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ODGOVORI EUROPSKOM PARLAMENTU NA 

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA POVJERENIKA 

Virginijus SINKEVIČIUS 

Kandidat za povjerenika za okoliš i oceane 

 

1. Opće kompetencije, predanost europskim ciljevima i osobna neovisnost 

Koji su aspekti Vaših osobnih kvalifikacija i iskustva posebno relevantni za preuzimanje 

dužnosti povjerenika i promicanje općeg europskog interesa, osobito u području za koje 

biste bili odgovorni? Što Vas motivira? Kako ćete doprinijeti promicanju strateškog 

programa Komisije? Kako ćete provoditi rodno osviještenu politiku i integrirati rodnu 

perspektivu u sve javne politike koje spadaju u Vaš portfelj?  

Koja jamstva možete pružiti Europskom parlamentu u pogledu svoje neovisnosti i kako 

ćete se pobrinuti za to da Vaše prošle, sadašnje ili buduće aktivnosti ne dovedu u pitanje 

obnašanje Vaših dužnosti u Komisiji?  

Rođen sam poslije ponovne uspostave neovisnosti Litve i odrastao dok je moja zemlja 

poduzimala prve korake ka pristupanju Europskoj uniji. Stoga je ideja Europe u mojoj krvi; ne 

mogu zamisliti Litvu bez Europe. Za mene je Europa sinonim za slobodu i mogućnosti i služi 

mi kao nadahnuće. Imao sam priliku uživati koristi Europe, od slobodnog putovanja i 

studiranja u drugim europskim zemljama do ostvarenja mojih ideja u politici. Stoga ću uvijek 

zagovarati Europu i raditi za nju na svakom položaju na koji budem imenovan.  

Moja je politička karijera započela kad sam u rodnom okrugu Šeškinė u Vilnijusu izabran za 

zastupnika u nacionalnom parlamentu nakon što sam obišao otprilike 10 000 domova i 

upoznao stanovnike svoje izborne jedinice. Bila mi je čast predstavljati narod ne samo kao 

zastupnik, nego i kao predsjednik Odbora za gospodarstvo te kao član Etičkog povjerenstva i 

voditelj delegacije u Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS).  

Imao sam i čast biti litavski ministar gospodarstva i inovacija. U tom sam svojstvu surađivao s 

Vijećem za konkurentnost i podupirao inicijative na razini EU-a. Na nacionalnoj razini ta mi 

je funkcija omogućila da iznesem brojne važne inicijative, među ostalim inovacijsku reformu, 

paket za digitalizaciju industrije, jednu od prvih nacionalnih strategija za umjetnu 

inteligenciju u EU-u, paket za razvoj ekosustava novoosnovanih poduzeća i strategiju 

bioloških znanosti. Kad je riječ o zelenim inicijativama, naveo bih financijske instrumente za 

povećanje energetske učinkovitosti poduzeća u Litvi i smanjenje onečišćenja pomoću 

ekoinovacija razvijene u suradnji s drugim ministarstvima. Čvrsto vjerujem da je moje 

poznavanje industrije i inovacija važno za rad na izazovima povezanima s okolišem i morima; 

inovacije će biti ključne za njihovo rješavanje.  

Predan sam ostvarivanju europskog zelenog plana i političkih smjernica novoizabrane 

predsjednice. Pomoći ću ostvariti naše ambicije u području klime uz otvaranje radnih mjesta i 

održivi rast. Predložit ću novu strategiju biološke raznolikosti do 2030. sagledavajući pitanja 
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poput mreže Natura 2000, krčenja šuma, degradacije tla, zaštićenih vrsta i staništa te održivog 

iskorištavanja mora i oceana. Preuzet ću vodstvo i u postizanju naše zajedničke ambicije nulte 

razine onečišćenja, za što će biti potreban širok pristup koji sagledava kvalitetu zraka i vode, 

opasne kemikalije, emisije onečišćujućih tvari, pesticide i endokrine disruptore. Predvodit ću i 

rad na novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo. Moramo ubrzati prelazak Europe na 

model kružnoga gospodarstva. To je ključno da bi naše gospodarstvo bilo konkurentno i 

otporno na buduće promjene. Potpuno podupirem ideju o prosperitetnom i održivom ribarstvu 

i uspješnom plavom gospodarstvu. Stoga ću se usredotočiti na potpunu provedbu zajedničke 

ribarstvene politike i njezinu evaluaciju do 2022. kako bi se utvrdilo kako riješiti pitanja koja 

nisu dostatno obuhvaćena postojećom politikom. Trebamo zajedničku ribarstvenu politiku 

koja odgovara i ribarima i obalnim zajednicama i okolišu. EU je svjetski predvodnik u 

upravljanju oceanima. Želim da naša načela održivosti budu poštovana diljem svijeta i 

odlučno ću raditi na tome. Pokrenut ću i rad na razvoju novog pristupa održivom plavom 

gospodarstvu, koji bi trebao obuhvatiti sve od znanja o moru i istraživanja mora do prostornog 

planiranja morskog područja, obnovljive morske energije, plavih ulaganja i regionalne 

pomorske suradnje.  

Htio bih istaknuti i dva važna načela koja će usmjeravati moj rad budem li potvrđen kao 

povjerenik. Tijekom mandata osigurat ću da politike u mojem portfelju doprinose 

pravednijem društvu u kojem nitko nije zapostavljen. Ambiciozne politike u području klime i 

okoliša same po sebi ostvaruju veću socijalnu pravednost jer poboljšavaju svačije zdravlje, 

dobrobit i kvalitetu života. No, ja želim učiniti više i osigurati da zelena tranzicija svima 

donese koristi. Trebamo ciljane mjere za poboljšanje otpornosti ranjivih osoba i zajednica. 

Uspostava najavljenog Fonda za pravednu tranziciju bit će ključna za osiguravanje popratnih 

mjera. Drugo, moramo osigurati da se naše politike temelje na dokazima. Za to su važne 

solidne znanstvene podloge, pa ću blisko surađivati s pružateljima znanja kao što su Europska 

agencija za kemikalije (ECHA) i Europska agencija za okoliš (EEA) te znanstvenom 

zajednicom općenito. Kvalitetno oblikovane politike temeljene na dosljednom shvaćanju 

znanosti i okolišnih, ekonomskih i socijalnih utjecaja bit će lakše provesti i donijet će više 

koristi svima. 

Kao zastupnik u parlamentu i ministar bio sam vrlo otvoren u svojem pristupu oblikovanju 

politika. Redovito sam se sastajao s biračima, posjećivao litavske regije te koristio sve druge 

mogućnosti koje digitalno doba pruža kako bih poslušao glas društva. Budem li potvrđen kao 

povjerenik, obvezujem se da ću nastaviti s jednakom predanošću: surađivat ću s Europskim 

parlamentom, posjećivati države članice i susretati se s građanima te promicati politike EU-a 

u svojoj nadležnosti svim digitalnim alatima, čime ću osigurati vidljivost strateškog programa 

Komisije u svojem portfelju. 

Čvrsto vjerujem u rodno osviještenu politiku. Kao ministar podupirao sam i promicao 

inicijativu Women Go Tech, čiji je cilj povećati zastupljenost žena u informacijskim 

tehnologijama i inženjerstvu u Litvi. Broj sudionica programa udvostručivao se svake godine 

te se zahvaljujući toj inicijativi sve više žena zapošljavalo u tehnološkim poduzećima. Htio 

bih nastaviti u sličnom smjeru te integrirati rodnu perspektivu u sva područja politike u 

svojem portfelju u Europskoj komisiji. Ovaj je planet naš jedini dom i stoga svi Europljani, 

bez obzira na spol, dob, vjeru ili druge razlike, trebaju sudjelovati u pronalaženju rješenja za 

izazove u području okoliša. Rodna perspektiva bit će važna za ostvarenje mojeg programa. 

Novoizabrana predsjednica von der Leyen u svojem je programu visok prioritet dala pitanju 

rodne ravnopravnosti i obvezala se da će predvoditi svojim primjerom tako što će uspostaviti 

rodno uravnotežen sastav Kolegija. Isto načelo namjeravam primijeniti na svoj tim. Nastojat 
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ću postići rodnu ravnopravnost u svim aktivnostima koje organiziraju moje službe (paneli, 

stručne skupine). Interno ću osigurati da moje službe provode strogu rodnu politiku.   

Kad je riječ o mojem jamstvu neovisnosti, u potpunosti ću poštovati slovo i duh Ugovora, 

posebice obvezu djelovanja u europskom interesu bez utjecaja bilo koje vlade ili druge 

institucije, tijela, ureda ili ustanove. Poštovat ću i Kodeks ponašanja članova Europske 

komisije i njegove odredbe o sukobu interesa. Moja je izjava o sukobu interesa dovršena i 

dostupna javnosti. U slučaju promjena odmah ću je ažurirati. 

 

2. Upravljanje portfeljem i suradnja s Europskim parlamentom  

Kako vidite svoju ulogu člana Kolegija povjerenika? U kojem pogledu smatrate da biste 

bili odgovorni Parlamentu za svoje postupke i djelovanje svojih odjela?  

Na što ste se konkretno spremni obvezati u pogledu veće transparentnosti, bolje 

suradnje i konkretnog daljnjeg postupanja u vezi sa stajalištima Parlamenta i njegovim 

zahtjevima za zakonodavne inicijative? Jeste li spremni informacije i dokumente o 

planiranim inicijativama ili tekućim postupcima pružati Parlamentu u jednakoj mjeri 

kao i Vijeću? 

Čast mi je biti dio tima novoizabrane predsjednice Ursule von der Leyen. Vidim se u ulozi 

člana Kolegija blisko surađujući s drugim članovima. Budem li potvrđen kao povjerenik za 

okoliš i oceane, radit ću na tome da okoliš, plavo gospodarstvo i sektor ribarstva budu 

sastavni dijelovi europskog zelenog plana. Stoga ću blisko surađivati s izvršnim 

potpredsjednikom nadležnim za to područje, kao i s drugim članovima Kolegija. Izazovi s 

kojima se suočavamo u području okoliša i oceana tiču se svih nas. Budem li potvrđen kao 

povjerenik, nastojat ću ugraditi prioritete u području okoliša i biološke raznolikosti u sva 

područja politike kako bi promjene bile istinske i sustavne. Za ostvarivanje naših ambicija u 

području klime i okoliša moramo osigurati političku usklađenost te međusobno kompatibilne 

politike. 

Kao ministar i zastupnik u nacionalnom parlamentu uvijek sam pridavao veliku važnost radu 

parlamenta. Stoga vjerujem da, ako želimo da naš rad bude ambiciozan i ispuni očekivanja 

građana, Europski parlament treba biti primjereno uključen. Smatram da se uključivanje 

Parlamenta treba temeljiti na načelima otvorenosti, uzajamnog povjerenja, učinkovitosti i 

redovite razmjene informacija. Stoga ću, budem li potvrđen kao povjerenik, osigurati opširnu 

suradnju sa zastupnicima Europskog parlamenta na svim najvažnijim projektima u mojemu 

mandatu, uz potpuno poštivanje Ugovora. Bit ću odgovoran Europskom parlamentu i 

namjeravam voditi redovitu, plodonosnu i konstruktivnu suradnju s odborima ENVI, PECH i 

svim drugim odborima. Moja komunikacija s Parlamentom bit će otvorena, transparentna i 

konstruktivna kako bi se uspostavilo uzajamno povjerenje.  

Također se potpuno obvezujem provoditi sveobuhvatne odredbe o transparentnosti i razmjeni 

informacija iz Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Komisije te 

Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva. Novoizabrana predsjednica von 

der Leyen podupire pravo inicijative Europskog parlamenta. U vezi s parlamentarnim 

rezolucijama donesenima većinom glasova zastupnika obvezala se da će njezina Komisija 

poduzeti daljnje mjere u obliku zakonodavnog akta, uz puno poštovanje načela 

proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade zakonodavstva. U potpunosti podupirem taj 
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cilj i blisko ću surađivati s odgovarajućim odborima kako bih osigurao da Komisija prikladno 

djeluje u područjima pod mojom nadležnošću.  

Znam da je pružanje informacija i dokumenata ključno za produbljivanje partnerstva 

Europskog parlamenta i Komisije. Ugovorom iz Lisabona Europski parlament i Vijeće 

utvrđeni su kao suzakonodavci, a ja ću osigurati da budu obaviješteni, u skladu s njihovim 

nadležnostima koje proizlaze iz Ugovora, o svim dosjeima u koje budu uključeni. Obvezujem 

se i na nastavak konstruktivne razmjene informacija o međunarodnim pregovorima u oba 

dijela mojeg portfelja. Prvi važan događaj u bližoj budućnosti bit će Konferencija stranaka 

Konvencije o biološkoj raznolikosti (COP15) koja će se održati 2020. u Kini. U tom pogledu 

osigurat ću da se Europski parlament redovito izvješćuje u svim fazama postupka.  

 

 

Pitanja Odbora za ribarstvo 

3. Koje su Vaše ambicije za sljedećih pet godina u pogledu poticanja politika održivog 

ribarstva i akvakulture, postizanja ravnoteže između očuvanja ribolovnih resursa i 

postizanja sigurnog i profitabilnog sektora ribarstva te razmatrate li mogućnost reforme 

zajedničke ribarstvene politike tijekom ovog mandata kako bi se bolje odgovorilo na 

postojeće izazove? 

Iznimno sam počašćen što mi je ponuđen portfelj okoliša i oceana. Ribarstvo će ostati temelj 

tog portfelja, a ja ću predano raditi na tome da zajednička ribarstvena politika ostvari svoje 

društvene, ekonomske i okolišne ciljeve te osigurava održivu hranu za naše građane.  

 

Novoizabrana predsjednica u svojim je političkim smjernicama za sljedeću Europsku 

komisiju 2019. – 2024. naglasila da bismo trebali biti ambiciozna Unija. Dat ću sve od sebe 

da europski sektor ribarstva i akvakulture bude održiv i profitabilniji. Znam da pri tome mogu 

računati na pomoć Europskog parlamenta te ću svakako dati prioritet suradnji s Odborom za 

ribarstvo. Kao kandidat za povjerenika za okoliš i oceane smatram da održivo ribarstvo i 

akvakultura moraju biti sastavni dio reakcije EU-a na globalne izazove poput veće potražnje 

za hranom i povećanim pritiscima na naš planet koji su posljedica ljudskog utjecaja. Europska 

unija već je ostvarila napredak, primjerice time što sve više gospodari ribljim stokovima na 

održiv način i uspješno suzbija nezakonit, neprijavljen i nereguliran ribolov diljem svijeta. No 

još nas čeka mnogo posla, i kod kuće i u svijetu, pri čemu EU mora predvoditi svojim 

primjerom.  

 

Kao prvo, budem li potvrđen kao povjerenik, najviši prioritet mojeg mandata bit će potpuna 

provedba zajedničke ribarstvene politike. Moramo postići najviši održivi prinos, očuvati 

zdravlje planeta, ali i osigurati razvoj naših obalnih zajednica. Dokazi govore sami za sebe: 

kad su stokovi zdravi, ribari i ribarice ostvaruju veći profit te obalne zajednice prosperiraju. U 

načelu, od 2020. stokovima treba upravljati u skladu s ciljem najvišeg održivog prinosa. To će 

zahtijevati političku volju i predanost svih aktera. Iako ne možemo postići održivo ribarstvo 

do sljedeće godine, trebamo se više angažirati na njegovu ostvarivanju i pritom podupirati 

ribare i ribarice. To je posebno važno u Sredozemlju, gdje se 87 % stokova prekomjerno 

izlovljava, što ne ugrožava samo ekosustave nego i životne uvjete te budućnost ribara i 

ribarica. Povjerenik Vella zaslužan je za porast političke volje i snažniju predanost za 

postizanje održivosti ribarstva u sredozemnim i crnomorskim zemljama. Namjeravam 

nastaviti tim putom u skladu s postojećim političkim obvezama. Za postizanje najvišeg 

održivog prinosa u našim morima, provedbu obveze iskrcavanja i suzbijanje nezakonitog 
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ribarstva moramo osigurati svrsishodna pravila i ravnopravne uvjete. Naličje kontrole je 

provedba pravila, što je preduvjet za postizanje održivosti ribarstva. Obvezujem se provesti 

mjere za njihovu provedbu i stoga računam na vašu potporu kako bismo ojačali sustav 

kontrole ribarstva tijekom njegova tekućeg preispitivanja. Time nećemo samo pridonijeti 

postizanju održivosti ribarstva, nego i odati počast velikoj većini ribara i ribarica koji poštuju 

pravila. Nedavni prijelaz na održivo ribarstvo u mnogim dijelovima EU-a ostvaren je 

zahvaljujući odlučnosti naših ribara i ribarica. Ta bi nastojanja trebalo podupirati javnim 

ulaganjima. Stoga je iznimno važno što prije postići sporazum o novom Europskom fondu za 

pomorstvo i ribarstvo za razdoblje 2021. – 2027.  

 

Drugo, htio bih da u okviru europskog zelenog plana iskoristimo potencijal održivih morskih 

plodova kako bismo pridonijeli ostvarivanju strategije za održivu hranu „od farme do stola”. 

EU s ribarskom flotom koja iskrcava više od 5 milijuna tona ribe i sektorom akvakulture koji 

na tržište stavlja 1,4 milijuna tona morskih plodova ima važnu ulogu u osiguravanju 

sigurnosti opskrbe održivom hranom. U tom pogledu želimo osigurati da naša strategije 

održive hrane omogućuje šire koristi i veću gospodarsku održivost sektora ribarstva i 

akvakulture (uključujući sektor artizanalnog ribarstva) te da štetne utjecaje na okoliš svodi na 

najmanju moguću mjeru. U okviru strategije održive hrane namjeravam preispitati postojeće 

strateške smjernice Komisije za akvakulturu i dalje provoditi stup tržišne politike ZRP-a, koji 

također ima ključnu ulogu u ostvarenju ciljeva zajedničke ribarstvene politike. 

 

Treće, održivo ribarstvo ne prestaje na našim granicama. Naša flota lovi u svim morima i 

oceanima, a 60 % morskih plodova uvozimo iz zemalja izvan EU-a. To nam nameće golemu 

odgovornost da EU mora ostati svjetski predvodnik u održivom ribarstvu i općenito 

gospodarenju oceanima. U skladu s ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda moramo 

insistirati na znanstveno utemeljenom upravljanju ribarstvom i poboljšanoj kontroli u 

cijelome svijetu, i to svim sredstvima i u svim forumima: u regionalnim organizacijama za 

upravljanje ribarstvom, u globalnim tijelima poput Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i 

poljoprivredu te putem partnerskih sporazuma o održivom ribarstvu. Procjenjuje se da je 

petina svjetskog ulova nezakonita, neregulirana i neprijavljena; borba protiv te nedaće bit će 

visoko na mojoj listi prioriteta. Tako ćemo i našim ribarima i ribaricama osigurati jednake 

uvjete. 

 

Četvrto, namjeravam blisko surađivati s kandidatom za povjerenika za trgovinu kako bismo 

osigurali da Europa predvodi rasprave u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji o postizanju 

globalnog sporazuma o ukidanju štetnih poticaja za ribarstvo koji pridonose prekomjernom 

izlovljavanju, nezakonitom ribolovu i prekapacitiranosti, čime bismo ispunili obvezu EU-a da 

postigne ciljeve održivog razvoja.  

 

Tijekom evaluacije zajedničke ribarstvene politike, koju treba provesti do kraja 2022., 

pažljivo ću razmotriti je li politika i dalje svrsishodna za svladavanje postojećih i novih 

izazova s kojima se suočavamo, kao što su klimatske promjene i socioekonomski razvoj, te 

izazova u drugim područjima. Dijalog sa sektorom ribarstva i civilnim društvom bit će od 

neprocjenjive vrijednosti te ću kontaktirati dionike i pažljivo saslušati njihova mišljenja, među 

ostalim i tijekom posjeta državama članicama. Odbor PECH i svi drugi odbori Europskog 

parlamenta obuhvaćeni tom politikom bit će privilegirani partneri u procjeni postojeće 

zajedničke ribarstvene politike i promišljanju o njezinu budućem razvoju.  
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4. Kako ćete osigurati i poboljšati postupak kontrole i usklađenost uvoza proizvoda 

ribarstva i akvakulture sa zakonodavstvom EU-a, među ostalim i kako bi se povećalo 

povjerenje potrošača? 

EU je najveći svjetski trgovac proizvodima ribarstva i akvakulture. Uvoz iz zemalja izvan 

EU-a dosegnuo je 2018. desetogodišnji vrhunac od 26,5 milijardi EUR. To nam s jedne strane 

nameće golemu odgovornost prema građanima, koji se pouzdaju u nas i očekuju da osiguramo 

da je uvezena hrana sigurna i u skladu s našim propisima. S druge strane, to nam osigurava 

alate za usklađivanje trgovinskih partnera s našim načelima i politikama, primjerice u pogledu 

održivosti i upravljanja oceanima.  

Preuzimamo tu odgovornost prvenstveno osiguravanjem da uvezeni proizvodi potječu iz 

legalnih izvora. Za to već imamo brojne alate, primjerice Uredbu o nezakonitom, 

neprijavljenom i nereguliranom ribolovu i Uredbu o kontroli ribarstva. No, lanci opskrbe u 

sektoru ribarstva složeni su i rizik uvijek postoji. Stoga smatram da trebamo pojačati 

sljedivost uvoznih proizvoda, ali i na tržištu EU-a općenito.   

U tome važnu ulogu imaju moderne tehnologije. Digitalni alati mogu nam pomoći da 

osiguramo poštovanje pravila provjeravanjem zakonitosti ulova i usklađenosti sa zajedničkom 

ribarstvenom politikom ili, u kontekstu naše trgovinske politike, s pravilima o podrijetlu. Prije 

nekoliko mjeseci pokrenut je sustav CATCH, digitalni sustav za upravljanje potvrdama o 

ulovu na razini EU-a za suzbijanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, koji 

nam može pomoći da usklađenije i učinkovitije kontroliramo uvoz proizvoda ribarstva. 

Budem li potvrđen kao povjerenik, na tome ću blisko surađivati s povjerenicima nadležnima 

za područja politike kao što su digitalno gospodarstvo i sigurnost hrane. 

Smatram da je ključno osigurati sinergije i usklađenost s drugim politikama EU-a u 

područjima kao što su trgovina, carine, higijena hrane te informiranje potrošača. To će 

omogućiti našim građanima da donesu odluke utemeljene na kvaliteti, sigurnosti i održivosti. 

Tako ćemo i smanjiti nepotrebno administrativno opterećenje, što je ključno načelo programa 

novoizabrane predsjednice.  

Budem li potvrđen kao povjerenik, nastavit ću primjenjivati politiku nulte tolerancije 

nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova. EU je svjetski predvodnik u tom 

području i naša se politika pokazala iznimno uspješnom. Naši trgovinski partneri znaju da ne 

zaziremo od uporabe trgovinske moći da bismo osigurali usklađenost, ali istodobno 

održavamo dijalog i uzajamno povjerenje, bez obzira na povlašteni trgovinski odnos treće 

zemlje s EU-om. 

U tom pogledu smatram da je važno i dalje raditi na bilateralnoj razini s našim glavnim 

partnerima koji dijele naša stajališta, a koji su često i najveći uvoznici proizvoda ribarstva, 

kako bismo ih potaknuli da ojačaju svoje sustave kontrole uvoza i primijene pristup sličan 

našemu. 

Poticat ću poboljšanje sljedivosti i transparentnosti na međunarodnoj razini. To se može 

postići primjerice bilateralnim trgovinskim sporazumima, podupiranjem multilateralnih 

inicijativa (npr. inicijative Organizacije UN-a za hranu i poljoprivredu (FAO) za izradu 

globalne evidencije plovila koja se bave ribarstvom) ili promicanjem provedbe međunarodnih 

instrumenata, primjerice dobrovoljnih smjernica FAO-a o programima dokumentiranja ulova. 

Uvjeren sam da se transparentnost može povećati i na tržištu EU-a. To bi nam omogućilo da 

osiguramo pravednije tržišno natjecanje među europskim i uvoznim proizvodima te da 

izgradimo povjerenje potrošača.  
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5. Kako u okviru svog portfelja namjeravate oblikovati politike u području okoliša i 

pomorstva općenito, a posebno u području ribarstva? 

U okviru svojih političkih prioriteta novoizabrana predsjednica zatražila je od svojih 

povjerenika da, budu li potvrđeni, osiguraju da Europa predvodi prijelaz prema zdravom 

planetu i da postane prvi klimatski neutralan kontinent. To su dva najveća izazova i dvije 

najveće prilike naše ere i naš će mandat biti ključan za njihovo ostvarenje. Svjetska mora i 

oceani najranjivija su područja. Klimatske promjene i onečišćenje već utječu na mora putem 

porasta površinskih temperatura, zakiseljavanja oceana i smanjenja koncentracije kisika. To 

utječe na staništa, morske ekosustave, riblje stokove i njihovu rasprostranjenost te u nekim 

slučajevima prijeti opstanku vrsta, a može utjecati i na naše ribare i ribarice i njihove 

gospodarske aktivnosti.  

 

Stoga je zaštita morskog okoliša, izravno povezana s klimatskim promjenama, globalni 

izazov. U najnovijem znanstvenom izvješću Međunarodnog panela o klimatskim promjenama  

procijenjeni su brojni alarmantni utjecaji klimatskih promjena na oceane te obalne i polarne 

ekosustave, kao i na zajednice koje ovise o njima. To je ojačalo moje uvjerenje da EU mora 

ostati svjetski predvodnik borbe protiv klimatskih promjena, jačajući poveznice između 

politika povezanih s okolišem te pomorske i ribarstvene politike. Moja je ambicija što prije 

postići globalni sporazum o biološkoj raznolikosti otvorenog mora u okviru Konvencije 

Ujedinjenih naroda o pravu mora. 

Očuvanje morskog okoliša i njegove biološke raznolikosti ne koristi samo prirodi. Dobro 

upravljanje oceanima i njihova zaštita omogućit će našim ribarima i ribaricama te obalnim 

zajednicama da se nastave baviti aktivnostima kojima zarađuju za život. Smatram da je 

ključno angažirati sve dionike i države članice kako bismo ostvarili ambiciozne ciljeve zaštite 

okoliša i održivosti. Za to će mi posebno biti potrebna pomoć Europskog parlamenta. Stoga se 

obvezujem da ću osigurati trajni dijalog s odborom PECH i svim drugim parlamentarnim 

odborima uključenima u tu politiku, kao i sa širom ribolovnom zajednicom. Također ću 

posjećivati obalne zajednice diljem Europe 

 

Smatram da je pravilna provedba zajedničke ribarstvene politike ključna za održivo 

iskorištavanje morskih resursa. Neki od mojih prioriteta bit će postizanje najvišeg održivog 

prinosa i potpuna provedba obveze iskrcavanja. Ti koncepti odražavaju odgovarajući smjer 

politike te ih treba smjelo provoditi. Brojke ne lažu: ribolov na održivim razinama doveo je do 

rekordnog profita za našu flotu, što koristi i našim ribarima i ribaricama te europskim obalnim 

zajednicama. 

 

Kako ribolov nije potpuno zasebna djelatnost, namjeravam dodatno ojačati sinergije između 

zaštite morskog okoliša s jedne strane i osiguravanja održivog ribarstva u okviru zajedničke 

ribarstvene politike s druge strane. Uvjeren sam da taj pristup nosi obostrane koristi. Drugi su 

alat zaštićena morska područja, koja ću sagledati i sa stajališta ribarstva i sa stajališta okoliša. 

Nije dovoljno samo proglasiti zaštićena morska područja. Njih treba i proširiti i bolje povezati 

te njima treba učinkovitije upravljati, savjetujući se pritom s najpogođenijim skupinama i 

imajući na umu znanstvene dokaze. Mjere očuvanja su važne, ali ključno je da ribari i ribarice 

na koje one izravno utječu shvate da te mjere nose i ekonomske koristi. Predano ću raditi na 

ostvarivanju tih ciljeva. 

 

Sada kad se sve više zemalja nadmeće za prostor na oceanu ključno je osigurati da održivo 

upravljamo našim morima i oceanima. Stoga je vrijeme da evaluiramo provedbu Direktive o 
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prostornom planiranju morskog područja, kojom se od država članica zahtijeva da do ožujka 

2021. izrade pomorske prostorne planove koji se temelje na ekosustavima. Na primjer, 

planovi država članica da učetverostruče proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na moru 

do 2030. imaju smisla u kontekstu ugljične neutralnosti, ali moramo osigurati da se oni ne 

kose sa zaštitom morskog okoliša u Europi. Drugi je dio sklopa okoliš–ribarstvo bolja zaštita 

osjetljivih vrsta u morskom okolišu. Smatram da moramo uvesti mjere ublažavanja u ribarstvo 

u svim europskim morskim bazenima kako bismo zaštitili morske sisavce poput tuljana i 

dupina, morske ptice i želve. Nova uredba o tehničkim mjerama korak je u pravom smjeru i 

poduzet ću sve potrebne mjere za jačanje otpornosti morskih ekosustava.  

 

Moramo i više raditi na provedbi Direktive o lučkim uređajima za prihvat i proširene 

odgovornosti proizvođača za ribolovni alat kako bismo potaknuli flotu da otpad i odbačene 

ribarske mreže vraća na obalu. Na tome ću raditi u bliskoj suradnji s povjerenicom za promet.  

 

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo pomoći će u financiranju skupljanja morskog otpada, 

uključujući ribolovni alat, i pomoći da se ribarski sektor više uključi u te inicijative. Želim da 

ribari i ribarice budu uključeni u ekološku tranziciju i imaju ključnu ulogu u njoj. Oni dobro 

poznaju naša mora i oceane te su njihova potpora i angažman ključni za naš uspjeh. Zaštita 

morskog okoliša globalni je izazov blisko povezan s klimatskim promjenama. Budem li 

potvrđen kao povjerenik, radit ću sa svim dionicima i uključenim institucijama na razvoju i 

provedbi sredstava za uspješno svladavanje tog izazova.  

 

 

Pitanja Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane 

6. Biološka raznolikost i krčenje šuma 

S obzirom na nedovoljan napredak u postizanju ciljeva za 2020., kako ćete osigurati da 

Europska unija ispuni svoje ciljeve u pogledu biološke raznolikosti i da se zaštita 

prirode odražava u svim područjima politike EU-a, uključujući ZPP? Hoćete li se 

obvezati na ambicioznu strategiju EU-a za biološku raznolikost do 2030., uključujući 

pravno obvezujuće mjere? Na globalnoj razini, kako ćete osigurati da Europa preuzme 

vodeću ulogu u poticanju ambicioznog međunarodnog sporazuma koji će dovesti do 

znatnog i mjerljivog globalnog napretka? Kako namjeravate osigurati da EU pojača 

svoje mjere za očuvanje morskih i obalnih ekosustava i što ćete učiniti kako biste 

ispunili obvezu EU-a u pogledu postizanja očuvanja i održivog korištenja oceana i mora 

te morskih resursa? Što ćete u sljedećim mjesecima učiniti da biste pojačali djelovanje 

Europske unije unutar i izvan EU-a kako bi se ispunila globalna obveza zaustavljanja 

krčenja šuma do 2020.? Točnije, koje konkretne korake i zakonodavne mjere predlažete 

kako bi se osiguralo da nijedan proizvod koji se stavlja na tržište EU-a nije povezan s 

krčenjem šuma i degradacijom ekosustava? 

 

Biološka raznolikost i zdravi ekosustavi ključni su za otpornu prirodu, ljudski život i dobrobit, 

kao i za naše gospodarstvo. Iako je ostvaren određeni napredak, potrebno je dodatno raditi na 

suzbijanju dosad nezabilježenog gubitka biološke raznolikosti s kojim smo suočeni. 

Novoizabrana predsjednica obvezala se utvrditi nove standarde za biološku raznolikost u 

okviru trgovinske, industrijske, poljoprivredne i ekonomske politike, a ja ću ispuniti tu 

obvezu. Da bi se to postiglo, treba ugraditi ciljeve zaštite biološke raznolikosti u sve 

relevantne europske i nacionalne politike na temelju inicijativa utvrđenih u političkim 

smjernicama. Na primjer, u našim budućim trgovinskim sporazumima trebat će utvrditi 

najviše standarde zaštite okoliša. Isto tako, uključivanjem ciljeva održivog razvoja 
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Ujedinjenih naroda u europski semestar osigurat ćemo da gospodarski razvoj država članica 

ne šteti okolišu i biološkoj raznolikosti. Drugi je primjer prijedlog buduće zajedničke 

poljoprivredne politike: ključno je da suzakonodavci u tekućim pregovorima zadrže ključne 

elemente koji omogućuju državama članicama da podupiru svoje poljoprivrednike u prijelazu 

na održivu poljoprivredu. Pritom posebice mislim na odredbe o pojačanoj uvjetovanosti, 

programima za ekologiju i odvajanju najmanje 30 % sredstava iz drugog stupa za mjere 

povezane s okolišem i klimom. Računam na odlučnost Europskog parlamenta da zadrži te 

izrazito važne odredbe.   

 

Povjerena mi je odgovornost da osiguram da Europa potakne cijeli svijet na postizanje 

ambicioznog sporazuma na Konferenciji stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti 2020. u 

Kini i predloži novu strategiju biološke raznolikosti do 2030. Ne smijemo dopustiti da se 

gubitak biološke raznolikosti nastavi. Moramo ga obuzdati. Stoga ću prvo raditi na 

osmišljavanju cilja zaštite biološke raznolikosti jednakovrijednog cilju Pariškog klimatskog 

sporazuma od 1,5 °C i osigurati da ga cijeli svijet prihvati.  

 

Da bi EU ostvario svoj ambiciozan cilj na Konferenciji stranaka u Kini, morat će povesti 

primjerom. Stoga me novoizabrana predsjednica zamolila da sagledam pitanja poput mreže 

Natura 2000, krčenja šuma, degradacije tla, zaštićenih vrsta i staništa te održivog 

iskorištavanja mora i oceana. Trebamo poboljšati održivost poljoprivrede i ribarstva u EU-u i 

ublažiti utjecaj načina na koji proizvodimo, distribuiramo i konzumiramo hranu na okoliš. 

Osim toga, zdravlje našeg tla trebamo promotriti iz nove perspektive (kako bismo ispunili 

ambiciozan klimatski cilj). Morat ćemo dodatno raditi i na pronalasku rješenja za ublažavanje 

klimatskih promjena i prilagodbu tim promjenama koja su učinkovita i utemeljena na prirodi. 

K tome, nastojat ću osigurati dovoljna sredstva za financiranje svih navedenih mjera, ne samo 

iz relevantnih programa EU-a nego i mobiliziranjem privatnog kapitala putem fonda za 

ulaganja za održivu Europu, koji bi u narednom desetljeću trebao uložiti bilijun eura.  

 

Zaštita morskih i obalnih ekosustava i održivo iskorištavanje naših oceana bit će moji 

prioriteti pri ostvarivanju europskog zelenog plana. Gubitak morske biološke raznolikosti 

zabrinjavajuće oslabljuje oceanski ekosustav i njegovu sposobnost da pretrpi poremećaje, 

prilagodi se klimatskim promjenama i vrši ulogu globalnog regulatora okoliša i klime. U tom 

će se području moj rad zasnivati na četiri glavne okosnice. Prvo, zaštićena morska područja 

treba proširiti i bolje povezati te njima treba učinkovitije upravljati. Drugo, treba osigurati 

održivo ribarstvo uz nultu stopu tolerancije za nezakonit, neprijavljen i nereguliran ribolov i 

ukidanje neodrživog ribolova. Treće, treba dalje smanjivati onečišćenje, što uključuje 

smanjivanje morskog otpada, gubitka hranjivih tvari, mikroplastike i podvodne buke. I 

četvrto, moramo bolje iskoristiti mjerodavne regionalne pomorske konvencije kako bismo 

osigurali da naša mora budu i ostanu čista, zdrava i produktivna. 

 

Kad je riječ o šumama, osigurat ću provedbu mjera iz nedavne Komunikacije Komisije o 

krčenju šuma. 

 

7. Kružno gospodarstvo  

Koje ćete konkretne mjere predložiti za smanjenje ukupnog ekološkog otiska 

proizvodnje i potrošnje u Europskoj uniji? Osim rješavanja problema korištenja 

resursa u tekstilnoj i građevinskoj industriji, koje glavne mjere namjeravate predložiti u 

novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo i koji vremenski raspored predlažete za 

te mjere? Kako vidite ulogu biogospodarstva EU-a i kako biste riješili eventualne 
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kompromise između rastućeg biogospodarstva i sve većih ekoloških pritisaka? Jeste li se 

spremni obvezati na netoksično kružno gospodarstvo, na razvoj netoksičnih ciklusa 

materijala kako bi se reciklirani otpad mogao upotrebljavati kao glavni, pouzdan izvor 

sirovina? Koje dodatne zakonodavne i nezakonodavne mjere planirate kako bi se riješio 

problem onečišćenja plastikom, posebno plastičnom ambalažom? 

 

Budući da su nam resursi ograničeni, moramo pronaći nove načine proizvodnje i potrošnje 

koji poštuju ekološke granice našeg planeta. Europa i dalje proizvodi previše otpada i trati 

resurse, a globalno natjecanje za rijetke resurse i dalje se pojačava. Danas još bacamo 88 % 

vrijednosti proizvoda koje stavljamo na tržište. Novoizabrana predsjednica Ursula von der 

Leyen povjerila mi je izradu novog akcijskog plana za kružno gospodarstvo, ključnog 

elementa europskog zelenog plana, u koordinaciji s kandidatom za izvršnog potpredsjednika 

Timmermansa. Namjeravam iskoristiti dosad stečeno iskustvo, posebice ono iz provedbe 

prvog akcijskog plana za kružno gospodarstvo, te ubrzati prijelaz s linearnog na kružno 

gospodarstvo. To će znatno doprinijeti postizanju našeg cilja klimatski neutralne Europe i 

uklopiti se u novu industrijsku strategiju pomoću koje ćemo u najvećoj mogućoj mjeri 

iskoristiti prilike koje taj prijelaz nudi. 

 

Moramo pronaći način kako da dodatno smanjimo utjecaj naše proizvodnje i potrošnje na 

okoliš. Svoja ću nastojanja usmjeriti na postupno ukidanje jednokratnih proizvoda i proizvoda 

kratkog životnog vijeka i njihovu zamjenu trajnijim proizvodima. Razmotrit ću razne mjere 

kojima bismo osigurali da naše gospodarstvo bude više kružno. Na temelju prvog akcijskog 

plana za kružno gospodarstvo moramo dalje iskorištavati potencijal pristupa temeljenog na 

životnom ciklusu. Prvo se moramo usredotočiti na fazu proizvodnje, primjerice novim 

pristupima za ekološki dizajn i aktivnijim promicanjem ponovne uporabe i popravka. Zatim 

trebamo osnažiti potrošače, prvenstveno pružanjem informacija koje su im potrebne za 

donošenje odluka, primjerice osiguravanjem pouzdanosti tvrdnji o prihvatljivosti proizvoda za 

okoliš. Trebalo bi poduprijeti i razvoj ekonomije dijeljenja u mjeri u kojoj ona doprinosi 

održivosti okoliša. Kad je riječ o javnim tijelima, trebali bismo bolje iskoristiti znatni 

potencijal zelene javne nabave. To će omogućiti javnim tijelima da se pozicioniraju kao 

održivi kupci, čime će doprinijeti preusmjeravanju opskrbnog lanca na održive proizvode i 

usluge.  

 

Moj će cilj biti promjena paradigme: prijelaz s recikliranja na sprečavanje nastanka otpada i 

njegovo svođenje na najmanju moguću mjeru. To će biti treća os mojeg djelovanja. Pobrinut 

ću se da hitno poduzmemo korake za sprečavanje nastanka otpada, uključujući otpad od hrane 

i druge važne tokove otpada. Da bismo osigurali uspjeh, treba razviti otporan okvir za 

praćenje u okviru kojeg ćemo procjenjivati napredak i surađivati s dionicima. Na kraju, 

obvezujem se da ću osigurati veću potporu za inovacije, što je ključni uvjet za prijelaz 

prerađivačke industrije, proizvodnje, digitalnih tehnologija i novih poslovnih koncepata na 

kružno gospodarstvo. Prijelaz na održivije poslovne modele trebao bi otključati nove 

mogućnosti, posebice za mala i srednja poduzeća. Kako bismo to poduprli, uz 

preusmjeravanje programa financiranja u primjerena prioritetna područja moramo iskoristiti i 

potencijal privatnog financiranja, posebice u okviru Plana ulaganja za održivu Europu.    

 

Svi sektori i poduzeća mogu imati koristi od kružnoga gospodarstva. Moramo prilagoditi 

svoje mjere izazovima koji proizlaze iz životnog ciklusa nekog materijala ili proizvoda. Uz 

tekstilnu i građevinsku industriju, istražit ću kako djelovati u drugim sektorima koji se 

intenzivno koriste resursima, kao što su prehrambeni sektor i sektor informacijske i 

komunikacijske tehnologije.  
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Biogospodarstvo je obnovljivi segment kružnoga gospodarstva. No, iako su obnovljivi, 

biološki resursi nisu nepresušni. Stoga, kao i drugi sektori, i biogospodarstvo EU-a treba u 

potpunosti prihvatiti naše ciljeve održivosti i kružnosti. Svi sektori primarne proizvodnje i svi 

gospodarski i industrijski sektori koji iskorištavaju biološke resurse moraju pridonijeti 

ciljevima zaustavljanja gubitka biološke raznolikosti i degradacije tla te postizanja nulte stope 

onečišćenja i klimatske neutralnosti do 2050. Da bi se to postiglo, naše se biogospodarstvo 

mora temeljiti na održivoj primarnoj proizvodnji na kopnu i u moru te na optimiranoj upotrebi 

biomase. Zaštita i produktivnost zdravih ekosustava u morima, oceanima, šumama i tlima 

ključni su za održivo biogospodarstvo. To možemo postići samo stvaranjem sinergija između 

politika povezanih s klimom i okolišem i naših ekonomskih instrumenata te daljnjim 

ublažavanjem izravnih i neizravnih utjecaja prenamjene zemljišta. Blisko ću surađivati sa 

svojim kolegama na ostvarenju tog cilja.  

 

Za ubrzanje prijelaza s linearnog na kružno gospodarstvo smatram da je ključno potaknuti 

tržišta kvalitetnih sekundarnih materijala. To podrazumijeva izgradnju povjerenja u kvalitetu 

sekundarnih materijala produbljivanjem znanja o opasnim kemikalijama i njihovom strožom 

kontrolom u svrhu razvoja ciklusa netoksičnih materijala. Moramo pronaći način da 

informacije o prisustvu kemikalija koje izazivaju zabrinutost u proizvodima budu dostupne 

tijekom njihova cijeloga životnog ciklusa duž lanca vrijednosti. U proizvodima bi opasne 

kemikalije trebalo zamijeniti sigurnijim zamjenskim tvarima, a pri dizajniranju proizvoda 

trebalo bi uzeti u obzir toksičnost materijala. Stoga moramo osigurati da te informacije budu 

dostupne subjektima koji se bave recikliranjem. To bi omogućilo upotrebu recikliranog 

otpada kao pouzdanog izvora sekundarnih sirovina. Za ostvarenje nulte stope onečišćenja 

ključan će biti širok pristup koji sagledava opasne kemikalije, pesticide i endokrine 

disruptore.  

 

Na kraju, kad je riječ o onečišćenju plastikom, budite uvjereni da će mi to biti prioritet 

tijekom cijelog mandata i da ću se nastaviti boriti da u našim oceanima ne bude plastike. 

Postignuti napredak u pogledu plastike treba nadograditi pronalaženjem konkretnih mjera za 

suzbijanje mikroplastike. Konkretno, snažno ću djelovati protiv namjernog dodavanja 

mikroplastike. Želim utvrditi primjene plastike u kojima uvođenje biorazgradivih zamjena 

može donijeti dodanu vrijednost za okoliš i utvrditi jasan regulatorni okvir. Do 2030. sva se 

plastična ambalaža mora moći lako ponovno upotrijebiti ili reciklirati, a mi moramo suzbiti 

prekomjernu ambalažu i spriječiti nastanak otpada od ambalaže u skladu sa zakonodavstvom 

o ambalaži i ambalažnom otpadu. Na kraju, suzbijanje onečišćenja plastikom i plastike za 

jednokratnu upotrebu trebalo bi biti visoko na listi prioriteta UN-a i skupine G7, ali i u 

bilateralnim odnosima s našim partnerima. Taj cilj nećemo postići bez sveobuhvatnog 

međunarodnog djelovanja pod vodstvom EU-a. 

 

 

8. Osmi program djelovanja za okoliš i strategija nulte stope onečišćenja 

 

Kako će se 8. programom djelovanja za okoliš pružiti potpora i pomoć ostvarivanju 

europskog zelenog plana (koji su prioriteti, ciljevi, alati i mjere)? Koje konkretne 

prijedloge i mjere planirate u okviru nove međusektorske strategije za nultu stopu 

onečišćenja i kako ćete osigurati da budu uključeni svi sektori na koje se to odnosi? Na 

koji će način rad na toj strategiji biti usmjeren na sprečavanje onečišćenja i odražavati 

načelo predostrožnosti i načelo „onečišćivač plaća”? Kada je riječ o onečišćenju zraka, 

koje hitne mjere planirate za smanjenje emisija na izvoru, među ostalim iz industrije, 
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prometa, poljoprivrede i grijanja kućanstava, te kako bi se osiguralo da se postojeće 

norme EU-a o kvaliteti zraka poštuju u svim državama članicama, uz istovremeni rad 

na usklađivanju zakonodavstva EU-a s najnovijim smjernicama Svjetske zdravstvene 

organizacije koje se očekuju 2020./2021.?  

 

Svjestan sam da europska politika u području okoliša uključuje dugogodišnju tradiciju 

zajedničkih programa za Uniju i države članice. Donošenje programa djelovanja za okoliš 

traži se člankom 192. Ugovora. Smatram da programima osiguravamo potrebnu zajedničku 

predanost i razumijevanje izazova i ciljeva naše politike u području okoliša koju su utvrdili 

suzakonodavci. To je važno da bi se osigurala dosljednost u provedbi politike EU-a u 

području okoliša, koja je izrazito decentralizirana i odvija se na razini Unije, država članica te 

regionalnih i lokalnih tijela vlasti, u skladu s načelima supsidijarnosti i proporcionalnosti. Na 

temelju evaluacije tekućeg programa, u novom bi programu djelovanja za okoliš trebalo 

dodatno izložiti ciljeve definirane u kontekstu europskog zelenog plana i odlučno pridonijeti 

usmjeravanju njegove učinkovite provedbe na terenu. To će pridonijeti ostvarivanju ciljeva 

održivog razvoja Ujedinjenih naroda u područjima u mojoj nadležnosti. K tome, morat ćemo 

pratiti i mjeriti napredak kako bismo osigurali pravovremeno ostvarenje programa. 

Kao građanin EU-a i kao otac, iznimno sam zabrinut zbog kvalitete zraka koji dišemo, vode 

koju pijemo i utjecaja kemikalija i industrijskih emisija na zdravlje naše djece i na sve nas.  

Unatoč općenitim poboljšanjima kvalitete europskog okoliša, zdravlje najranjivijih populacija 

Europe i dalje je nerazmjerno snažno ugroženo. Stoga pri oblikovanju modernih politika u 

području okoliša moramo osigurati pravednu tranziciju za sve. U tu tranziciju ne ulazimo svi s 

istog početnog položaja, ali važno je osigurati da nitko ne zaostaje. Stoga će, kako je 

novoizabrana predsjednica već naglasila, nekima od nas trebati prilagođenija potpora da 

bismo ostvarili zajedničku ambiciju. 

Novoizabrana predsjednica povjerila mi je ulogu predvodnika naše ambicije nulte stope 

onečišćenja. Za to će biti potreban sveobuhvatan međusektorski pristup koji će obuhvatiti sve 

trajne izvore onečišćenja uz potpuno poštovanje načela predostrožnosti i načela „onečišćivač 

plaća”. Ne dovodeći u pitanje konačnu odluku Kolegija, smatram da se trebamo usredotočiti 

na tri glavna područja. 

 

Kao prvo, moramo ojačati mjere za suzbijanje onečišćenja i njegovih glavnih izvora te 

učinkovitije rješavati pitanje trajnog onečišćenja. Namjeravam rješavati ta pitanja pomoću 

specifičnih inicijativa u svim ključnim područjima u kojima treba suzbijati onečišćenje. Na 

primjer, kad je riječ o vodama, moramo se usredotočiti na nove i posebno štetne izvore 

onečišćenja, kao što su hranjive tvari, mikroplastika i lijekovi. Moramo obuhvatiti i sustavne 

uzroke onečišćenja te ugraditi sigurnost i otpornost voda u druge politike EU-a. Nultu stope 

onečišćenja ne možemo ostvariti bez rješavanja pitanja upotrebe pesticida kao ključnog 

faktora onečišćenja vode i zraka. U sinergiji sa strategijom „od farme do stola” moramo raditi 

na smanjenju ovisnosti o pesticidima i poticati prihvaćanje niskorizičnih nekemijskih 

alternativa. Blisko ću surađivati s kandidatkinjom za povjerenicu za zdravlje pod vodstvom 

kandidata za izvršnog potpredsjednika za europski zeleni plan. 

 

Kao drugo, moramo pojačati provedbu i surađivati sa svim relevantnim razinama vlasti kako 

bismo postigli rezultate na terenu te promicati mjere podizanja svijesti kako bismo ubrzali 

promjenu ponašanja u društvu. Moramo poticati pravedan prijelaz na načine kretanja, 

proizvodnje i potrošnje koji manje onečišćuju. Upotrebljavat ću sve dostupne instrumente 

kako bih osigurao da rezultati na terenu odgovaraju našim pravnim obvezama i očekivanjima 

naših građana. 
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Kao treće, nećemo uspješno ostvariti europski zeleni plan bez mobiliziranja i javnog i 

privatnog financiranja. U tom cilju surađivat ću s kolegama zaduženima za kohezijske i 

poljoprivredne fondove, ali i s onima koji su nadležni za Plan ulaganja za održivu Europu, 

fond za pravednu tranziciju i InvestEU kako bih osigurao njihovu potporu za ostvarivanje 

naših prioriteta.  

 

Na kraju, kad je riječ o kvaliteti zraka, namjeravam pokrenuti mjere u četiri glavna smjera 

djelovanja. Prvo, osigurat ću svu moguću potporu državama članicama za provedbu mjera 

koje moraju provesti kako bi poštovale nacionalne gornje granice emisija onečišćujućih tvari 

u zrak. Ispunjenjem svojih obveza države članice dramatično će smanjiti pozadinske 

koncentracije u zraku i pomoći Europi da prepolovi utjecaje onečišćenja zraka na zdravlje. 

Drugo, branit ću naš pristup nulte tolerancije za premašivanje standarda kvalitete zraka u 

državama članicama. Treće, moramo ćemo preispitati pravni okvir za kvalitetu zraka kako 

bismo osigurali da kvaliteta zraka u EU-u prati najnovije mjerodavne znanstvene preporuke i 

omogućili nacionalnim i lokalnim vlastima da odlučnije i što je prije moguće suzbiju 

premašivanje graničnih vrijednosti onečišćenja zraka. Konačno, trebamo se pozabaviti 

onečišćenjem na izvoru. Stoga ću, na primjer, blisko surađivati s kolegicom zaduženom za 

energetiku kako bismo dodatno smanjili emisije iz naše proizvodnje i potrošnje energije. 

Radit ću i s kolegama zaduženima za unutarnje tržište i promet kako bismo osigurali da cijeli 

sustav mobilnosti bude usmjeren na čiste i aktivne načine prijevoza, posebice u urbanim 

područjima gdje je onečišćenje najveće, kako bi naši građani mogli imati koristi od izvedivih 

čistih alternativa. Moramo dodatno smanjiti emisije onečišćujućih tvari iz poljoprivrede, za 

što će biti ključna provedba ambiciozne zajedničke poljoprivredne politike i buduće strategije 

„od farme do stola”. 

 

 

 


