaspektet er håndhævelsen af reglerne – en 

absolut forudsætning for bæredygtigt fiskeri. Jeg forpligter mig til at træffe 

håndhævelsesforanstaltninger, og jeg regner derfor med, at jeg har Deres støtte til at hjælpe 

med til at styrke fiskerikontrolordningen i forbindelse med den igangværende revision heraf. 

På denne måde vil det ikke alene være muligt at opnå et bæredygtigt fiskeri, men også at 

indfri forventningerne hos det store flertal af ærlige fiskere, som overholder reglerne. Når det 

er lykkedes at gennemføre overgangen til bæredygtigt fiskeri i mange dele af EU i de seneste 

år, er det takket være målrettetheden ikke mindst hos vores småfiskere. Deres indsats bør 

støttes gennem offentlige investeringer, og det er derfor yderst vigtigt snarest muligt af nå til 

enighed om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for perioden 2021-2027.  

 

For det andet og som led i en europæisk grøn aftale ønsker jeg at udnytte potentialet i 

bæredygtige fisk og skaldyr for at bidrage til "fra jord til bord"-strategien for bæredygtige 

fødevarer. I lyset af at EU's fiskerflåde lander over 5 mio. ton fisk, og vores akvakultursektor 

afsætter 1,4 mio. ton fisk og skaldyr på markedet, spiller vi en vigtig rolle med hensyn til at 

sikre EU's bæredygtige fødevaresikkerhed. I den sammenhæng vil vores indsats dreje sig om 

at sikre, at vores bæredygtige fødevarestrategi tilvejebringer bredt funderede fordele for alle, 

større økonomisk bæredygtighed for vores fiskeri- og akvakultursektorer (herunder vores 

sektor for ikkeindustrielt fiskeri), og at den minimerer de negative indvirkninger på 

havmiljøet. Som led i strategien for bæredygtige fødevarer agter jeg at revidere 
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Kommissionens nuværende strategiske retningslinjer for akvakultur og fortsætte 

gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks markedssøjle, som også spiller en væsentlig rolle 

ved gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks mål. 

 

For det tredje stopper bæredygtigt fiskeri ikke ved vores grænser. Vores flåde er aktiv i alle 

have og oceaner, og 60 % af vores fisk og skaldyr importeres fra lande uden for EU. Dermed 

har vi et stort ansvar, og EU skal fortsat være førende på verdensplan inden for bæredygtigt 

fiskeri og mere generelt forvaltningen af havene. I tråd med FN's mål for bæredygtig 

udvikling skal vi med alle midler og i alle fora fremme videnskabeligt baseret 

fiskeriforvaltning og forbedret kontrol over hele verden: i de regionale 

fiskeriforvaltningsorganisationer, i de globale organer som FN's Fødevare- og 

Landbrugsorganisation eller gennem partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri. Da det 

skønnes, at en femtedel af verdens fangster stammer fra ulovligt, ureguleret og urapporteret 

fiskeri, vil kampen mod denne svøbe stå højt på min dagsorden. Det handler også om at sikre 

vores egne fiskere, såvel mænd som kvinder, lige konkurrencevilkår. 

 

For det fjerde vil jeg arbejde tæt sammen med den indstillede kommissær med ansvar for 

handel for at sikre, at Europa står i spidsen for drøftelserne i Verdenshandelsorganisationen 

om at nå frem til en global aftale om at sætte en stopper for skadelig fiskeristøtte, der bidrager 

til overfiskeri, ulovligt fiskeri og overkapacitet, og dermed overholde forpligtelsen til at 

opfylde målene for bæredygtig udvikling.  

 

Ved evalueringen af den fælles fiskeripolitik – som skal være afsluttet ved udgangen af 2022 

– vil jeg nøje undersøge, hvorvidt politikken fortsat er velegnet til at løse nuværende og 

kommende udfordringer, herunder bl.a. klimaforandringer, den socioøkonomiske udvikling 

og andre områder. I denne forbindelse vil det være nødvendigt med en dialog med vores 

fiskerisektor og civilsamfundet, og jeg agter at nå ud til og lytte indgående til alle 

interessenters synspunkter, især under mine besøg i medlemsstaterne. Fiskeriudvalget (PECH) 

og alle andre af Europa-Parlamentets udvalg, der er berørt af denne politik, vil blive en 

privilegeret partner, når vi vurderer den nuværende fælles fiskeripolitik og gør os tanker om 

dens fremtidige udvikling.  

 

 

4. Hvordan vil De sikre og forbedre kontrolproceduren for og overholdelsen af EU-

lovgivningen for så vidt angår import af fiskevarer og akvakulturprodukter, også med 

henblik på at øge forbrugernes tillid? 

EU er verdens største handelspartner inden for fiskevarer og akvakulturprodukter. Importen 

fra ikke-EU-lande nåede med 26,5 mia. EUR op på det højeste niveau i 10 år. Det indebærer 

på den ene side, at vi har et stort ansvar over for borgerne, som sætter deres lid til os og 

forventer, at vi sikrer, at de importerede varer og produkter er sikre og i overensstemmelse 

med lovgivningen. På den anden side giver det os instrumenterne til at bringe vores 

handelspartnere i overensstemmelse med vores politikker og principper, f.eks. når det gælder 

bæredygtighed og havforvaltning.  

Vi tager dette ansvar på os ved først og fremmest at sørge for, at de importerede produkter 

stammer fra lovlige kilder. Vi har allerede mange instrumenter til rådighed, der gør det muligt 

for os at handle i den henseende, som f.eks. forordningen om ulovligt, urapporteret og 

ureguleret fiskeri eller kontrolforordningen. Forsyningskæderne i fiskerisektoren er imidlertid 

komplekse, og der er altid en vis risiko til stede. Derfor mener jeg, at vi skal øge sporbarheden 

for importerede produkter, men også for EU-markedet generelt.   
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Den moderne teknologi spiller her en vigtig rolle. Digitale værktøjer kan hjælpe os med at 

sikre overholdelsen af vores regler, kontrollen af fangsternes lovlighed, overholdelsen af den 

fælles fiskeripolitiks bestemmelser eller, når det drejer sig om vores handelspolitik, af 

oprindelsesreglerne. CATCH-systemet, det EU-dækkende digitale system til forvaltning af 

ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, blev indført for et par måneder siden og rummer 

potentiale til at fremme vores arbejde med at gøre kontrollen af importen af fiskevarer til EU-

markedet mere sammenhængende og effektiv. Hvis jeg godkendes som kommissær vil jeg 

arbejde tæt sammen med mine kommissærkollegaer med ansvar for politikområderne den 

digitale økonomi og fødevaresikkerhed om dette spørgsmål. 

Det er afgørende at sikre synergien og sammenhængen med EU's andre politikområder såsom 

handel, told, fødevarehygiejne og sågar forbrugeroplysning. Det vil gøre det muligt for vores 

borgere at træffe beslutninger på et oplyst grundlag på baggrund af kvalitet, sikkerhed og 

bæredygtighed. Det vil også bidrage til at mindske unødige administrative byrder, som er et 

grundprincip i den tiltrædende formands program.  

Hvis jeg godkendes som kommissær, vil jeg naturligvis videreføre en nultolerancepolitik over 

for ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. EU er på dette område førende i verden, og 

vores politik har vist sig at være yderst vellykket i denne henseende. Vores handelspartnere 

ved, at vi, uagtet hvilken præferencehandelsordning et tredjeland har med EU, ikke holder os 

tilbage fra at bruge vores markedsstyrke til at håndhæve reglerne, men at vi samtidig 

opretholder en dialog og gensidig respekt. 

I den henseende mener jeg, at det er vigtigt fortsat at arbejde på bilateralt plan med vores 

vigtigste partnere, som ofte er de største importører af fiskevarer, for at tilskynde dem til at 

forbedre deres importkontrolsystemer og anvende en tilgang, der er lig vores. 

Jeg vil også fortsat presse på for at opnå en forbedring af sporbarheden og gennemsigtigheden 

på internationalt plan. Det kan f.eks. ske gennem bilaterale handelsaftaler, støtte til 

multilaterale initiativer, såsom FN's Fødevare- og Landbrugsorganisations (FAO's) udvikling 

af et globalt register for fartøjer, der udøver fiskeri, eller gennem fremme af gennemførelsen 

af internationale instrumenter som FAO's frivillige retningslinjer for 

dokumentationsordninger. 

Jeg er overbevist om, at gennemsigtigheden på EU's marked også kan forbedres yderligere. På 

denne måde kan vi ikke alene sikre en mere rimelig konkurrence mellem EU-produkter og 

importerede produkter, men også styrke forbrugernes tillid.  

 

 

5. Hvordan agter De via Deres ansvarsområde at udforme miljøpolitikken og 

politikkerne for maritime anliggender i almindelighed og fiskeri i særdeleshed? 

Som en af sine politiske prioriteter har den tiltrædende formand anmodet sit team af 

kommissærer, såfremt det godkendes, om at sikre, at Europa indtager en førende rolle i 

overgangen til en sund planet, og at det bliver det første klimaneutrale kontinent. Det er de to 

største udfordringer og muligheder i vores tid, og vores embedsperiode kommer til at spille en 

nøglerolle. Verdens have og oceaner ligger i frontlinjen. Klimaforandringerne og 

forureningen indvirker allerede på havoverfladetemperaturen, øger havenes forsuring og 

mindsker iltkoncentrationen. Det påvirker levestederne, de marine økosystemer, 

fiskebestandene og deres udbredelse og udgør i visse tilfælde en trussel mod arternes 

overlevelse, men indvirker potentielt også på vores fiskere, uanset køn, og deres økonomiske 

aktiviteter.  
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Da beskyttelsen af havmiljøet også er tæt forbundet med klimaforandringerne er dette også en 

global udfordring. Den seneste videnskabelige rapport fra Det Mellemstatslige Panel om 

Klimaændringer har vurderet klimaforandringernes mange alarmerende påvirkninger af 

havene og af kyst- og polarøkosystemerne samt af de samfund, der er afhængige af dem. 

Dette har kun styrket min overbevisning om, at EU fortsat skal indtage en førende rolle på 

verdensplan i kampen mod klimaforandringerne og styrke forbindelsen mellem på den ene 

side miljøpolitikken og på den anden de maritime anliggender og fiskeriet. Min ambition er, 

at der snarest muligt opnås enighed om en global traktat om biodiversiteten på åbent hav 

inden for rammerne af De Forenede Nationers havretskonvention. 

Bevarelsen af vores havmiljø og dens biodiversitet er ikke kun godt for naturen. 

Modstandsdygtige og velforvaltede have gøre det muligt for vores fiskere, uanset køn, og 

vores kystsamfund at fortsætte de aktiviteter, som deres eksistensgrundlag afhænger af. For at 

nå vores ambitiøse miljø- og bæredygtighedsmål finder jeg det afgørende at inddrage alle 

vores interessenter og medlemsstaterne. Dertil har jeg især brug for Europa-Parlamentet 

hjælp. Jeg forpligter mig derfor til at sikre en løbende dialog med Fiskeriudvalget og andre 

udvalg i Europa-Parlamentet, der er berørt af denne politik, samt med fiskerisektoren i bred 

forstand. Jeg vil også besøge kystsamfundene i hele Europa. 

 

Jeg er overbevist om, at en behørig gennemførelse af den fælles fiskeripolitik er af central 

betydning for den bæredygtige udnyttelse af vores haves ressourcer. En af mine prioriteter vil 

være at nå målet om maksimalt bæredygtigt udbytte og at gennemføre landingsforpligtelsen 

fuldt ud. Begge begreber går i den rigtige politiske retning, og vi skal udvise mod i 

gennemførelsen af dem. Tallene taler for sig selv: fiskeri på bæredygtige niveauer har ført til 

rekordstore overskud for vores flåde, hvilket kommer vores fiskere, mænd såvel som kvinder, 

og Europas kystsamfund til gode. 

 

Da fiskeriaktiviteterne ikke finder sted i et tomrum, er jeg fast besluttet på at sikre, at 

synergierne styrkes mellem på den ene side beskyttelsen af havmiljøet og på den anden side 

sikringen af bæredygtige fiskerimetoder inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik. Jeg 

er overbevist om, at denne fremgangsmåde er til gensidig fordel. Beskyttede havområder er et 

andet instrument, som jeg helt sikkert vil overveje ud fra det fiskerimæssige og miljømæssige 

perspektiv. Det er ikke tilstrækkeligt blot at oprette beskyttede havområder. De skal også 

udvides, forbindes bedre og forvaltes mere effektivt, og det skal ske i snævert samråd med 

dem, som i størst grad er berørt, og med fuld opmærksomhed på, hvad forskerne fortæller os. 

Også selv om bevarelsesforanstaltninger er vigtige, er det vigtigt at vise fiskerne, der vil 

kunne mærke de direkte følger af dem, at de også betaler sig økonomisk. Jeg vil arbejde 

målrettet for at nå disse mål. 

 

I en tid, hvor konkurrencen om udnyttelsen af havområderne er stigende, er det afgørende at 

sikre en bæredygtig forvaltning af vores have og oceaner. Tidspunktet er derfor kommet til at 

vurdere gennemførelsen af direktivet om maritim fysisk planlægning, som forpligter 

medlemsstaterne til at udarbejde økosystembaserede fysiske planer for det maritime rum 

inden marts 2021. For eksempel giver medlemsstaternes planer om at firedoble 

offshoreproduktion af vedvarende energi inden udgangen af 2030 mening, når det gælder 

kulstofneutralitet, men det skal også sikres, at dette går hånd i hånd medbeskyttelsen af 

Europas havmiljø. En bedre beskyttelse af vores følsomme arter i havmiljøet er et andet 

aspekt i forholdet miljø-fiskeri. Jeg er overbevist om, at for at beskytte havpattedyr, som f.eks. 

sæler og delfiner og havfugle eller havskildpadder er vi nødt til at træffe afhjælpende 

foranstaltninger inden for fiskeriet i alle Europas havområder. Den nye forordning om 

tekniske foranstaltninger inden for fiskeriet er et skridt i den rigtige retning, og jeg er fast 
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besluttet på at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at bidrage til at styrke vores 

økosystemers modstandsdygtighed.  

 

Vi skal også øge vores bestræbelser på at gennemføre direktivet om modtagefaciliteter i havne 

og det udvidede producentansvar for fiskeredskaber for at tilskynde fiskerflåden til at bringe 

affald og kasseret garn tilbage til land. Jeg vil arbejde tæt sammen med min 

kommissærkollega med ansvar for transport om denne vigtige opgave.  

 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond skal bidrage til at finansiere indsamlingen af havaffald, 

herunder fiskeredskaber, og dermed understøtte fiskerisektoren i at deltage i større grad i disse 

initiativer. Jeg ønsker, at fiskerne, uanset køn, deltager i den økologiske omstilling og spiller 

en central rolle deri. De kender havene og oceanerne godt, og vi kan kun nå målene med deres 

støtte og engagement. Beskyttelsen af havmiljøet er en global udfordring, der er uløseligt 

forbundet med klimaforandringerne. Hvis jeg godkendes som kommissær, vil jeg arbejde 

sammen med alle berørte interessenter og institutioner for at udarbejde og gennemføre de 

værktøjer, der gør det muligt for os at tackle denne udfordring med succes.  

 

 

Spørgsmål fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

6. Biodiversitet og skovrydning 

Hvordan vil De i betragtning af de utilstrækkelige fremskridt med hensyn til at nå 2020-

målene sikre, at EU når sine biodiversitetsmål, og at naturbeskyttelse indgår i alle EU's 

politikområder, herunder den fælles landbrugspolitik? Vil De forpligte Dem til en 

ambitiøs EU-biodiversitetsstrategi for 2030, herunder juridisk bindende 

foranstaltninger? Hvordan vil De på globalt plan sikre, at Europa tager føringen med 

hensyn til at fremme en ambitiøs international aftale, der fører til betydelige og målbare 

fremskridt på verdensplan? Hvordan agter De at sikre, at EU intensiverer sine tiltag for 

at bevare hav- og kystøkosystemer, og hvad vil De gøre for at opfylde EU's forpligtelse 

til at sikre bevarelse og bæredygtig udnyttelse af havene og oceanerne og af de marine 

ressourcer? Hvad vil De gøre i de kommende måneder for at intensivere EU's indsats i 

og uden for EU for at opfylde den globale forpligtelse til at standse skovrydning inden 

udgangen af 2020? Hvilke konkrete skridt og lovgivningsmæssige foranstaltninger vil De 

i særdeleshed foreslå for at sikre, at ingen af de produkter, der markedsføres i EU, er 

forbundet med skovrydning og forringelse af økosystemet? 

 

Biodiversiteten og sunde økosystemer er en integreret del af en robust natur, menneskers liv 

og trivsel og vores økonomi. Selv om der er sket visse fremskridt, er der behov for en 

yderligere indsats for at kunne løse problemet med det hidtil usete tab af biodiversitet, vi 

oplever i øjeblikket. Den tiltrædende formand har forpligtet sig til at "sætte nye standarder for 

biodiversitet inden for handel, industri, landbrug og økonomisk politik", og jeg er fast 

besluttet på at levere resultater. Det kommer til at kræve, at målene for biodiversitet integreres 

i alle relevante EU-politikker og nationale politikker, med udgangspunkt i de initiativer, der 

angives i de politiske retningslinjer. For eksempel skal vi i vores fremtidige handelsaftaler 

fastsætte de højest mulige normer for miljøbeskyttelse. Hvis vi inkorporerer et nyt fokus i det 

europæiske semester ved at integrere FN's mål for bæredygtig udvikling i proceduren, vil vi 

kunne beskytte medlemsstaternes økonomiske udvikling med udgangspunkt i beskyttelsen af 

miljøet og biodiversiteten. Et andet eksempel er forslaget om den fremtidige fælles 

landbrugspolitik: det er afgørende, at de grundlæggende elementer, som giver 

medlemsstaterne mulighed for at støtte landbrugerne i overgangen til et bæredygtigt landbrug, 
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opretholdes i forbindelse med de igangværende forhandlinger mellem medlovgiverne. Jeg 

tænker navnlig på bestemmelserne om øget konditionalitet, økoordninger og øremærkning af 

mindst 30 % af midlerne under anden søjle til miljø- og klimaforanstaltninger. Jeg regner med 

Europa-Parlamentets fulde opbakning med hensyn til at sikre disse yderst vigtige 

bestemmelser.   

 

Jeg har fået overdraget ansvaret for at sikre, at Europa leder verden hen imod en ambitiøs 

aftale i forbindelse med partskonferencen under konventionen om den biologiske 

mangfoldighed i 2020 i Kina og for at fremlægge en ny biodiversitetsstrategi for 2030. At 

mislykkes med at standse det fortsatte tab af biodiversitet er ikke en mulighed. Det skal 

lykkes os. Derfor vil jeg først arbejde for at få fastsat et mål for biodiversitet, som modsvarer 

Paris-aftalens mål om 1,5 °C og efterfølgende forsøge at få verden til at slutte op om det.  

 

Hvis EU skal nå sit ambitiøse mål på partskonferencen i Kina, er det nødvendigt, at vi foregår 

med et godt eksempel. Det er grunden til, at den tiltrædende formand har bedt mig om at 

undersøge alle aspekter: Natura 2000, skovrydning, jordforringelse, beskyttede arter og 

levesteder og bæredygtige have og oceaner. Inden for EU er det ensbetydende med, at vi skal 

forbedre bæredygtigheden af vores jordbrugs- og fiskerimetoder og tage fat på at tackle de 

miljømæssige konsekvenser af den måde, hvorpå vi producerer, distribuerer og forbruger 

fødevarer i Europa. Jeg er også overbevist om, at vores ambition berettiger til, at vi tager 

spørgsmålet om jordbundens sundhedstilstand op til revision. Vi vil også skulle videreudvikle 

vores idéer og bestræbelser for at finde frem til effektive og naturbaserede løsninger til 

afbødning af og tilpasning til klimaforandringerne. Endelig vil jeg forsøge at nå det 

nødvendige mål om at sikre tilstrækkelig finansiering til alle ovennævnte foranstaltninger, 

ikke kun gennem EU's relevante offentlige finansieringsprogrammer, men også ved at 

mobilisere privat kapital gennem investeringsfonden for et bæredygtigt Europa, som bør støtte 

investeringer på 1 billion EUR i løbet af det næste årti.  

 

Bevarelsen af økosystemerne i hav- og kystområder og bæredygtig anvendelse af vores have 

vil være kernen i mine bestræbelser på at levere resultater, når det gælder den europæiske 

grønne aftale. Tabet af biodiversitet i havområderne svækker i foruroligende grad havets 

økosystem og dets evne til at modstå forstyrrelser, tilpasse sig klimaforandringerne og fungere 

som økologisk og klimamæssig reguleringsfaktor. På dette område vil jeg koncentrere min 

indsats på fire hovedområder. For det første ser jeg gerne, at vores beskyttede havområder 

udvides, bindes bedre sammen og forvaltes mere effektivt. For at andet skal vi fortsat stræbe 

efter at fiske på bæredygtig vis med nultolerance over for ulovligt, urapporteret og ureguleret 

fiskeri og gennem ophør af ikkebæredygtige fiskerimetoder. For det tredje bør vi fortsætte 

kampen for at nedbringe forureningen, herunder i form af havaffald, udledning af 

næringsstoffer, mikroplast og undervandsstøj. Endelig skal vi udnytte de relevante regionale 

havkonventioner bedre for at sikre, at vores have bevares rene, sunde og produktive. 

 

For så vidt angår skovene vil jeg videreføre gennemførelsen af de foranstaltninger, der er 

nævnt i Kommissionens nylige meddelelse om skovrydning. 

 

7. Den cirkulære økonomi  

Hvilke konkrete foranstaltninger vil De foreslå til at reducere det samlede miljøaftryk 

fra EU's produktion og forbrug? Bortset fra håndtering af ressourceforbruget i tekstil- 

og bygge- og anlægssektoren, hvilken slags nøgleforanstaltninger agter De at foreslå i 

den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi, og hvad vil tidsplanen for disse 
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foranstaltninger være? Hvilken rolle ser De EU's bioøkonomi spille, og hvordan vil De 

muliggøre ligevægt mellem en voksende bioøkonomi og et øget miljøpres? Er De villig til 

at forpligte Dem til en ikkegiftig cirkulær økonomi, til udviklingen af ikkegiftige 

materialecyklusser, således at genanvendt affald kan anvendes som en vigtig og pålidelig 

råstofkilde? Hvilke yderligere lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige 

foranstaltninger planlægger De at træffe for at tackle plastforurening, navnlig fra 

plastemballage? 

 

I lyset af at verdens ressourcer er begrænsede, skal vi finde nye produktions- og 

forbrugsmønstre, der tager hensyn til planetens økologiske grænser. Europa producerer stadig 

for meget affald og bortødsler ressourcer, samtidig med at den globale konkurrence om de 

knappe ressourcer i tiltagende grad skærpes. I øjeblikket går 88 % af værdien af de produkter, 

vi bringer på markedet, stadig til spilde. Den tiltrædende formand, Ursula von der Leyen, har 

overdraget mig ansvaret for som et centralt element i den europæiske grønne aftale at 

gennemføre en ny handlingsplan for den cirkulære økonomi, som skal koordineres af den 

indstillede ledende næstformand Frans Timmermans. Det er min hensigt at bringe de hidtidige 

erfaringer, navnlig fra den første handlingsplan for den cirkulære økonomi, op i en større 

skala, så overgangen fra en lineær til en cirkulær økonomi bringes op på et nyt niveau. Det vil 

i høj grad bidrage til målet om et klimaneutralt Europa og understøtte vores politik for en 

industristrategi for at hjælpe os med at få mest muligt ud af de mulighederne ved 

klimaomstillingen. 

 

Vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi kan nedbringe miljøpåvirkningen fra vores produktion 

og forbrug. Jeg vil koncentrere mit arbejde om at udfase engangsprodukter eller produkter 

med kort levetid og erstatte dem med mere holdbare produkter. Med henblik herpå vil jeg 

undersøge mange forskellige foranstaltninger for at opnå større cirkularitet i vore økonomi. 

Med udgangspunkt i den første handlingsplan for den cirkulære økonomi er vi nødt til at gå 

endnu videre med at udnytte potentialet i livscyklustilgangen. For det første skal vi tage fat på 

produktionsfasen, f.eks. gennem nye tilgange til miljøvenligt design og mere aktiv fremme af 

genbrug og reparation. For det andet skal vi styrke forbrugernes stilling, navnlig ved at 

forsyne dem med de oplysninger, de behøver for at træffe valg, f.eks. ved at træffe 

foranstaltninger til at sikre, at grønne anprisninger er pålidelige. Udviklingen af 

deleøkonomien bør også støttes i det omfang, den bidrager til miljømæssig bæredygtighed. 

Fra de offentlige myndigheders perspektiv bør vi udnytte det store potentiale i grønne 

offentlige indkøb bedre. Dermed kan offentlige indkøbere blive bæredygtige indkøbere og 

således også bidrage til at orientere forsyningssiden i retning af mere bæredygtige produkter 

og tjenester.  

 

Mit mål vil være at opnå et reelt paradigmeskift i løbet af min embedsperiode: overgang fra 

genanvendelse til forebyggelse og minimering af affald. Det vil være den tredje akse i mit 

arbejde. Jeg vil sørge for, at vi hurtigst muligt tager skridt til at forhindre affaldsgenerering, 

herunder fødevareaffald, og andre væsentlige affaldsstrømme. For at sikre en vellykket 

gennemførelse er vi nødt til at udforme en solid overvågningsramme for at vurdere 

fremskridtene og indgå i tæt samarbejde med interessenterne. Endelig forpligter jeg mig til at 

sikre større støtte til innovation, en afgørende forudsætning for opskalering inden for 

forarbejdningsindustrien, fremstillingssektoren, de digitale teknologier og nye virksomheder i 

relation til den cirkulære økonomi. Overgangen til bæredygtige forretningsmodeller bør 

bringe nye muligheder for navnlig små og mellemstore virksomheder. Som 

ledsageforanstaltninger og ud over en omdirigering af finansieringsprogrammer til de rette 
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prioriterede områder er vi nødt til at udnytte den private investerings løftestangseffekt, 

navnlig inden for rammerne af investeringsplanen for et bæredygtigt Europa.    

 

Alle sektorer og virksomheder kan drage fordel af den cirkulære økonomi. Vi skal tilpasse 

vores indsats for at løse udfordringerne i forbindelse med materialers eller produkters 

specifikke livscyklus. Ud over tekstil- og anlægssektoren vil jeg undersøge mulighederne for 

at løse udfordringerne i andre ressourceintensive sektorer som f.eks. fødevaresektoren eller 

sektoren for informations- og kommunikationsteknologi.  

 

Vores bioøkonomi er det fornyelige element i den cirkulære økonomi. De biologiske 

ressourcer er, selv om de er fornyelige, dog stadig begrænsede. Derfor er EU's bioøkonomi i 

lighed med andre sektorer nødt til fuldt ud at integrere vores mål for bæredygtighed og 

cirkularitet. Alle de primære produktionssektorer og alle de økonomiske og industrielle 

sektorer, der anvender biologiske ressourcer, skal bidrage til at nå målet om at standse tabet af 

biodiversitet og jordforringelse ved at bevæge sig i retning af nulforurening og nå 

klimaneutralitet senest i 2050. Med henblik herpå skal vores bioøkonomi være baseret på en 

bæredygtig primærproduktion på land og på havet og på en optimering af anvendelsen af 

biomasse. Bevarelsen og produktiviteten af sunde økosystemer i havene, oceanerne, skovene 

og jordbunden er afgørende for en bæredygtig bioøkonomi. V kan kun opnå dette ved at skabe 

synergier mellem vores klima- og miljøpolitikker og vores økonomiske instrumenter og ved 

fortsat at tackle de direkte og indirekte indvirkninger af ændringen i arealanvendelsen. Jeg vil 

i tæt samarbejde med mine kollegaer arbejde for at nå dette mål.  

 

Jeg mener også, at det er afgørende at sætte gang i markederne for sekundære råstoffer af høj 

kvalitet for at bringe overgangen fra en lineær økonomi til en cirkulær økonomi et skridt 

videre. Med henblik herpå vil det være nødvendigt at opbygge tillid til kvaliteten af 

sekundære materialer ved at forbedre kendskabet til – og kontrollen med – farlige kemikalier 

med henblik på udvikling af ikkegiftige materialekredsløb. Vi skal undersøge, på hvilken 

måde oplysninger om tilstedeværelsen af problematiske kemikalier i produkter i hele deres 

livscyklus kan stilles til rådighed i hele værdikæden. Farlige kemikalier i produkter bør 

erstattes af mere sikre alternativer, og produktudformningen bør baseres på passende 

hensyntagen til materialernes toksicitet. Det er grunden til, at vi er nødt til at sikre, at disse 

oplysninger til tilgængelige for genvindingsvirksomheder. Det vil gøre det muligt at anvende 

genanvendt affald som en pålidelig kilde til tilvejebringelse af sekundære råstoffer. Som en 

del af målet om ambitionen om nulforurening vil det være afgørende at anlægge en bred 

tilgang ved undersøgelsen af farlige kemikalier, pesticider og hormonforstyrrende stoffer.  

 

Endelig skal det nævnes, at hvad plastforurening angår, kan De være forsikret om, at det 

forbliver en prioritet i min embedsperiode, og at jeg vil fortsætte vores bestræbelser på at 

rense havene for plastaffald. Vi skal bygge videre på de fremskridt, der er gjort med hensyn til 

plast, og gå videre og finde frem til konkrete foranstaltninger til bekæmpelse af mikroplast. Vi 

vil navnlig handle hurtigt og beslutsomt, når der er tale om bevidst tilført mikroplast. Jeg vil 

klarlægge, hvilke plastprodukter der kan erstattes med bionedbrydelige produkter, som kan 

tilføre miljøet en merværdi, og fastlægge klare lovgivningsmæssige rammer. Senest i 2030 

skal al plastemballage være af en sådan art, at det let kan genbruges eller genanvendes, og vi 

skal løse problemet med overflødig emballering og forebygge emballageaffald i 

overensstemmelse med lovgivningen om emballage og emballageaffald. Endelig bør 

bekæmpelsen af plastforurening og engangsemballage stå højt på dagsordenen i FN og G7, 

men også i de bilaterale forbindelser med vores partnere. Uden en omfattende international 

indsats, der ledes af EU, vil det ikke lykkes os. 
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8. 8. miljøhandlingsprogram og nulforureningsstrategien 

 

Hvordan vil det 8. miljøhandlingsprogram understøtte og bidrage til at skabe resultater 

inden for rammerne af den europæiske grønne aftale (hvilke prioriteter, mål, værktøjer 

og foranstaltninger)? Hvilke konkrete forslag og foranstaltninger forudser De i 

forbindelse med den nye tværgående nulforureningsstrategi, og hvordan vil De sikre, at 

alle berørte sektorer tages behørigt i betragtning? Hvordan vil arbejdet med strategien 

fokusere på forebyggelse af forurening og afspejle forsigtighedsprincippet og princippet 

om, at forureneren betaler? Hvilke umiddelbare foranstaltninger forventer De at træffe, 

når det drejer sig om luftforurening, for at mindske emissioner ved kilden – herunder 

fra industri, transport, landbrug og boligopvarmning – og sikre, at EU's eksisterende 

luftkvalitetsnormer overholdes i alle medlemsstater, samtidig med at De arbejder for at 

tilpasse EU-lovgivningen til de seneste WHO-retningslinjer, der forventes i 2020/2021?  

 

Jeg er fuldt ud bevidst om, at den europæiske miljøpolitik har en lang tradition for fælles 

programmer for Unionen og medlemsstaterne. Vedtagelsen af miljøhandlingsprogrammer er 

påkrævet i henhold til artikel 192 i traktaten. Jeg mener, at de danner grundlaget for den 

fælles forpligtelse og forståelse, der kræves i forbindelse med udfordringerne og målene for 

vores miljøpolitik, således som Europa-Parlamentet og Rådet er blevet enige om. Dette er 

vigtigt for at sikre sammenhæng i gennemførelsen af EU's miljøpolitik, som i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er stærkt 

decentraliseret og deles mellem Unionen, medlemsstaterne og de regionale og lokale 

myndigheder. På baggrund af evalueringen af det nuværende program bør et nyt 

miljøhandlingsprogram yderligere opstille de mål, der er fastlagt inden for rammerne af den 

europæiske grønne aftale, og bidrage afgørende til styringen af en effektiv gennemførelse 

heraf i praksis. Dette vil bidrage til opfyldelsen af De Forenede Nationers mål for bæredygtig 

udvikling under mit ansvar. Endelig skal vi overvåge og måle fremskridtene for at sikre, at vi 

er på rette vej med gennemførelsen af programmet. 

Som far og borger er jeg yderst bekymret over kvaliteten af den luft, vi indånder, det vand, vi 

drikker, og også påvirkningen fra kemikalier og industriens emissioner på vores børns 

sundhed og på os alle.  Sundheden blandt Europas mest sårbare befolkningsgrupper er fortsat 

uforholdsmæssigt hårdt berørt af disse farer til trods for, at miljøkvaliteten i Europa generelt 

er blevet forbedret. Derfor skal vi ved udformningen af moderne miljøpolitikker sikre en 

retfærdig omstilling for alle. Ved denne omstilling er udgangspunktet ikke det samme for alle, 

og det er vigtigt, at ingen lades i stikken. Det er grunden til, at vi, således som den tiltrædende 

formand allerede har understreget, deler de samme mål, men nogle vil kunne have behov for 

en mere tilpasset støtte for at nå dertil. 

Den tiltrædende formand har overdraget mig opgaven at stå i spidsen for vores ambition om 

nulforurening. Det vil være nødvendigt med en vidtrækkende, tværgående tilgang, hvormed 

alle eksisterende forureningskilder kan håndteres i fuld overensstemmelse med 

forsigtighedsprincippet og princippet om, at forureneren betaler. Uden at foregribe 

kommissærkollegiets endelige afgørelse mener jeg, at der er tre hovedområder, som vi skal 

fokusere på. 

 

For det første vil vi skulle styrke foranstaltningerne til bekæmpelsen af forureningen og 

hovedforureningskilderne og løse problemet med den vedvarende forurening mere effektivt. 

Det er mit mål at tage disse spørgsmål op gennem specifikke initiativer på alle centrale 
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områder, hvor vi er nødt til at bekæmpe forureningen. For eksempel skal vi i vandsektoren 

fokusere på nye eller særligt skadelige forureningskilder såsom næringsstoffer, mikroplast og 

lægemidler. Vi skal også tage fat på de systemiske årsager til forureningen og integrere 

vandforsyningssikkerhed og vandressourcers modstandsdygtighed i andre EU-politikker. 

Vores ambition om nulforurening kan ikke nås uden at håndtere anvendelsen af pesticider, 

som er en hovedårsag til vand- og luftforureningen. I samspil med "fra jord til bord"-

strategien skal vi sigte mod at reducere afhængigheden af pesticider og tilskynde til 

anvendelse af ikke-kemiske alternativer med lav risiko. Jeg vil arbejde tæt sammen med den 

indstillede kommissær for sundhed, under ledelse af den ledende næstformand for den 

europæiske grønne aftale. 

 

For at andet skal vi sætte skub i gennemførelsen, samarbejde med alle relevante 

myndighedsniveauer for at levere konkrete resultater og fremme bevidstgørende 

foranstaltninger for at fremskynde adfærdsændringer i samfundet. Vi skal tilskynde til en 

retfærdig omstilling til mindre forurenende transport-, forbrugs- og produktionsmønstre. Jeg 

forpligter mig til at anvende alle de instrumenter, der er til rådighed, for at sikre, at de 

konkrete resultater er i overensstemmelse med vores retlige forpligtelser og borgernes 

forventninger. 

 

For det tredje kan vi ikke med succes gennemføre ambitionen om den europæiske grønne 

aftale uden at trække på såvel offentlig som privat finansiering. Med henblik herpå vil jeg 

samarbejde med mine kollegaer med ansvar for samhørigheds- og landbrugsfondene, men 

også med de kollegaer, der er ansvarlige for den bæredygtige europæiske investeringsplan, 

fonden for retfærdig omstilling og InvestEU, for at sikre, at disse fonde hjælper os med at 

levere resultater i forhold til vores prioriteter.  

 

Afslutningsvis vil jeg med hensyn til spørgsmålet om luftkvalitet koncentrere vores indsats på 

fire hovedområder. For det første vil jeg yde enhver mulig støtte til medlemsstaterne i 

forbindelse med gennemførelsen af de foranstaltninger, som de er forpligtet til at træffe for at 

overholde deres nationale emissionslofter for luftforurenende stoffer. Medlemsstaterne vil ved 

opfyldelsen af deres mål drastisk reducere baggrundskoncentrationerne i luften og lede 

Europa ind på en vej, hvor de sundhedsmæssige virkninger af luftforureningen halveres. For 

det andet vil jeg forsvare en nultolerancetilgang over for overskridelser af 

luftkvalitetsnormerne i medlemsstaterne. For det tredje vil vi skulle se på vores retlige ramme 

for luftkvalitet for at sikre, at luftkvaliteten i EU er i overensstemmelse med den nyeste 

videnskabelige rådgivning, og forbedre de nationale og lokale myndigheders kapacitet til at 

handle mere beslutsomt for snarest muligt at sætte en stopper for overskridelserne af 

grænseværdierne for luftforurening. Endelig skal vi bekæmpe forureningen ved kilden. Derfor 

vil jeg bl.a. i tæt samarbejde med min kollega med ansvar for energi reducere emissionerne 

fra vores energiproduktion og -forbrug yderligere. Endvidere vil jeg samarbejde med mine 

kollegaer med ansvar for det indre marked og for transport for at sikre, at hele 

mobilitetssystemet er indrettet på rene og aktive transportformer, navnlig i byområder, hvor 

størstedelen af forureningen er koncentreret, så vores borgere kan drage nytte af levedygtige 

rene alternativer. Vi vil skulle nedbringe forurenende emissioner fra landbruget yderligere, 

hvorved gennemførelsen af en ambitiøs fælles landbrugspolitik og den fremtidige "fra jord til 

bord"-strategi vil være af afgørende betydning for at levere resultater. 

 

 

 


