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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ 

Βιργκίνιους ΣΙΝΚΕΒΙΤΣΙΟΥΣ 

Ορισθέντα επίτροπο Περιβάλλοντος και Ωκεανών 

 

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία 

Ποιες πλευρές των προσωπικών σας προσόντων και της εμπειρίας σας έχουν ιδιαίτερη 

σημασία για την ανάδειξή σας σε επίτροπο και την προώθηση του ευρωπαϊκού γενικού 

συμφέροντος, ιδίως στον τομέα για τον οποίο θα έχετε την ευθύνη; Τι είναι αυτό που σας 

παρακινεί; Πώς θα συνεισφέρετε στην προώθηση των πολιτικών κατευθύνσεων της 

Επιτροπής; Πώς θα εφαρμόσετε την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και θα 

συμπεριλάβετε την προοπτική του φύλου σε όλους τους τομείς πολιτικής του 

χαρτοφυλακίου σας;  

Ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας μπορείτε να δώσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς 

θα εξασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε παρελθούσες, τρέχουσες ή μελλοντικές σας 

δραστηριότητες δεν θέτουν εν αμφιβόλω την εκτέλεση των καθηκόντων σας εντός της 

Επιτροπής;  

Γεννήθηκα μετά την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας της Λιθουανίας και ήμουν παιδί όταν η 

χώρα μου έκανε τα πρώτα της βήματα για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, 

η ευρωπαϊκή ιδέα είναι στο DNA μου· δεν μπορώ να φανταστώ τη Λιθουανία χωρίς την 

Ευρώπη. Για μένα, η Ευρώπη είναι συνώνυμη της ελευθερίας και της ευκαιρίας. Αυτό ήταν 

που με παρακινούσε ανέκαθεν. Είχα τη δυνατότητα να αξιοποιήσω τα οφέλη της Ευρώπης· 

από ελεύθερα ταξίδια και σπουδές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έως την υλοποίηση των ιδεών 

μου στην πολιτική. Ως εκ τούτου, πάντα θα προασπίζω την Ευρώπη και θα εργάζομαι γι’ 

αυτήν από οποιαδήποτε θέση στην οποία θα διοριστώ μελλοντικά.  

Η πολιτική μου σταδιοδρομία ξεκίνησε όταν εκλέχτηκα βουλευτής του Εθνικού 

Κοινοβουλίου στην περιφέρεια από την οποία κατάγομαι, το Šeškinė του Βίλνιους, αφού 

επισκέφθηκα περίπου 10 000 διαμερίσματα και συνάντησα πολίτες από την εκλογική μου 

περιφέρεια. Ήταν τιμή μου που εκπροσώπησα τον λαό όχι μόνο ως μέλος του Κοινοβουλίου, 

αλλά και ως πρόεδρος της επιτροπής οικονομίας, καθώς και ως μέλος της επιτροπής 

δεοντολογίας και επικεφαλής της αντιπροσωπείας στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).  

Είχα επίσης την τιμή να γίνω υπουργός Οικονομίας και Καινοτομίας της Λιθουανίας. Υπό 

την ιδιότητα αυτή, συμμετείχα στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και υποστήριξα 

πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ. Σε εθνικό επίπεδο, η θέση αυτή μου επέτρεψε να παρουσιάσω 

ορισμένες σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως μια μεταρρύθμιση της καινοτομίας, μια δέσμη για 

την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, μία από τις πρώτες εθνικές στρατηγικές τεχνητής 

νοημοσύνης στην ΕΕ, μια δέσμη για την ανάπτυξη οικοσυστημάτων νεοφυών επιχειρήσεων 

και μια στρατηγική για τις βιοεπιστήμες. Όσον αφορά τις πράσινες πρωτοβουλίες, θα πρέπει 
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να αναφέρω τα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με άλλα 

υπουργεία για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων στη Λιθουανία και 

τη μείωση της ρύπανσης μέσω της οικολογικής καινοτομίας. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι 

γνώσεις μου στη βιομηχανία και την καινοτομία είναι σημαντικές για το έργο που αφορά τις 

περιβαλλοντικές και θαλάσσιες προκλήσεις, και ότι η καινοτομία θα είναι καίριας σημασίας 

για την αντιμετώπισή τους.  

Δεσμεύομαι ειλικρινά να εφαρμόσω την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, υλοποιώντας τις 

πολιτικές κατευθύνσεις της εκλεγείσας προέδρου. Θα συμβάλω στην επίτευξη των 

φιλοδοξιών μας για το κλίμα, δημιουργώντας παράλληλα θέσεις εργασίας και βιώσιμη 

ανάπτυξη. Θα προτείνω μια νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα για το 2030, εξετάζοντας 

κάθε πτυχή· από το δίκτυο Natura 2000 μέχρι την αποψίλωση των δασών, την υποβάθμιση 

του εδάφους, τα προστατευόμενα είδη και τους οικοτόπους, καθώς και τις βιώσιμες θάλασσες 

και τους ωκεανούς. Θα πρωτοστατήσω επίσης στην επίτευξη της κοινής μας φιλοδοξίας όσον 

αφορά τη μηδενική ρύπανση, η οποία θα απαιτήσει μια ευρεία προσέγγιση που θα εξετάζει 

την ποιότητα του αέρα και των υδάτων, τα επικίνδυνα χημικά, τις εκπομπές ρύπων, τα 

φυτοφάρμακα και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Επιπλέον, θα κατευθύνω τις εργασίες για 

ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Η μετάβαση της Ευρώπης προς ένα 

μοντέλο κυκλικής οικονομίας πρέπει να επιταχυνθεί. Αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη 

μιας ανταγωνιστικής και ανθεκτικής στις μελλοντικές εξελίξεις οικονομίας. Είμαι απόλυτα 

προσηλωμένος στην ευημερούσα και βιώσιμη αλιεία και σε μια ακμάζουσα γαλάζια 

οικονομία. Ως εκ τούτου, θα επικεντρώσω την προσοχή μου στην πλήρη εφαρμογή της 

κοινής αλιευτικής πολιτικής και, έως το 2022, θα την αξιολογήσω ώστε να εντοπίσω τον 

τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων που δεν καλύπτονται επαρκώς στην τρέχουσα πολιτική. 

Χρειαζόμαστε μια κοινή αλιευτική πολιτική που θα είναι επωφελής για τους αλιείς, τις 

παράκτιες κοινότητες και το περιβάλλον. Η ΕΕ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα 

της διακυβέρνησης των ωκεανών. Θέλω οι αρχές μας για τη βιωσιμότητα να τηρούνται σε 

παγκόσμιο επίπεδο και θα εργαστώ με ζήλο προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, θα αναλάβω 

ηγετική δράση στην ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία, η 

οποία θα πρέπει να συγκεντρώνει τα πάντα· από τη γνώση και την έρευνα της θάλασσας 

μέχρι τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τις θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις 

γαλάζιες επενδύσεις και την περιφερειακή ναυτιλιακή συνεργασία.  

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω δύο σημαντικές αρχές που θα καθοδηγήσουν τη δράση μου 

εάν εγκριθεί ο διορισμός μου ως επιτρόπου. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, θα 

εξασφαλίσω ότι οι πολιτικές του χαρτοφυλακίου μου συμβάλλουν σε μια δικαιότερη 

κοινωνία, που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω. Οι φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα και το 

περιβάλλον συνεπάγονται αφ’ εαυτών μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη, δεδομένου ότι 

βελτιώνουν την υγεία, την ποιότητα ζωής και την ευημερία για όλους. Ωστόσο, θα ήθελα να 

προχωρήσω ακόμη περισσότερο για να διασφαλίσω ότι η πράσινη μετάβαση θα λειτουργήσει 

για όλους. Χρειαζόμαστε στοχευμένα μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των 

ευάλωτων ατόμων και κοινοτήτων. Η θέσπιση του εξαγγελθέντος Ταμείου Δίκαιης 

Μετάβασης θα έχει θεμελιώδη σημασία για την εξασφάλιση συνοδευτικών μέτρων. 

Δεύτερον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές μας είναι τεκμηριωμένες. Ένα 

σημαντικό μέρος αυτού είναι μια ισχυρή επιστημονική βάση και, ως εκ τούτου, θα 

συνεργαστώ στενά με παρόχους γνώσης όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών 

Προϊόντων (ECHA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), καθώς και με την 

επιστημονική κοινότητα εν γένει. Οι καλά σχεδιασμένες πολιτικές που θα βασίζονται στην 

αυστηρή κατανόηση της επιστήμης και των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών 

επιπτώσεων θα είναι πιο εύκολες στην εφαρμογή τους και θα αποφέρουν περισσότερα οφέλη 

για όλους. 
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Ως βουλευτής και υπουργός ήμουν πολύ ανοικτός στον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζα τη 

χάραξη πολιτικής. Είχα τακτικές συναντήσεις με τους ψηφοφόρους μου, επισκεπτόμουν 

περιφέρειες στη Λιθουανία και χρησιμοποιούσα επίσης κάθε δυνατότητα που προσφέρει η 

ψηφιακή εποχή για να ακούω τη φωνή της κοινωνίας. Εάν εγκριθεί ο διορισμός μου ως 

επιτρόπου, δεσμεύομαι να συνεχίσω εστιάζοντας στα ίδια σημεία: τη συνεργασία με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις επισκέψεις στα κράτη μέλη και τις συναντήσεις με τους πολίτες 

τους, καθώς και να προωθώ με όλα τα ψηφιακά εργαλεία τις πολιτικές της ΕΕ που εμπίπτουν 

στην αρμοδιότητά μου, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την προβολή του στρατηγικού 

προγράμματος της Επιτροπής στους τομείς για τους οποίους θα είμαι αρμόδιος. 

Πιστεύω ακράδαντα στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου. Ως υπουργός, στήριξα και 

προώθησα την πρωτοβουλία «Women Go Tech», η οποία αποσκοπεί στην αύξηση της 

συμμετοχής των γυναικών στους τομείς της μηχανικής και της τεχνολογίας των πληροφοριών 

στη Λιθουανία. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα διπλασιάζεται κάθε χρόνο, με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών που επιλέγουν να εργαστούν σε εταιρείες 

τεχνολογίας. Θα ήθελα να συνεχίσω στο ίδιο πνεύμα και να συμπεριλάβω τη διάσταση του 

φύλου σε όλους τους τομείς πολιτικής του χαρτοφυλακίου μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Αυτός ο πλανήτης είναι ο μοναδικός που έχουμε όλοι μας, επομένως, οι περιβαλλοντικές 

προκλήσεις και οι λύσεις απαιτούν τη συμμετοχή κάθε Ευρωπαίου και Ευρωπαίας, 

ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, τη θρησκεία ή άλλες διαφορές. Η προοπτική του φύλου 

θα είναι σημαντική για την υλοποίηση του θεματολογίου μου. Η εκλεγείσα πρόεδρος κ. φον 

ντερ Λάιεν έχει θέσει την ισότητα των φύλων σε υψηλή θέση στο πρόγραμμά της και 

δεσμεύεται να δώσει το παράδειγμα συγκροτώντας ένα πλήρως ισόρροπο από την άποψη της 

εκπροσώπησης των φύλων Σώμα επιτρόπων. Προτίθεμαι να εφαρμόσω την ίδια αρχή στην 

ομάδα μου. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για την ισόρροπη εκπροσώπηση των 

φύλων σε όλες τις δραστηριότητες που διοργανώνονται από τις υπηρεσίες μου (επιτροπές, 

ομάδες εμπειρογνωμόνων). Σε εσωτερικό επίπεδο, θα διασφαλίσω ότι οι υπηρεσίες μου θα 

ακολουθούν ισχυρή πολιτική για την ισότητα των φύλων.   

Όσον αφορά τις εγγυήσεις ανεξαρτησίας μου, θα τηρώ πλήρως το γράμμα και το πνεύμα της 

Συνθήκης, και ιδίως την υποχρέωση να ενεργώ προς το συμφέρον της Ευρώπης και χωρίς να 

λαμβάνω εντολές από καμία κυβέρνηση ή άλλο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό. Θα 

τηρήσω επίσης τον κώδικα δεοντολογίας των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις 

διατάξεις του για τις συγκρούσεις συμφερόντων. Η δήλωση συμφερόντων μου είναι πλήρης 

και προσβάσιμη στο κοινό και θα την επικαιροποιήσω μόλις χρειαστεί οποιαδήποτε αλλαγή. 

 

2. Διαχείριση του χαρτοφυλακίου και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

Πώς θα εκτιμούσατε τον ρόλο σας ως μέλους του Σώματος των επιτρόπων; Από ποια 

άποψη θα θεωρούσατε ότι είστε υπεύθυνος και υπόλογος απέναντι στο Κοινοβούλιο για 

τις ενέργειές σας και τις ενέργειες των υπηρεσιών σας;  

Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις είστε διατεθειμένος να αναλάβετε σε σχέση με τη 

διευρυμένη διαφάνεια, την αυξημένη συνεργασία και την αποτελεσματική 

επακολούθηση των θέσεων του Κοινοβουλίου και των αιτημάτων για νομοθετικές 

πρωτοβουλίες; Σε σχέση με σχεδιασμένες πρωτοβουλίες ή συνεχιζόμενες διαδικασίες, 

είστε διατεθειμένος να παρέχετε στο Κοινοβούλιο πληροφορίες και έγγραφα σε ίση βάση 

με το Συμβούλιο; 
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Είμαι περήφανος που είμαι μέλος της ομάδας της εκλεγείσας προέδρου κ. Ούρσουλα φον 

ντερ Λάιεν. Στα πλαίσια του ρόλου μου ως μέλους του Σώματος, εκτιμώ ότι θα είμαι σε 

στενή συνεργασία με άλλα μέλη του Σώματος. Εάν εγκριθεί ο διορισμός μου ως επιτρόπου 

Περιβάλλοντος και Ωκεανών, θα εργαστώ για να διασφαλίσω ότι οι τομείς του 

περιβάλλοντος, της γαλάζιας οικονομίας και της αλιείας μας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Για τον σκοπό αυτό, θα συνεργαστώ στενά με τον 

αρμόδιο για τον εν λόγω τομέα εκτελεστικό αντιπρόεδρο, αλλά και με άλλα μέλη του 

Σώματος. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στους τομείς του περιβάλλοντος και των 

ωκεανών μάς αφορούν όλους. Εάν εγκριθεί ο διορισμός μου ως επιτρόπου, θα καταβάλω 

κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και των 

σχετικών με τη βιοποικιλότητα προτεραιοτήτων σε όλους τους τομείς πολιτικής, ώστε να 

εξασφαλιστεί η αποτελεσματική συστημική αλλαγή. Προκειμένου να εκπληρώσουμε τις 

φιλοδοξίες μας για το κλίμα και το περιβάλλον, πρέπει να εξασφαλίσουμε την πολιτική 

συνοχή και να διασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές μας αλληλοϋποστηρίζονται. 

Ως υπουργός και μέλος εθνικού κοινοβουλίου, απέδιδα πάντα μεγάλη σημασία στο 

κοινοβουλευτικό έργο. Πιστεύω, συνεπώς, στην ανάγκη να εξασφαλιστεί η κατάλληλη 

συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν θέλουμε η δράση μας να είναι φιλόδοξη και 

να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών μας. Θεωρώ ότι η συμμετοχή αυτή πρέπει να 

βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της αποδοτικότητας και 

της τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών. Εάν εγκριθεί ο διορισμός μου ως επιτρόπου, θα 

εξασφαλίσω, ως εκ τούτου, εκτεταμένη συνεργασία με τα μέλη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στα πλέον σημαντικά έργα της θητείας μου, με πλήρη σεβασμό των Συνθηκών. 

Θα είμαι υπόλογος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επιθυμώ να διατηρώ τακτική, γόνιμη και 

εποικοδομητική συνεργασία με τις επιτροπές ENVI, PECH ή οποιαδήποτε άλλη επιτροπή. Θα 

διαχειριστώ τις αλληλεπιδράσεις μου με το Κοινοβούλιο με ανοικτό, διαφανή και 

εποικοδομητικό τρόπο, για την οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης.  

Δεσμεύομαι επίσης πλήρως για την εφαρμογή ευρέος φάσματος διατάξεων σχετικά με τη 

διαφάνεια και τη ροή πληροφοριών στη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση 

του νομοθετικού έργου. Η εκλεγείσα πρόεδρος φον ντερ Λάιεν υποστηρίζει το δικαίωμα 

πρωτοβουλίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεσμεύθηκε ότι η Επιτροπή της θα δίνει 

συνέχεια με νομοθετική πράξη στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου που εγκρίνονται από την 

πλειοψηφία των μελών του, με πλήρη σεβασμό των αρχών της αναλογικότητας, της 

επικουρικότητας και της βελτίωσης του νομοθετικού έργου. Προσυπογράφω πλήρως τον 

στόχο αυτό και θα συνεργαστώ στενά με τις σχετικές επιτροπές, ώστε να διασφαλιστεί ότι η 

Επιτροπή ενεργεί καταλλήλως σε τομείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά μου.  

Γνωρίζω ότι η παροχή πληροφοριών και εγγράφων αποτελεί ουσιαστική πτυχή της 

εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Η 

Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει την ισότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου ως συννομοθετών, και θα διασφαλίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο θα ενημερώνονται, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους που απορρέουν 

από τις Συνθήκες, για όλους τους φακέλους στους οποίους συμμετέχουν αμφότεροι οι 

συννομοθέτες. Δεσμεύομαι επίσης να συνεχίσω την εποικοδομητική ανταλλαγή πληροφοριών 

σχετικά με τις διεθνείς διαπραγματεύσεις και στα δύο τμήματα του χαρτοφυλακίου μου. Το 

πρώτο μεγάλο επικείμενο ορόσημο θα είναι η διάσκεψη των μερών της σύμβασης για τη 

βιοποικιλότητα το 2020 στην Κίνα (COP15). Στο πλαίσιο αυτό, θα μεριμνήσω ώστε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενημερώνεται τακτικά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.  
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Ερωτήσεις από την Επιτροπή Αλιείας 

3. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας για την επόμενη πενταετία όσον αφορά την προώθηση 

των βιώσιμων πολιτικών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την επίτευξη ισορροπίας 

μεταξύ της διατήρησης των αλιευτικών πόρων και της επίτευξης ασφαλούς και 

επικερδούς αλιείας, και θα εξετάζατε μια μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής 

πολιτικής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση 

των διακυβευόμενων προκλήσεων; 

Είμαι εξαιρετικά περήφανος για το γεγονός ότι καλούμαι να αναλάβω το χαρτοφυλάκιο του 

περιβάλλοντος και των ωκεανών. Στο πλαίσιο του εν λόγω χαρτοφυλακίου, η αλιεία θα 

παραμείνει ακρογωνιαίος λίθος και θα εργαστώ με αφοσίωση για να διασφαλιστεί ότι η κοινή 

αλιευτική πολιτική υλοποιεί τους κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους 

της και παρέχει βιώσιμα τρόφιμα στους πολίτες μας.  

 

Στις πολιτικές κατευθύνσεις της για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την περίοδο 

2019-2024 η εκλεγείσα πρόεδρος τόνισε ότι θα πρέπει να είμαστε μια Ένωση που επιδιώκει 

περισσότερα. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για έναν πιο ευημερούντα και βιώσιμο 

τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ. Γνωρίζω ότι μπορώ να βασίζομαι στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για βοήθεια στην καθοδήγηση αυτού του σημαντικού έργου και 

ασφαλώς θα δώσω προτεραιότητα στη συνεργασία μου με την Επιτροπή Αλιείας. Ως ορισθείς 

επίτροπος Περιβάλλοντος και Ωκεανών, θεωρώ ότι η βιώσιμη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 

πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απάντησης της ΕΕ στις παγκόσμιες 

προκλήσεις, όπως η υψηλότερη ζήτηση τροφίμων και η αυξημένη πίεση που προκαλεί στον 

πλανήτη μας ο ανθρώπινος αντίκτυπος. Η ΕΕ έχει ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο: για 

παράδειγμα, διαχειρίζεται τα ιχθυαποθέματα με όλο και πιο βιώσιμο τρόπο και καταπολεμά 

αποτελεσματικά την παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Ωστόσο, έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε, τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο, 

όπου η ΕΕ πρέπει να δώσει το παράδειγμα.  

 

Πρώτον, εάν εγκριθεί ο διορισμός μου, η πλήρης εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής 

θα αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα για τη θητεία μου. Πρέπει να επιτύχουμε τον στόχο της 

μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, ώστε να διατηρήσουμε υγιή τον πλανήτη μας, αλλά και να 

εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη των παράκτιων κοινοτήτων μας. Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι 

εύγλωττα: όταν τα αποθέματα είναι υγιή, οι αλιείς αποκομίζουν περισσότερα κέρδη και οι 

παράκτιες κοινότητες ευδοκιμούν. Κατ’ αρχήν, το 2020 είναι το πρώτο έτος κατά το οποίο η 

διαχείριση των αποθεμάτων πρέπει να συνάδει με τον στόχο της μέγιστης βιώσιμης 

απόδοσης. Αυτό θα απαιτήσει πολιτική βούληση και δέσμευση από όλες τις πλευρές. Και 

όπου η βιώσιμη αλιεία δεν είναι ακόμη εφικτή το επόμενο έτος, πρέπει να ενταθούν 

περαιτέρω οι προσπάθειες για την επίτευξή της και για την παράλληλη στήριξη των αλιέων. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη Μεσόγειο, όπου το 87 % των αποθεμάτων 

υπεραλιεύονται, σε βάρος όχι μόνο των οικοσυστημάτων αλλά και του βιοπορισμού και του 

μέλλοντος των αλιέων. Ο επίτροπος Βέλα δημιούργησε ισχυρή πολιτική ώθηση και δέσμευση 

για τη βιώσιμη αλιεία με όλα τα παράκτια κράτη γύρω από τη Μεσόγειο και τη Μαύρη 

Θάλασσα. Σκοπεύω να συνεχίσω την πορεία αυτή σύμφωνα με τις υφιστάμενες πολιτικές 

δεσμεύσεις. Είτε ο σκοπός είναι να επιτύχουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση στις θαλάσσιες 

λεκάνες μας, είτε να εφαρμόσουμε την υποχρέωση εκφόρτωσης ή να καταπολεμήσουμε την 

παράνομη αλιεία, πρέπει να έχουμε κανόνες ελέγχου κατάλληλους για τον επιδιωκόμενο 
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σκοπό και πρέπει να εξασφαλίσουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Η άλλη πλευρά του 

νομίσματος του ελέγχου είναι η επιβολή των κανόνων, που αποτελεί προϋπόθεση για την 

επίτευξη βιώσιμης αλιείας. Δεσμεύομαι να αναλάβω δράσεις για την επιβολή της νομοθεσίας 

και, ως εκ τούτου, βασίζομαι στη στήριξή σας για την ενίσχυση του συστήματος ελέγχου της 

αλιείας στην εν εξελίξει αναθεώρησή του. Αυτό θα μας βοηθήσει όχι μόνο να επιτύχουμε 

βιώσιμη αλιεία, αλλά και να τιμήσουμε τη συντριπτική πλειονότητα των έντιμων αλιέων που 

τηρούν τους κανόνες. Η επιτυχής μετάβαση σε βιώσιμη αλιεία σε πολλά μέρη της ΕΕ 

οφείλεται στην αποφασιστικότητα των αλιέων μας, ιδίως των μικρής κλίμακας. Οι δημόσιες 

επενδύσεις θα πρέπει να στηρίξουν τις προσπάθειές τους και, ως εκ τούτου, είναι μείζονος 

σημασίας να συμφωνηθεί το συντομότερο δυνατόν ένα νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας για την περίοδο 2021-2027.  

 

Δεύτερον, και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, θα ήθελα να 

αξιοποιήσουμε το δυναμικό των βιώσιμων θαλασσινών, για να συμβάλουμε στη στρατηγική 

«από το αγρόκτημα στο πιάτο» για τα βιώσιμα τρόφιμα. Με τον αλιευτικό στόλο της ΕΕ να 

εκφορτώνει πάνω από 5 εκατ. τόνους ψαριών και τον ενωσιακό τομέα υδατοκαλλιέργειας να 

διαθέτει 1,4 εκατ. τόνους θαλασσινών στην αγορά, πρέπει να διαδραματίσουμε σημαντικό 

ρόλο στη διασφάλιση της βιώσιμης επισιτιστικής ασφάλειας της ΕΕ. Από την άποψη αυτή, οι 

ενέργειές μας θα στοχεύουν στο να διασφαλίσουν ότι η στρατηγική μας για τα βιώσιμα 

τρόφιμα αποφέρει ευρείας βάσης οφέλη για όλους και μεγαλύτερη οικονομική βιωσιμότητα 

για τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (συμπεριλαμβανομένου του τομέα της 

αλιείας μικρής κλίμακας), καθώς και ότι ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις στο 

θαλάσσιο περιβάλλον. Στο πλαίσιο της στρατηγικής για τα βιώσιμα τρόφιμα, σκοπεύω να 

αναθεωρήσω τις ισχύουσες στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την 

υδατοκαλλιέργεια και να συνεχίσω να εφαρμόζω τον πυλώνα της κοινής αλιευτικής πολιτικής 

που αφορά την πολιτική της αγοράς, η οποία διαδραματίζει επίσης ουσιαστικό ρόλο στην 

επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής. 

 

Τρίτον, η βιώσιμη αλιεία δεν σταματά στα σύνορά μας. Ο στόλος μας δραστηριοποιείται σε 

όλες τις θάλασσες και τους ωκεανούς, και εισάγουμε το 60 % των θαλασσινών μας από 

χώρες εκτός της ΕΕ. Αυτό συνεπάγεται τεράστια ευθύνη για εμάς· η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει 

να κατέχει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως όσον αφορά τη βιώσιμη αλιεία και τη διακυβέρνηση 

των ωκεανών γενικότερα. Σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 

Εθνών, πρέπει να επιδιώξουμε τη διαχείριση της αλιείας βάσει επιστημονικών στοιχείων και 

τη βελτίωση του ελέγχου σε παγκόσμιο επίπεδο, με όλα τα μέσα και τα φόρουμ: σε 

περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας, σε παγκόσμιους οργανισμούς, όπως ο 

Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, ή μέσω συμφωνιών σύμπραξης 

βιώσιμης αλιείας. Και με το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αλιευμάτων να εκτιμώνται ως 

παράνομα, ανεξέλεγκτα και αδήλωτα, η αντιμετώπιση της μάστιγας αυτής θα βρίσκεται σε 

υψηλή θέση στην ατζέντα μου. Αυτό αφορά επίσης την εξασφάλιση ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού για τους αλιείς μας. 

 

Τέταρτον, σκοπεύω να συνεργαστώ στενά με τον ορισθέντα επίτροπο Εμπορίου, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα ηγείται των συζητήσεων στον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Εμπορίου σχετικά με την εξεύρεση καθολικής συμφωνίας για τον τερματισμό των επιζήμιων 

επιδοτήσεων στον τομέα της αλιείας, οι οποίες συμβάλλουν στην υπεραλίευση, την 

παράνομη αλιεία και την πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα, τηρώντας έτσι τη δέσμευσή της 

να εκπληρώσει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.  
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Κατά την πραγματοποίηση της αξιολόγησης για τη λειτουργία της κοινής αλιευτικής 

πολιτικής, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022, θα εξετάσω προσεκτικά 

κατά πόσον η πολιτική παραμένει κατάλληλη για τον σκοπό της αντιμετώπισης των 

σημερινών και των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, όπως η κλιματική αλλαγή, η 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και άλλοι τομείς. Ο διάλογος με τον αλιευτικό τομέα μας και 

την κοινωνία των πολιτών θα είναι απαραίτητος και σκοπεύω να προσεγγίσω και να ακούσω 

τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων πολύ προσεκτικά, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια των 

επισκέψεών μου στα κράτη μέλη. Η επιτροπή PECH και όλες οι άλλες επιτροπές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες αφορά η παρούσα πολιτική θα αποτελούν προνομιούχο 

εταίρο όταν αξιολογούμε την υφιστάμενη κοινή αλιευτική πολιτική και προβληματιζόμαστε 

σχετικά με τη μελλοντική της ανάπτυξη.  

 

 

4. Πώς θα βελτιώσετε τη διαδικασία ελέγχου και πώς θα εξασφαλίσετε τη συμμόρφωση 

των εισαγωγών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με τη νομοθεσία της ΕΕ, 

μεταξύ άλλων προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών; 

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος έμπορος προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας παγκοσμίως. 

Το 2018 οι εισαγωγές από τρίτες χώρες ανήλθαν σε 26,5 δισ. EUR, καταγράφοντας υψηλό 

δεκαετίας. Από τη μία πλευρά, αυτό μας επιφορτίζει με τεράστια ευθύνη έναντι των πολιτών 

μας, οι οποίοι στηρίζονται σ’ εμάς και αναμένουν από εμάς να διασφαλίσουμε ότι οι 

εισαγωγές αυτές είναι ασφαλείς και συμμορφώνονται με τη νομοθεσία μας. Από την άλλη 

πλευρά, μας παρέχει τα εργαλεία να ευθυγραμμίσουμε τους εμπορικούς μας εταίρους με τις 

πολιτικές και τις αρχές μας, για παράδειγμα, όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τη 

διακυβέρνηση των ωκεανών.  

Αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη, πρώτα απ’ όλα διασφαλίζοντας ότι τα εισαγόμενα 

προϊόντα προέρχονται από νόμιμες πηγές. Έχουμε ήδη πολλά εργαλεία που μας επιτρέπουν 

να ενεργούμε προς αυτή την κατεύθυνση, όπως ο κανονισμός για την παράνομη, αδήλωτη και 

ανεξέλεγκτη αλιεία ή ο κανονισμός για τον έλεγχο της αλιείας. Ωστόσο, οι αλυσίδες 

εφοδιασμού στον τομέα της αλιείας είναι πολύπλοκες και εξακολουθεί πάντα να ελλοχεύει 

κίνδυνος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι πρέπει να ενισχύσουμε την 

ιχνηλασιμότητα τόσο για τα εισαγόμενα προϊόντα όσο και για την αγορά της ΕΕ εν γένει.   

Οι σύγχρονες τεχνολογίες διαδραματίζουν εν προκειμένω σημαντικό ρόλο. Τα ψηφιακά 

εργαλεία μπορούν να μας βοηθήσουν να εξασφαλίσουμε τον σεβασμό των κανόνων μας, τον 

έλεγχο της νομιμότητας των αλιευμάτων, τη συμμόρφωση με την κοινή αλιευτική πολιτική ή, 

στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής μας, με τους κανόνες καταγωγής. Το σύστημα CATCH, 

το πανευρωπαϊκό ψηφιακό σύστημα για τη διαχείριση των πιστοποιητικών «παράνομων, 

αδήλωτων και ανεξέλεγκτων» αλιευμάτων, εγκαινιάστηκε πριν από λίγους μήνες και έχει τη 

δυνατότητα να ενισχύσει το έργο μας προς την κατεύθυνση πιο συνεκτικών και 

αποτελεσματικών ελέγχων στις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων. Εφόσον εγκριθεί ο 

διορισμός μου, θα συνεργαστώ στενά επί του θέματος με τους συναδέλφους μου επιτρόπους 

που είναι αρμόδιοι για τομείς πολιτικής, όπως η ψηφιακή οικονομία και η ασφάλεια των 

τροφίμων. 

Η εξασφάλιση συνεργειών και συνοχής με άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως το εμπόριο, τα 

τελωνεία, η λήψη υγειονομικών μέτρων και ακόμη και η ενημέρωση των καταναλωτών, είναι 

ουσιαστικής σημασίας. Αυτό θα επιτρέψει στους πολίτες μας να κάνουν συνειδητές επιλογές, 

με βάση την ποιότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα. Θα μας βοηθήσει επίσης να 

μειώσουμε την περιττή διοικητική επιβάρυνση, η οποία αποτελεί βασική αρχή του 

προγράμματος της εκλεγείσας προέδρου.  
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Εφόσον εγκριθεί ο διορισμός μου, θα εξακολουθήσω φυσικά να εφαρμόζω πολιτική 

μηδενικής ανοχής για την παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία. Η ΕΕ κατέχει ηγετική 

θέση παγκοσμίως σ’ αυτόν τον τομέα και η πολιτική μας έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχής 

ως προς το θέμα αυτό. Οι εμπορικοί εταίροι μας γνωρίζουν ότι δεν φοβόμαστε να 

χρησιμοποιήσουμε την ισχύ μας στην αγορά για να επιβάλουμε τη συμμόρφωση, 

διατηρώντας παράλληλα τον διάλογο και τον αμοιβαίο σεβασμό, ανεξάρτητα από την 

προτιμησιακή εμπορική σχέση που διατηρεί μια τρίτη χώρα με την ΕΕ. 

Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε 

διμερές επίπεδο με τους ομόγνωμους κύριους εταίρους μας, οι οποίοι συχνά είναι οι 

μεγαλύτεροι εισαγωγείς αλιευτικών προϊόντων, και να τους ενθαρρύνουμε να ενισχύσουν τα 

συστήματα ελέγχου των εισαγωγών τους και να εφαρμόσουν παρόμοια προσέγγιση με τη 

δική μας. 

Θα συνεχίσω επίσης να ασκώ πιέσεις για τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας και της 

διαφάνειας σε διεθνές επίπεδο. Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, μέσω διμερών 

εμπορικών συμφωνιών, της υποστήριξης πολυμερών πρωτοβουλιών, όπως η ανάπτυξη από 

τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) ενός παγκόσμιου 

μητρώου σκαφών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, ή μέσω της προώθησης 

της εφαρμογής διεθνών μέσων, όπως οι προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές του FAO για 

τα συστήματα τεκμηρίωσης των αλιευμάτων. 

Είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση της διαφάνειας και εντός 

της αγοράς της ΕΕ. Αυτό θα μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε δικαιότερο ανταγωνισμό 

μεταξύ των προϊόντων της ΕΕ και των εισαγόμενων προϊόντων, αλλά και να καλλιεργήσουμε 

την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.  

 

 

5. Σε σχέση με το χαρτοφυλάκιό σας, πώς προτίθεστε να διαρθρώσετε, γενικότερα, τις 

περιβαλλοντικές πολιτικές και τις θαλάσσιες υποθέσεις και, ειδικότερα, την αλιεία; 

Ως μία από τις πολιτικές της προτεραιότητες, η εκλεγείσα πρόεδρος ζήτησε από την ομάδα 

επιτρόπων της, εφόσον εγκριθεί ο διορισμός τους, να διασφαλίσουν ότι η Ευρώπη 

πρωτοστατεί στη μετάβαση σε έναν υγιή πλανήτη και να διασφαλίσουν ότι θα γίνουμε η 

πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος. Αυτές είναι δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και 

ευκαιρίες των καιρών μας και η θητεία μας θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την 

επίτευξη αυτού του στόχου. Οι θάλασσες και οι ωκεανοί του πλανήτη μας βρίσκονται στην 

πρώτη γραμμή. Η κλιματική αλλαγή και η ρύπανση επηρεάζουν ήδη τις θερμοκρασίες της 

επιφάνειας της θάλασσας, καθιστούν τους ωκεανούς μας περισσότερο όξινους και μειώνουν 

τη συγκέντρωση οξυγόνου. Αυτό επηρεάζει τους οικοτόπους, τα θαλάσσια οικοσυστήματα, 

τα ιχθυαποθέματα και την κατανομή τους, απειλώντας, σε ορισμένες περιπτώσεις, την 

επιβίωση των ειδών, αλλά και επηρεάζοντας δυνητικά τους αλιείς μας και τις οικονομικές 

δραστηριότητές τους.  

 

Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι επίσης μια παγκόσμια πρόκληση που 

συνδέεται στενά με την κλιματική αλλαγή. Η πιο πρόσφατη επιστημονική έκθεση της 

Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή έχει αξιολογήσει τις πολυάριθμες 

ανησυχητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους ωκεανούς και στα παράκτια και τα 

πολικά οικοσυστήματα, καθώς και στις κοινότητες που εξαρτώνται από αυτά. Η εν λόγω 

έκθεση ενίσχυσε την πεποίθησή μου ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να κατέχει ηγετικό ρόλο 

παγκοσμίως σε αυτόν τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, ενισχύοντας τη σύνδεση 

μεταξύ των περιβαλλοντικών πολιτικών της, αφενός, και των θαλάσσιων υποθέσεων και της 
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αλιείας, αφετέρου. Φιλοδοξία μου θα είναι να υπάρξει το συντομότερο δυνατόν μια 

παγκόσμια συνθήκη για τη βιοποικιλότητα στην ανοικτή θάλασσα στο πλαίσιο της σύμβασης 

των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. 

Η διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντός μας και της βιοποικιλότητάς του δεν είναι μόνο 

θετική για τη φύση. Οι ανθεκτικοί και υπό καλή διαχείριση ωκεανοί θα επιτρέψουν στους 

αλιείς και στις παράκτιες κοινότητές μας να συνεχίσουν τις δραστηριότητες από τις οποίες 

εξαρτώνται τα μέσα βιοπορισμού τους. Για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας για το 

περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, θεωρώ ότι είναι θεμελιώδους σημασίας η συνεργασία με όλα 

τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη μέλη μας. Προς την κατεύθυνση αυτή, η συνδρομή του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μου είναι πολύτιμη. Ως εκ τούτου, δεσμεύομαι να εξασφαλίσω 

διαρκή διάλογο με την επιτροπή PECH και με οποιαδήποτε άλλη επιτροπή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου την οποία αφορά η παρούσα πολιτική, καθώς και με την ευρύτερη αλιευτική 

κοινότητα. Θα επισκεφθώ επίσης τις παράκτιες κοινότητές μας σε όλη την Ευρώπη. 

 

Πιστεύω ότι η ορθή εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής είναι καίριας σημασίας για τη 

βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων μας. Μία από τις προτεραιότητές μου θα είναι η 

επίτευξη του στόχου της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και η πλήρης εφαρμογή της 

υποχρέωσης εκφόρτωσης. Και οι δύο έννοιες αντικατοπτρίζουν τη σωστή κατεύθυνση της 

πολιτικής και θα πρέπει να είμαστε τολμηροί όσον αφορά την εφαρμογή τους. Τα αριθμητικά 

στοιχεία δεν ψεύδονται: η αλιεία σε βιώσιμα επίπεδα οδήγησε στην καταγραφή κερδών για 

τον στόλο μας, γεγονός που είχε ευεργετικές επιδράσεις στους αλιείς μας και στις παράκτιες 

κοινότητες της Ευρώπης. 

 

Δεδομένου ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες δεν ασκούνται εν κενώ, δεσμεύομαι να 

ενισχύσω περαιτέρω τις συνέργειες μεταξύ, αφενός, της προστασίας του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος και, αφετέρου, της διασφάλισης βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών στο πλαίσιο 

της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Είμαι πεπεισμένος ότι η προσέγγιση αυτή είναι αμοιβαία 

επωφελής. Οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές αποτελούν ένα ακόμη μέσο, το οποίο 

σίγουρα θα εξετάσω τόσο από την προοπτική της αλιείας όσο και από την προοπτική του 

περιβάλλοντος. Δεν αρκεί να καθοριστούν απλώς προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. 

Πρέπει επίσης να επεκταθούν, να συνδεθούν καλύτερα και να τύχουν αποτελεσματικότερης 

διαχείρισης, σε στενή διαβούλευση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θα έχουν 

πλήρη επίγνωση των στοιχείων που μας δίνουν οι επιστήμονες. Παρόλο που τα μέτρα 

διατήρησης είναι σημαντικά, είναι ουσιώδες για τους αλιείς, οι οποίοι ενδέχεται να 

επηρεαστούν άμεσα από αυτά, να κατανοήσουν ότι θα αποδώσουν και σε οικονομικό 

επίπεδο. Θα εργαστώ με αφοσίωση για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

 

Σε περιόδους κατά τις οποίες αυξάνεται ο ανταγωνισμός για τον ωκεάνιο χώρο, είναι ζωτικής 

σημασίας να διασφαλιστεί ότι διαχειριζόμαστε τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας με 

βιώσιμο τρόπο. Ως εκ τούτου, είναι καιρός να αξιολογηθεί η εφαρμογή της οδηγίας για τον 

θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν 

θαλάσσια χωροταξικά σχέδια με βάση το οικοσύστημα έως τον Μάρτιο του 2021. Για 

παράδειγμα, τα σχέδια των κρατών μελών για τετραπλασιασμό της παραγωγής ενέργειας από 

υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές έως το 2030 έχουν νόημα στο πλαίσιο του ουδέτερου 

ισοζυγίου διοξειδίου του άνθρακα, αλλά πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα 

συμβαδίζει με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Ευρώπης. Η καλύτερη 

προστασία των ευαίσθητων ειδών μας στο θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί ένα ακόμη μέρος 

του συνδέσμου περιβάλλοντος-αλιείας. Είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα 

μετριασμού στον τομέα της αλιείας σε όλες τις θαλάσσιες λεκάνες της Ευρώπης για την 

προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών, όπως είναι οι φώκιες ή τα δελφίνια, των θαλάσσιων 
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πτηνών ή των θαλάσσιων χελωνών. Ο νέος κανονισμός τεχνικών μέτρων αποτελεί βήμα προς 

τη σωστή κατεύθυνση, και δεσμεύομαι πλήρως να λάβω όλα τα αναγκαία μέτρα που θα μας 

βοηθήσουν να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων μας.  

 

Πρέπει επίσης να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την εφαρμογή της οδηγίας για τις 

λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα 

αλιευτικά εργαλεία, ώστε να δοθούν κίνητρα στον στόλο να επαναφέρει τα απόβλητα και τα 

απορριπτόμενα αλιευτικά δίχτυα στην ακτή. Ως προς το σημαντικό αυτό εγχείρημα, θα 

συνεργαστώ στενά με τη συνάδελφο επίτροπο Μεταφορών.  

 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας θα συμβάλει στη χρηματοδότηση της συλλογής 

των θαλάσσιων απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών εργαλείων, και θα 

συμβάλει στην ενεργότερη συμμετοχή του αλιευτικού κλάδου σε αυτές τις πρωτοβουλίες. 

Θέλω οι αλιείς να γίνουν μέρος της οικολογικής μετάβασης και να διαδραματίσουν βασικό 

ρόλο σ’ αυτήν. Εκείνοι είναι που γνωρίζουν καλά τις θάλασσες και τους ωκεανούς· μπορούμε 

να επιτύχουμε μόνο με την υποστήριξη και τη δέσμευσή τους. Η προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος αποτελεί παγκόσμια πρόκληση, στενά συνδεδεμένη με την κλιματική αλλαγή. 

Εφόσον εγκριθεί ο διορισμός μου, θα συνεργαστώ με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους 

φορείς που συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή των μέσων που θα μας επιτρέψουν 

να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς αυτή την πρόκληση.  

 

 

Ερωτήσεις από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 

Τροφίμων 

6. Βιοποικιλότητα και αποψίλωση των δασών 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανεπαρκή πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων για το 

2020, πώς θα εξασφαλίσετε ότι η ΕΕ θα επιτύχει τους στόχους της για τη βιοποικιλότητα 

και ότι η προστασία της φύσης θα αντικατοπτρίζεται σε όλους τους τομείς πολιτικής της 

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ΚΓΠ; Δεσμεύεστε υπέρ μιας φιλόδοξης στρατηγικής της 

ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, συμπεριλαμβανομένων των νομικά 

δεσμευτικών μέτρων; Σε παγκόσμιο επίπεδο, πώς θα εξασφαλίσετε ότι η Ευρώπη θα 

αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση μιας φιλόδοξης διεθνούς συμφωνίας που θα 

οδηγήσει σε σημαντική και μετρήσιμη πρόοδο παγκοσμίως; Πώς προτίθεστε να 

διασφαλίσετε ότι η ΕΕ θα προωθήσει τις δράσεις της για τη διατήρηση των θαλάσσιων 

και παράκτιων οικοσυστημάτων και τι θα κάνετε για να εκπληρώσετε τη δέσμευση της 

ΕΕ υπέρ της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών, των θαλασσών και 

των θαλάσσιων πόρων; Τι θα κάνετε τους επόμενους μήνες ώστε να ενισχυθεί η δράση 

της ΕΕ εντός και εκτός της ΕΕ όσον αφορά την εκπλήρωση της παγκόσμιας δέσμευσης 

για ανάσχεση της αποψίλωσης των δασών έως το 2020; Ειδικότερα, ποιες 

συγκεκριμένες ενέργειες και ποια συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα θα προτείνατε για να 

εξασφαλιστεί ότι κανένα προϊόν που διατίθεται στην αγορά της ΕΕ δεν συνδέεται με την 

αποψίλωση των δασών και την υποβάθμιση του οικοσυστήματος; 

 

Η βιοποικιλότητα και τα υγιή οικοσυστήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανθεκτικής 

φύσης, της ανθρώπινης ζωής και ευημερίας, καθώς και της οικονομίας μας. Μολονότι έχει 

επιτευχθεί κάποια πρόοδος, απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την ανάσχεση της 

άνευ προηγουμένου απώλειας βιοποικιλότητας που αντιμετωπίζουμε επί του παρόντος. Η 

εκλεγείσα πρόεδρος έχει δεσμευθεί να «θεσπίσει νέα πρότυπα για τη βιοποικιλότητα σε 

οριζόντιο επίπεδο της εμπορικής, βιομηχανικής, γεωργικής και οικονομικής πολιτικής» και 
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είμαι αποφασισμένος να υλοποιήσω αυτή τη δέσμευση. Αυτό θα απαιτήσει την ενσωμάτωση 

στόχων για τη βιοποικιλότητα σε όλες τις σχετικές ενωσιακές και εθνικές πολιτικές, με βάση 

τις πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στις πολιτικές κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, οι 

μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες μας θα πρέπει να καθορίζουν τα υψηλότερα δυνατά 

πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος. Ομοίως, με την επανεστίαση του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στην ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 

Εθνών, θα θωρακίσουμε την οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών μας από τη σκοπιά της 

προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η 

πρόταση για τη μελλοντική Κοινή Γεωργική Πολιτική: είναι ζωτικής σημασίας τα ουσιώδη 

στοιχεία που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να στηρίζουν τους γεωργούς στη μετάβασή τους 

προς μια βιώσιμη γεωργία να διατηρηθούν στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων 

μεταξύ των συννομοθετών. Αναφέρομαι, ειδικότερα, στις διατάξεις για την ενισχυμένη 

αιρεσιμότητα, στα οικολογικά προγράμματα και στη διάθεση τουλάχιστον του 30 % των 

πόρων του δεύτερου πυλώνα για περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα. Θα βασιστώ στην 

αποφασιστικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διασφάλιση αυτών των εξαιρετικά 

σημαντικών διατάξεων.   

 

Έχω αναλάβει την ευθύνη να διασφαλίσω ότι, κατά τη διάσκεψη των μερών της Σύμβασης 

για τη βιοποικιλότητα στην Κίνα το 2020, η Ευρώπη θα διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην 

επίτευξη μιας φιλόδοξης συμφωνίας, καθώς και να προωθήσω μια νέα στρατηγική για τη 

βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030. Η μη συγκράτηση της συνεχιζόμενης απώλειας 

βιοποικιλότητας δεν αποτελεί επιλογή. Επιβάλλεται να επιτύχουμε. Για τον σκοπό αυτό, θα 

εργαστώ πρώτα για τη θέσπιση ενός στόχου για τη βιοποικιλότητα, αντίστοιχου με τον στόχο 

των 1,5 °C βαθμών της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα —και θα κινητοποιήσω τους 

πολίτες σχετικά.  

 

Προκειμένου να επιτύχει η ΕΕ τον φιλόδοξο στόχο της στη διάσκεψη των μερών στην Κίνα, 

θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εκλεγείσα πρόεδρος 

μου ζήτησε να εξετάσω κάθε πτυχή· από το Natura 2000, την αποψίλωση των δασών, την 

υποβάθμιση του εδάφους, τα προστατευόμενα είδη και τους οικοτόπους μέχρι τις βιώσιμες 

θάλασσες και τους ωκεανούς. Σε επίπεδο ΕΕ, αυτό σημαίνει βελτίωση της βιωσιμότητας των 

γεωργικών και αλιευτικών πρακτικών μας και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων του τρόπου παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης τροφίμων στην Ευρώπη. 

Είμαι, εξάλλου, πεπεισμένος ότι, προκειμένου να εκπληρώσουμε τη φιλοδοξία μας, είναι 

σκόπιμο να επανεξετάσουμε την υγεία των εδαφών μας. Θα πρέπει επίσης να αναπτύξουμε 

περαιτέρω τον προβληματισμό και τη δράση μας για αποτελεσματικές, βασιζόμενες στη φύση 

λύσεις για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Τέλος, θα 

επιδιώξω τον βασικό στόχο της επαρκούς χρηματοδότησης όλων των προαναφερθέντων 

μέτρων, όχι μόνο μέσω των σχετικών προγραμμάτων δημόσιας χρηματοδότησης της ΕΕ, 

αλλά και με την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω του Επενδυτικού Ταμείου για τη 

Βιώσιμη Ευρώπη, το οποίο θα πρέπει να στηρίξει επενδύσεις ύψους 1 τρισ. ευρώ κατά την 

επόμενη δεκαετία.  

 

Η διατήρηση των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και η βιώσιμη χρήση των 

ωκεανών μας θα αποτελέσουν τον πυρήνα του προβληματισμού μου για την υλοποίηση της 

Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας μας. Η απώλεια της θαλάσσιας βιοποικιλότητας 

αποδυναμώνει ανησυχητικά το ωκεάνιο οικοσύστημα και την ικανότητά του να αντέχει σε 

διαταραχές, να προσαρμόζεται στην κλιματική αλλαγή και να διαδραματίζει τον ρόλο του ως 

παγκόσμιου οικολογικού και κλιματικού ρυθμιστή. Στον τομέα αυτό, σκοπεύω να εστιάσω τη 

δράση μου σε τέσσερις κύριους άξονες εργασίας. Πρώτον, θα ήθελα να δω τις 
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προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές μας να επεκτείνονται, να συνδέονται καλύτερα και να 

τυγχάνουν αποτελεσματικότερης διαχείρισης. Δεύτερον, πρέπει να συνεχίσουμε να 

αγωνιζόμαστε υπέρ της βιώσιμης αλιείας, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή για την παράνομη, 

αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία και εξαλείφοντας μη βιώσιμες αλιευτικές πρακτικές. Τρίτον, 

θα πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για τη μείωση της ρύπανσης, 

συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων απορριμμάτων, των απωλειών θρεπτικών ουσιών, των 

μικροπλαστικών και του υποβρύχιου θορύβου. Τέλος, πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις 

σχετικές περιφερειακές συμβάσεις για τη θάλασσα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι θάλασσές 

μας διατηρούνται καθαρές, υγιείς και παραγωγικές. 

 

Όσον αφορά τα δάση, θα επιδιώξω την εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στην 

πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αποψίλωση των δασών. 

 

7. Κυκλική οικονομία  

Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα προτείνετε για να μειωθεί το συνολικό περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα της παραγωγής και της κατανάλωσης στην ΕΕ; Εκτός από την 

αντιμετώπιση της χρήσης πόρων στις βιομηχανίες της κλωστοϋφαντουργίας και των 

κατασκευών, τι είδους βασικά μέτρα σχεδιάζετε να προτείνετε στο πλαίσιο του νέου 

σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα για τα 

εν λόγω μέτρα; Ποιον ρόλο διαβλέπετε για τη βιοοικονομία της ΕΕ και πώς θα 

αντισταθμίζατε τυχόν συμβιβασμούς μεταξύ μιας αναπτυσσόμενης βιοοικονομίας και 

των αυξημένων περιβαλλοντικών πιέσεων; Είστε διατεθειμένος να δεσμευτείτε για μια 

μη τοξική κυκλική οικονομία, για την ανάπτυξη μη τοξικών κύκλων υλικών, έτσι ώστε 

τα ανακυκλωμένα απόβλητα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κύρια, αξιόπιστη πηγή 

πρώτων υλών; Ποια περαιτέρω νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα σχεδιάζετε να 

λάβετε για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τα πλαστικά, ιδίως από τις πλαστικές 

συσκευασίες; 

 

Σ’ έναν κόσμο περιορισμένων πόρων, πρέπει να βρούμε νέους τρόπους παραγωγής και 

κατανάλωσης, που να σέβονται τα οικολογικά όρια του πλανήτη μας. Η Ευρώπη εξακολουθεί 

να παράγει πάρα πολλά απόβλητα και να κατασπαταλά πόρους, ενώ ο παγκόσμιος 

ανταγωνισμός για τους περιορισμένους πόρους εξακολουθεί να αυξάνεται. Σήμερα, 

εξακολουθούμε να σπαταλούμε το 88 % της αξίας των προϊόντων που διαθέτουμε στην 

αγορά. Η εκλεγείσα πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μού ανέθεσε την ευθύνη να 

παραδώσω ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία υπό τον συντονισμό του 

ορισθέντος εκτελεστικού αντιπροέδρου κ. Τίμερμανς, ως βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής 

Πράσινης Συμφωνίας. Πρόθεσή μου είναι η κλιμάκωση της μέχρι τώρα εμπειρίας, ιδίως από 

το πρώτο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, και η αναβάθμιση σε νέο επίπεδο της 

μετάβασης από μια γραμμική σε μια κυκλική οικονομία. Αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην 

επίτευξη του στόχου μας για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη και θα τροφοδοτήσει τη 

βιομηχανική στρατηγική μας, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις 

ευκαιρίες από την κλιματική μετάβαση. 

 

Πρέπει να βρούμε τρόπους για να μειώσουμε περαιτέρω το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 

παραγωγής και κατανάλωσής μας. Θα επικεντρώσω τις προσπάθειές μου στη σταδιακή 

κατάργηση των προϊόντων μίας χρήσης ή των βραχύβιων προϊόντων και στην αντικατάστασή 

τους από πιο ανθεκτικά προϊόντα. Για τον σκοπό αυτό, θα εξετάσω ένα ευρύ φάσμα μέτρων 

για την επίτευξη μεγαλύτερης κυκλικότητας στην οικονομία μας. Με βάση το πρώτο σχέδιο 

δράσης για την κυκλική οικονομία, πρέπει να αξιοποιήσουμε περαιτέρω τις δυνατότητες της 
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προσέγγισης βάσει κύκλου ζωής. Πρώτον, πρέπει να εξετάσουμε το στάδιο της παραγωγής, 

π.χ. μέσω νέων προσεγγίσεων οικολογικού σχεδιασμού και πιο ενεργού προώθησης της 

επαναχρησιμοποίησης και της επισκευής. Δεύτερον, πρέπει να ενδυναμώσουμε τους 

καταναλωτές, ιδίως παρέχοντάς τους τις πληροφορίες που χρειάζονται για να κάνουν 

επιλογές, για παράδειγμα με τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των 

οικολογικών ισχυρισμών. Θα πρέπει επίσης να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της συνεργατικής 

οικονομίας, στον βαθμό που συμβάλλει στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Από τη σκοπιά 

των δημόσιων αρχών, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα το σημαντικό δυναμικό των 

πράσινων δημόσιων συμβάσεων. Αυτό θα επιτρέψει στις δημόσιες αρχές να καταστούν 

βιώσιμοι αγοραστές, συμβάλλοντας έτσι και στη μεταστροφή της προσφοράς προς πιο 

βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες.  

 

Στόχος μου θα είναι να επιτευχθεί μια πραγματική μεταστροφή κατά τη διάρκεια της θητείας 

μου: η μετάβαση από την ανακύκλωση στην πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των 

αποβλήτων ευθύς εξαρχής. Αυτός θα είναι ο τρίτος άξονας της δράσης μου. Θα φροντίσω να 

λάβουμε επειγόντως μέτρα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, μεταξύ άλλων 

όσον αφορά τα απόβλητα τροφίμων, καθώς και άλλες σημαντικές ροές αποβλήτων. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση, πρέπει να αναπτυχθεί ένα ισχυρό 

πλαίσιο παρακολούθησης για την αξιολόγηση της προόδου και να υπάρξει στενή συνεργασία 

με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τέλος, θα δεσμευτώ για την εξασφάλιση μεγαλύτερης στήριξης 

στην καινοτομία, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κλιμάκωση των μεταποιητικών 

βιομηχανιών, της παραγωγής, των ψηφιακών τεχνολογιών και των νέων επιχειρήσεων σε 

σχέση με την κυκλική οικονομία. Η στροφή προς βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα θα πρέπει 

να προβλέπει νέες ευκαιρίες, ιδίως για τις ΜΜΕ. Για τη στήριξη αυτού του εγχειρήματος, και 

επιπλέον του αναπροσανατολισμού των προγραμμάτων χρηματοδότησης στους σωστούς 

τομείς προτεραιότητας, πρέπει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες μόχλευσης της ιδιωτικής 

χρηματοδότησης, ιδίως στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για μια βιώσιμη Ευρώπη.    

 

Όλοι οι τομείς και οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από την κυκλική οικονομία. 

Πρέπει να προσαρμόσουμε τη δράση μας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 

συνδέονται με τον κύκλο ζωής των υλικών ή των προϊόντων. Πέρα από τα 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τις κατασκευές, θα διερευνήσω επιλογές για την εξέταση 

άλλων τομέων υψηλής έντασης πόρων, όπως είναι τα τρόφιμα ή η τεχνολογία πληροφοριών 

και επικοινωνιών.  

 

Η βιοοικονομία μας είναι το ανανεώσιμο τμήμα της κυκλικής οικονομίας. Οι βιολογικοί 

πόροι παραμένουν πεπερασμένοι, μολονότι είναι ανανεώσιμοι. Ως εκ τούτου, όπως και άλλοι 

τομείς, η βιοοικονομία της ΕΕ πρέπει να ενσωματώσει πλήρως τους στόχους μας για τη 

βιωσιμότητα και την κυκλικότητα. Όλοι οι τομείς της πρωτογενούς παραγωγής και όλοι οι 

οικονομικοί και βιομηχανικοί τομείς που χρησιμοποιούν βιολογικούς πόρους πρέπει να 

συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ανάσχεσης της απώλειας της βιοποικιλότητας και 

της υποβάθμισης του εδάφους, με στόχο τη μηδενική ρύπανση και την επίτευξη κλιματικής 

ουδετερότητας έως το 2050. Για τον σκοπό αυτό, η βιοοικονομία μας πρέπει να βασίζεται στη 

βιώσιμη πρωτογενή παραγωγή στην ξηρά και στη θάλασσα και στη βελτιστοποιημένη χρήση 

της βιομάζας. Η διατήρηση και η παραγωγικότητα υγιών οικοσυστημάτων στις θάλασσες, 

τους ωκεανούς, τα δάση και τα εδάφη είναι το κλειδί για μια βιώσιμη βιοοικονομία. Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των πολιτικών μας για το 

κλίμα και το περιβάλλον και των οικονομικών μας μέσων, καθώς και με τη συνέχιση της 

αντιμετώπισης των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της αλλαγής της χρήσης γης. Θα 

συνεργαστώ στενά με τους συναδέλφους μου προς την επίτευξη αυτού του στόχου.  
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Πιστεύω επίσης ότι η τόνωση των αγορών δευτερογενών υλικών υψηλής ποιότητας είναι 

ζωτικής σημασίας για την αναβάθμιση στο επόμενο επίπεδο της μετάβασης από μια γραμμική 

σε μια κυκλική οικονομία. Αυτό συνεπάγεται την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ποιότητα 

των δευτερογενών υλικών, μέσα από τη βελτίωση της γνώσης για τις επικίνδυνες χημικές 

ουσίες —και του ελέγχου τους—, με σκοπό την ανάπτυξη μη τοξικών κύκλων υλικών. 

Πρέπει να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες σχετικά με την παρουσία 

χημικών ουσιών που προκαλούν ανησυχία σε προϊόντα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 

ζωής τους μπορούν να καταστούν διαθέσιμες σε όλο το μήκος της αξιακής αλυσίδας. Οι 

επικίνδυνες χημικές ουσίες στα προϊόντα θα πρέπει να αντικατασταθούν από ασφαλέστερες 

εναλλακτικές λύσεις και ο σχεδιασμός των προϊόντων θα πρέπει να βασίζεται στη δέουσα 

συνεκτίμηση της τοξικότητας των υλικών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να 

διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους φορείς ανακύκλωσης. Με τον 

τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η χρήση ανακυκλωμένων αποβλήτων ως αξιόπιστης πηγής 

δευτερογενών πρώτων υλών. Στο πλαίσιο της φιλοδοξίας για μηδενική ρύπανση, θα είναι 

ζωτικής σημασίας μια ευρεία προσέγγιση που θα εξετάζει τις επικίνδυνες χημικές ουσίες, τα 

φυτοφάρμακα και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες.  

 

Τέλος, όσον αφορά τη ρύπανση από πλαστικά, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι αυτό θα 

παραμείνει προτεραιότητα για τη θητεία μου και ότι θα συνεχίσω τον αγώνα μας για την 

απελευθέρωση των ωκεανών μας από τις πλαστικές ύλες. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την 

πρόοδο που έχει σημειωθεί στα πλαστικά και να προχωρήσουμε περαιτέρω με την εξεύρεση 

συγκεκριμένων μέτρων για την καταπολέμηση των μικροπλαστικών. Ειδικότερα, θα 

ενεργήσουμε με αποφασιστικότητα στο θέμα της σκόπιμης προσθήκης μικροπλαστικών. 

Θέλω να εντοπίσω τις εφαρμογές πλαστικών για τις οποίες οι βιοαποδομήσιμες εφαρμογές 

μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία για το περιβάλλον και να θεσπίσω ένα σαφές 

κανονιστικό πλαίσιο. Έως το 2030, όλες οι πλαστικές συσκευασίες πρέπει να είναι εύκολα 

επαναχρησιμοποιήσιμες ή ανακυκλώσιμες και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της 

υπερβολικής συσκευασίας και της πρόληψης των απορριμμάτων συσκευασίας σύμφωνα με 

τη νομοθεσία για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. Τέλος, η καταπολέμηση 

των πλαστικών μίας χρήσης και της ρύπανσης από πλαστικά θα πρέπει να βρίσκεται σε 

υψηλή θέση στην ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών και της G7, αλλά και στις διμερείς σχέσεις 

με τους εταίρους μας. Χωρίς ολοκληρωμένη διεθνή δράση υπό την ηγεσία της ΕΕ, δεν θα 

επιτύχουμε. 

 

 

8. 8ο ΠΔΠ και στρατηγική μηδενικής ρύπανσης 

 

Με ποιον τρόπο θα στηρίξει το 8ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον την 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και θα συμβάλει στην υλοποίησή της (με ποιες 

προτεραιότητες, ποιους στόχους, ποια εργαλεία και μέτρα); Ποιες συγκεκριμένες 

προτάσεις και μέτρα προβλέπετε στο πλαίσιο της νέας οριζόντιας στρατηγικής για 

μηδενική ρύπανση και πώς θα εξασφαλίσετε ότι όλοι οι σχετικοί τομείς λαμβάνονται 

υπόψη καταλλήλως; Πώς θα επικεντρωθούν οι εργασίες στη στρατηγική για την 

πρόληψη της ρύπανσης και πώς θα αντικατοπτρίζουν την αρχή της προφύλαξης και την 

αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»; Σε ό,τι αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση, με ποια άμεσα 

μέτρα σχεδιάζετε να περιορίσετε τις εκπομπές στην πηγή - μεταξύ άλλων από τη 

βιομηχανία, τις μεταφορές, τη γεωργία και την οικιακή θέρμανση - και να διασφαλίσετε 

ότι τα υφιστάμενα πρότυπα της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα θα τηρούνται σε όλα τα 

κράτη μέλη, ενώ παράλληλα θα εργάζεστε για την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας της ΕΕ 
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με τις τελευταίες κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ, οι οποίες αναμένονται το 

2020/2021;  

 

Έχω πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική έχει μακρά 

παράδοση κοινών προγραμμάτων για την Ένωση και τα κράτη μέλη της. Η έγκριση 

προγραμμάτων δράσης για το περιβάλλον απαιτείται βάσει του άρθρου 192 της Συνθήκης. 

Πιστεύω ότι τα προγράμματα αυτά προβλέπουν την απαιτούμενη από κοινού δέσμευση και 

κατανόηση των προκλήσεων και των στόχων της περιβαλλοντικής πολιτικής μας, όπως 

συμφωνήθηκαν από τους συννομοθέτες. Αυτό είναι σημαντικό για να εξασφαλιστεί η συνοχή 

στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία είναι ιδιαίτερα 

αποκεντρωμένη μεταξύ της Ένωσης, των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών 

αρχών, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Με βάση την 

αξιολόγηση του τρέχοντος προγράμματος, ένα νέο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον θα 

πρέπει να σκιαγραφεί περαιτέρω τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Πράσινης Συμφωνίας και να συμβάλλει αποφασιστικά στην καθοδήγηση της 

αποτελεσματικής εφαρμογής του επί τόπου. Αυτό θα συμβάλει στην επίτευξη των υπό την 

αρμοδιότητά μου Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Τέλος, θα πρέπει να 

παρακολουθούμε και να μετράμε την πρόοδο, για να διασφαλίσουμε ότι παραμένουμε σε 

καλό δρόμο για την υλοποίηση του προγράμματος. 

Ως πατέρας και ως πολίτης, ανησυχώ ιδιαίτερα για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε 

και του νερού που πίνουμε, καθώς και για τις επιπτώσεις των χημικών και των βιομηχανικών 

εκπομπών στην υγεία των παιδιών μας και του ευρύτερου πληθυσμού.  Η υγεία των πιο 

ευάλωτων πληθυσμών της Ευρώπης εξακολουθεί να επηρεάζεται δυσανάλογα από τους 

κινδύνους αυτούς, παρά τις συνολικές βελτιώσεις στην ποιότητα του περιβάλλοντος στην 

Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, κατά τον σχεδιασμό σύγχρονων 

περιβαλλοντικών πολιτικών, πρέπει να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη μετάβαση για όλους. Σε 

αυτή τη μετάβαση, δεν ξεκινάμε όλοι από το ίδιο σημείο, και είναι σημαντικό να μην μείνει 

κανείς πίσω. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, όπως τόνισε ήδη η εκλεγείσα πρόεδρος, 

ορισμένοι, ενώ συμμερίζονται την ίδια φιλοδοξία, ενδέχεται να χρειάζονται πιο 

εξατομικευμένη υποστήριξη για να τα καταφέρουν. 

Η εκλεγείσα πρόεδρος μου ανέθεσε να ηγηθώ της φιλοδοξίας μας για μηδενική ρύπανση. 

Αυτό θα απαιτήσει μια ευρεία και οριζόντια προσέγγιση, η οποία θα αντιμετωπίσει όλες τις 

συνεχιζόμενες πηγές ρύπανσης, με πλήρη σεβασμό της αρχής της προφύλαξης και της αρχής 

«ο ρυπαίνων πληρώνει». Χωρίς να προδικάζω την οριστική απόφαση του Σώματος, πιστεύω 

ότι υπάρχουν τρεις κύριοι τομείς στους οποίους πρέπει να επικεντρωθούμε. 

 

Πρώτον, θα πρέπει να ενισχύσουμε τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και των 

κύριων πηγών της, καθώς και για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης 

μόλυνσης. Στόχος μου είναι η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων μέσω ειδικών 

πρωτοβουλιών σε όλους τους βασικούς τομείς όπου πρέπει να καταπολεμήσουμε τη ρύπανση. 

Για παράδειγμα, στον τομέα των υδάτων, πρέπει να επικεντρωθούμε στις νέες ή ιδιαίτερα 

επιβλαβείς πηγές ρύπανσης, όπως τα θρεπτικά συστατικά, τα μικροπλαστικά και τα 

φαρμακευτικά προϊόντα. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε τα συστημικά αίτια της 

ρύπανσης και να ενσωματώσουμε την ασφάλεια του νερού και την ανθεκτικότητα σε άλλες 

πολιτικές της ΕΕ. Αν δεν αντιμετωπίσουμε τη χρήση φυτοφαρμάκων, που αποτελεί βασικό 

παράγοντα της ρύπανσης των υδάτων και του αέρα, δεν θα καταφέρουμε να εκπληρώσουμε 

τη φιλοδοξία μας για μηδενική ρύπανση. Σε συνέργεια με τη στρατηγική «από το αγρόκτημα 

στο πιάτο», πρέπει να επιδιώξουμε τη μείωση της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα και να 

τονώσουμε την υιοθέτηση μη χημικών εναλλακτικών χαμηλού κινδύνου. Θα συνεργαστώ 
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στενά με την ορισθείσα επίτροπο Υγείας, υπό την καθοδήγηση του ορισθέντος εκτελεστικού 

αντιπροέδρου αρμόδιου για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 

 

Δεύτερον, πρέπει να εντείνουμε την υλοποίηση, σε συνεργασία με όλα τα σχετικά επίπεδα 

διακυβέρνησης για την επιτόπια υλοποίηση, και να προωθήσουμε μέτρα ευαισθητοποίησης 

για την επιτάχυνση της αλλαγής συμπεριφοράς σε ολόκληρη την κοινωνία. Πρέπει να 

τονώσουμε τη δίκαιη μετάβαση σε λιγότερο ρυπογόνους τρόπους μετακίνησης, κατανάλωσης 

και παραγωγής. Δεσμεύομαι να χρησιμοποιήσω όλα τα διαθέσιμα μέσα για να διασφαλίσω 

ότι τα επί τόπου αποτελέσματα αντιστοιχούν στις νομικές υποχρεώσεις μας και στις 

προσδοκίες των πολιτών μας. 

 

Τρίτον, δεν θα υλοποιήσουμε επιτυχώς τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 

χωρίς να κινητοποιήσουμε τόσο τη δημόσια όσο και την ιδιωτική χρηματοδότηση. Για τον 

σκοπό αυτό, θα συνεργαστώ με τους συναδέλφους μου που είναι αρμόδιοι για τα ταμεία 

συνοχής και γεωργίας, αλλά και με τους υπεύθυνους για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το 

ταμείο InvestEU και το σχέδιο επενδύσεων για μια βιώσιμη Ευρώπη, ώστε να διασφαλιστεί 

ότι θα μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε τις προτεραιότητές μας.  

 

Συμπερασματικά, όσον αφορά την ποιότητα του αέρα, σκοπεύω να αναπτύξω τις 

προσπάθειές μας σε τέσσερις κύριους άξονες δράσης. Πρώτον, θα παράσχω κάθε δυνατή 

στήριξη στα κράτη μέλη μας κατά την εφαρμογή των μέτρων που έχουν την υποχρέωση να 

λάβουν ώστε να τηρούν τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. 

Με την επίτευξη των στόχων τους, τα κράτη μέλη θα μειώσουν δραστικά τις συγκεντρώσεις 

υποβάθρου στον ατμοσφαιρικό αέρα και θα θέσουν την Ευρώπη σε τροχιά μείωσης κατά το 

ήμισυ των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που σχετίζονται με την υγεία. Δεύτερον, 

θα προασπίσω μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής για τις υπερβάσεις των προτύπων ποιότητας 

του αέρα στα κράτη μέλη μας. Τρίτον, θα πρέπει να εξετάσουμε το νομικό μας πλαίσιο για 

την ποιότητα του αέρα, ώστε, αφενός, να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα του αέρα στην ΕΕ 

ανταποκρίνεται στις πλέον πρόσφατες, έγκυρες επιστημονικές συμβουλές και, αφετέρου, να 

βελτιωθεί η ικανότητα των εθνικών και τοπικών αρχών να ενεργούν με αποφασιστικότερο 

τρόπο για την ταχύτερη δυνατή εξάλειψη των υπερβάσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Τέλος, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη ρύπανση στην πηγή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, 

για παράδειγμα, θα συνεργαστώ στενά με τη συνάδελφό μου που είναι αρμόδια για την 

ενέργεια, για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών από την παραγωγή και την κατανάλωση 

ενέργειας. Θα συνεργαστώ επίσης με τις συναδέλφους μου που είναι αρμόδιες για την 

εσωτερική αγορά και τις μεταφορές, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το σύνολο του συστήματος 

κινητικότητας είναι προσανατολισμένο σε καθαρά και ενεργά μέσα μεταφοράς, ιδίως στις 

αστικές περιοχές, όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της ρύπανσης, ώστε οι πολίτες 

μας να διαθέτουν βιώσιμες και καθαρές εναλλακτικές λύσεις. Θα πρέπει να μειώσουμε 

περαιτέρω τις εκπομπές ρύπων από τη γεωργία, όπου η εφαρμογή μιας φιλόδοξης Κοινής 

Γεωργικής Πολιτικής και της μελλοντικής στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» θα 

είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη αποτελεσμάτων. 

 

 

 


