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A környezetért és az óceánokért felelős biztosjelölt 

 

1. Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség 

Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 

alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a területen, 

amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja erre? Hogyan 

járul majd hozzá a Bizottság stratégiai menetrendjének előmozdításához? Hogyan 

valósítja majd meg a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, és hogyan integrálja a 

nemek közötti egyenlőség szempontjait a tárcájához tartozó valamennyi szakpolitikai 

területbe?  

Milyen garanciákat tud adni függetlenségére az Európai Parlamentnek, és mi módon 

tudja biztosítani, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli tevékenysége nem teszi 

kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban?  

Azután születtem, hogy Litvánia visszanyerte függetlenségét, és tanúja voltam annak, 

ahogyan országom megtette az első lépéseket az európai uniós tagság felé. Ezért az európai 

eszme az ereimben csörgedezik, el sem tudom képzelni Litvániát Európa nélkül. Európa 

számomra egyet jelent a szabadsággal és a lehetőségekkel. Mindig is ez motivált. Volt 

alkalmam kihasználni az Európai Unió nyújtotta előnyöket, kezdve azzal, hogy szabadon 

utazhattam és tanulhattam más európai országokban, egészen a politikai elképzeléseim 

megvalósításáig. Ezért mindig ki fogok állni Európa mellett, és minden általam betöltött 

jövőbeni pozícióban Európáért fogok munkálkodni.  

Politikai pályafutásom akkor kezdődött, amikor parlamenti képviselővé választottak 

szülőhelyemen, Vilnius Šeškinė kerületében, miután választókerületemben több mint 10000 

lakcímre mentem ki, hogy találkozzak az ott élőkkel. Igazi megtiszteltetés volt számomra, 

hogy nemcsak a parlamentben képviselhettem a polgárokat, hanem a gazdasági bizottság 

elnökeként, az etikai bizottság tagjaként, és az Európai Biztonsági és Együttműködési 

Szervezet (EBESZ) melletti küldöttség vezetőjeként is.  

Nagy megtiszteltetés volt továbbá, hogy Litvánia gazdasági és innovációs minisztere 

lehettem. Ebben a minőségemben részt vettem a Versenyképességi Tanács munkájában és 

uniós szintű kezdeményezéseket támogattam. E tisztemnek köszönhetően országos szinten 

számos fontos kezdeményezést volt alkalmam előterjeszteni, például egy innovációs reformot, 

egy ipari digitalizációs csomagot, az Unióban az egyik első nemzeti szintű 

mesterségesintelligencia-stratégiáit, egy startup ökoszisztéma-fejlesztési csomagot, és egy 

élettudományokra vonatkozó stratégiát. A zöld kezdeményezésekkel kapcsolatban 

megemlíteném azokat a pénzügyi eszközöket, amelyeket Litvániában más minisztériumokkal 

együtt fejlesztettünk ki a vállalkozások energiahatékonyságának fokozása, valamint 
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ökoinnovációk révén a környezetszennyezés csökkentése érdekében. Egészen biztos vagyok 

abban, hogy az ipar és az innováció terén szerzett ismereteim fontos segítségül szolgálnak 

majd a környezeti és tengerügyi kihívásokkal való megküzdésben, és az innováció 

kulcsfontosságú lesz azok megoldásához.  

Maximálisan elkötelezett vagyok aziránt, hogy Ursula von der Leyen megválasztott elnök 

politikai iránymutatását követve valóra váltsuk az európai zöld megállapodást. Hozzá fogok 

járulni az éghajlattal kapcsolatos törekvések megvalósításához, méghozzá új munkahelyeket 

és fenntartható növekedést biztosítva. 2030-ra szóló új biodiverzitási stratégiát fogok 

előterjeszteni, figyelembe véve a Natura 2000, az erdőpusztulás, a talajromlás, a védett fajok 

és élőhelyek, valamint a fenntartható tengerek és óceánok helyzetét. Vezetni fogom továbbá a 

zéró szennyezést célzó közös törekvésünk végrehajtását, amelyhez olyan széles látókörű 

megközelítésre lesz szükség, amely kiterjed a levegő- és vízminőségre, a veszélyes vegyi 

anyagokra, a légszennyező-anyagok kibocsátására, a peszticidekre és az endokrin károsító 

anyagokra. Vezetni fogom továbbá a körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési tervvel 

kapcsolatos munkát. Fel kell gyorsítanunk Európa átállását a körforgásos gazdasági modellre, 

mivel ez kulcsfontosságú a versenyképes és időtálló gazdaság megvalósításához. 

Maximálisan elkötelezett vagyok a prosperáló és fenntartható halászat, valamint a virágzó kék 

gazdaság iránt. Ezért a közös halászati politika maradéktalan végrehajtására fogok 

összpontosítani, és 2022-re értékeléssel térképezzük fel, hogy miként foglalkozhatnák azon 

kérdésekkel, amelyekre a halászati politika jelenlegi formájában nem terjed ki kellőképpen. 

Olyan közös halászati politikára van szükségünk, amely a halászok, a part menti közösségek 

és a környezet érdekeit egyaránt szolgálja. Az EU világelső az óceánpolitikai irányítás terén. 

Azt szeretném, hogy fenntarthatósági elveinket világszerte tiszteletben tartsák, és erőteljesen 

fogok küzdeni ennek érdekében. Elő fogom mozdítani továbbá a fenntartható kék gazdaságra 

vonatkozó új megközelítés kialakítását, amely az elképzelés szerint a tengeri ismeretektől és 

kutatástól kezdve a tengeri területrendezésen, a megújuló energián és a kék beruházáson át a 

regionális tengeri együttműködésig mindenre kiterjedne.  

Szeretnék még kiemelni két fontos elvet, amelyeket szem előtt fogok tartani biztosi 

kinevezésem esetén. Megbízatásom ideje alatt biztosítani fogom, hogy a tárcámhoz tartozó 

szakpolitikák egy méltányosabb társadalomhoz járuljanak hozzá, ahol senkit nem hagyunk 

magunk mögött. Az ambiciózus éghajlat- és környezetvédelmi politikák önmagukban is 

nagyobb társadalmi igazságosságot eredményeznek, mivel mindannyiunk számára javítják az 

egészséget, az életminőséget és a jóllétet. De én ennyivel nem érem be. Biztosítani kívánom, 

hogy a zöld átalakulás mindenkinek előnyös legyen. Célirányos intézkedésekre van 

szükségünk ahhoz, hogy javítsuk a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek és közösségek 

ellenálló képességét. A beharangozott Méltányos Átalakítási Alap kulcsfontosságú lesz a 

kísérőintézkedések biztosításához. Másodszor, biztosítanunk kell, hogy szakpolitikáink 

tényeken alapuljanak. Ehhez fontosak a szilárd tudományos alapok, ezért szorosan együtt 

fogok működni az olyan tudásszolgáltatókkal, mint például az Európai Vegyianyag-

ügynökség (ECHA) és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA), valamint 

általánosságban véve a tudományos közösséggel. A tudományon, valamint a 

környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi hatások alapos ismeretén alapuló, jól megtervezett 

szakpolitikákat könnyebb végrehajtani, és eredményesebbek is lesznek mindenki számára. 

Parlamenti képviselőként és miniszterként nagyon nyitottan álltam hozzá a 

politikaalakításhoz. Rendszeresen találkoztam választóimmal, ellátogattam Litvánia régióiba, 

és a digitális kor nyújtotta valamennyi lehetőséget kihasználtam ahhoz, hogy meghalljam a 

társadalom hangját. Biztosi kinevezésem megerősítése esetén vállalom, hogy továbbra is 

ugyanezekre helyezem majd a hangsúlyt, azaz együttműködöm az Európai Parlamenttel, 
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ellátogatok a tagállamokba és felkeresem az ott élőket, valamint minden digitális eszközzel 

előmozdítom az irányításom alá tartozó uniós szakpolitikákat, ezáltal biztosítva, hogy a 

Bizottság stratégiai menetrendjének az irányításom alá tartozó részei kellően szemmel 

láthatóak legyenek. 

Elkötelezett híve vagyok a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének. Miniszterként 

támogattam és előmozdítottam a Women Go Tech elnevezésű kezdeményezést, amely növelni 

kívánta Litvániában a nők IT és mérnöki területeken való részvételét. A programban 

résztvevők száma évről évre megduplázódik, és a kezdeményezésnek köszönhetően egyre 

több nő választ munkát technológiával foglalkozó vállalatoknál. Szeretném hasonlóképpen 

folytatni, és a nemi dimenziót európai biztosi tárcám valamennyi szakpolitikai területén 

érvényesíteni. Ez az egy bolygó mindannyiunk otthona. Ezért a környezetvédelmi 

kihívásokhoz és azok megoldásához nemtől, kortól, vallástól vagy bármilyen egyéb 

különbségtől függetlenül valamennyi európai polgár szerepvállalására szükség van. A nemi 

dimenzió fontos szerepet fog játszani politikai napirendem megvalósításában. A nemek 

közötti egyenlőség kiemelt szerepet kapott Ursula von der Leyen megválasztott elnök 

napirendjében, aki elkötelezte magát aziránt, hogy a nemek szempontjából teljes mértékben 

kiegyensúlyozott összetételű biztosi testület megalkotásával példát mutat ezen a téren. Én 

ugyanígy szeretnék eljárni a munkatársaim kiválasztása során. Az irányításom alá tartozó 

szolgálatok (panelek, szakértői munkacsoportok) által szervezett összes tevékenység során a 

nemek egyensúlyára fogok törekedni. Házon belül biztosítani fogom, hogy az irányításom alá 

tartozó szolgálatok erőteljesen törekedjenek a nemek közötti egyenlőségre.   

Ami a függetlenségem garanciáit illeti, maradéktalanul tiszteletben fogom tartani a Szerződés 

betűjét és szellemét, és különösen azt a kötelezettséget, hogy mindig az európai érdekek 

szolgálatában járjak el, és semmilyen kormánytól, vagy egyéb intézménytől, szervtől, 

hivataltól vagy jogalanytól ne fogadjak el utasításokat. Emellett tartani fogom magam az 

Európai Bizottság tagjaira vonatkozó magatartási kódexhez és annak összeférhetetlenségre 

vonatkozó rendelkezéseihez. Érdekeltségi nyilatkozatom teljes körű és a nyilvánosság 

számára hozzáférhető. Változások esetén a lehető leghamarabb naprakésszé fogom tenni. 

 

2. A portfólió irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel  

Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen 

szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt saját, 

illetve hivatalának tevékenységével kapcsolatban?  

Milyen konkrét kötelezettségeket hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a kibővített 

együttműködés és a hatékony nyomon követés érdekében a Parlament álláspontjai és 

jogalkotási kezdeményezések iránti igényei tekintetében? A tervezett 

kezdeményezésekkel vagy a folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, 

hogy a Parlamentet a Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és 

dokumentumanyaggal? 

Büszke vagyok arra, hogy Ursula von der Leyen megválasztott bizottsági elnök csapatának 

tagja lehetek. A biztosi testület tagjaként szorosan együtt kívánok működni a testület többi 

tagjával. A környezetért és az óceánokért felelős biztosi kinevezésem megerősítése esetén 

azért fogok munkálkodni, hogy környezetünk, a kék gazdaság és a halászati ágazat az európai 

zöld megállapodás szerves részét képezze. Ennek érdekében szorosan együtt fogok működni 
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az e területért felelős ügyvezető alelnökkel és a biztosi testület többi tagjával. A környezet és 

az óceánok területén előttünk álló kihívások mindenkit érintenek. Biztosi kinevezésem 

megerősítése esetén arra fogok törekedni, hogy egy hatékony rendszerszintű változás 

jegyében a környezetvédelmi és a biodiverzitással kapcsolatos prioritások valamennyi 

szakpolitikai területen jobban érvényesüljenek. Az éghajlattal és a környezetvédelemmel 

kapcsolatos törekvéseink sikerre vitele érdekében politikai koherenciára van szükség és a 

különféle szakpolitikáiknak kölcsönösen támogatniuk kell egymást. 

Miniszterként és a nemzeti parlament tagjaként mindig is nagy jelentőséget tulajdonítottam a 

parlamenti munkának. Ezért meggyőződésem, hogy az Európai Parlament megfelelő 

részvételét biztosítanunk kell ahhoz, hogy fellépésünk ambiciózus legyen és eleget tegyen a 

polgárok elvárásainak. E parlamenti szerepnek véleményem szerint a nyitottság, az 

átláthatóság, a kölcsönös bizalom és a hatékonyság elvén, valamint rendszeres 

információcserén kell alapulnia. Biztosi kinevezésem megerősítése esetén ezért a 

megbízatásom alá tartozó legfontosabb projektek esetében egytől egyig kiterjedt 

együttműködést fogok folytani az Európai Parlament tagjaival, a Szerződések maradéktalan 

tiszteletben tartása mellett. Elszámoltatható leszek az Európai Parlament előtt, és rendszeres, 

eredményes és konstruktív együttműködést kívánok folytatni az ENVI, a PECH és bármely 

egyéb bizottsággal. A Parlamenttel való együttműködést a nyitottság, az átláthatóság és a 

konstruktív szellem jegyében kívánom folytatni, a kölcsönös bizalom kialakítására törekedve.  

Teljes mértékben elkötelezett vagyok az Európai Parlament és a Bizottság közötti 

kapcsolatokról szóló keretmegállapodás és a jogalkotás minőségének javításáról szóló 

intézményközi megállapodás átláthatóságra és információáramlásra vonatkozó 

rendelkezéseinek végrehajtása iránt. Ursula von der Leyen, a Bizottság megválasztott elnöke 

támogatja az Európai Parlament kezdeményezési jogát. Elkötelezett az iránt, hogy a 

parlamenti tagok többségével elfogadott állásfoglalásokra a Bizottság jogalkotási aktusok 

formájában adjon választ, maradéktalanul tiszteletben tartva az arányosság, a szubszidiaritás 

és a minőségi jogalkotás elvét. Magam is messzemenően támogatom ezt a célkitűzést, és 

szorosan együtt fogok működni az illetékes bizottságokkal annak biztosítása érdekében, hogy 

a Bizottság is ennek megfelelően járjon el a hatáskörömbe tartozó területeken.  

Tudom, hogy az információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátása alapvető vetülete az 

Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolat elmélyítésének. A Lisszaboni Szerződés 

lefekteti az Európai Parlament és a Tanács mint társjogalkotók közötti egyenlőség elvét, én 

pedig gondoskodni fogok arról, hogy az Európai Parlament és a Tanács a Szerződésekből 

fakadó hatásköreiknek megfelelően tájékoztatást kapjanak a mindkét társjogalkotót érintő 

összes ügyről. Vállalom továbbá, hogy a tárcámhoz tartozó mindkét területen folytatom a 

konstruktív információcserét a nemzetközi tárgyalásokkal kapcsolatban. Az előttünk álló első 

nagy mérföldkő a Biológiai Sokféleség Egyezmény Részes Felei Konferenciájának 2020-ban, 

Kínában megrendezésre kerülő ülése lesz (CBD COP 15). Ennek kapcsán is biztosítani 

fogom, hogy az Európai Parlament a folyamat valamennyi szakaszában rendszeres 

tájékoztatást kapjon.  
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Kérdések a Halászati Bizottság részéről 

3. Melyek a következő öt évre kitűzött céljai a fenntartható halászati és akvakultúra-

politikák terén, egyensúlyra törekedve a halászati erőforrások megőrzése és a 

biztonságos és jövedelmező halászati ágazat megvalósítása között, továbbá fontolóra 

venné-e megbízatása során a szóban forgó kihívások jobb kezelése érdekében a közös 

halászati politika reformját? 

Rendkívül büszke vagyok arra, hogy a környezet és az óceánok portfóliójának vezetésére 

kaptam megbízást. E portfólión belül a halászat továbbra is sarkalatos pont marad, és 

elhivatottan dolgozom majd annak érdekében, hogy a közös halászati politika elérje 

társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi célkitűzéseit, valamint fenntartható élelmiszereket 

biztosítson polgáraink számára.  

 

A Bizottság megválasztott elnöke az Európai Bizottság következő, 2019–2024 közötti 

időszakra szóló politikai iránymutatásában hangsúlyozta, hogy az Uniót ambiciózusabbá kell 

tennünk. Minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy egy virágzóbb és fenntarthatóbb uniós 

halászati és akvakultúra-ágazat jöjjön létre. Tudom, hogy számíthatok az Európai Parlament 

segítségére abban, hogy ezt a fontos munkát sikerre vigyem, és a Halászati Bizottsággal való 

együttműködésemet minden bizonnyal prioritásként fogom kezelni. A környezetért és az 

óceánokért felelős biztosjelöltként úgy tekintem, hogy a fenntartható halászatnak és 

akvakultúrának a globális kihívásokra – ideértve például a nagyobb élelmiszerigényt vagy a 

bolygónkra nehezedő, az emberi tevékenység által okozott fokozott nyomást – adott uniós 

válasz szerves részét kell képeznie. Az EU már rengeteg előrelépést tett e téren: például a 

halállományok egyre fenntarthatóbb módon történő kezelése vagy a jogellenes, be nem 

jelentett és szabályozatlan halászat ellen világszerte folytatott sikeres küzdelme révén. Még 

mindig sok azonban a tennivaló itthon és a nemzetközi színtéren egyaránt, ahol az EU-nak jó 

példával kell elöl járnia.  

 

Először is, a kinevezésem esetén a megbízatásom legfontosabb prioritása lesz a közös 

halászati politika teljes körű végrehajtása. Meg kell valósítanunk a maximális fenntartható 

hozamra vonatkozó célkitűzést, egyrészt a bolygónk egészségének megőrzése, másrészt a part 

menti közösségek fejlődésének biztosítása érdekében. A tények magukért beszélnek: ha a 

halállományok egészségesek, a halászok nagyobb nyereségre tesznek szert és a part menti 

közösségek fejlődnek. Elvileg 2020 lesz az első olyan év, amikor a halállományokat a 

maximális fenntartható hozamra vonatkozó célkitűzéssel összhangban kell kezelni. Ehhez 

minden fél részéről politikai akaratra és elkötelezettségre lesz szükség. Ahol pedig a 

fenntartható halászat célkitűzése a jövő évben még nem kerül elérhető közelségbe, fokoznunk 

kell az erőfeszítéseket e cél elérése érdekében, és támogatnunk kell a halászokat e folyamat 

során. Ez különösen fontos a Földközi-tenger térségében, ahol az állományok 87%-át 

túlhalásszák, ami nemcsak az ökoszisztémákat károsítja, hanem a halászok megélhetését és 

jövőjét is hátrányosan érinti. Karmenu Vella biztos határozott politikai lendületet és a 

fenntartható halászatra irányuló elkötelezettséget teremtett a Földközi-tenger és a Fekete-

tenger körüli part menti államokkal együtt. Ezt az utat kívánom folytatni a meglévő politikai 

kötelezettségvállalásokkal összhangban. Legyen szó akár a tengeri medencéinkben a 

maximális fenntartható hozam eléréséről, a visszadobási tilalom végrehajtásáról vagy az 

illegális halászat elleni küzdelemről, a célnak megfelelő ellenőrzési szabályokra van 

szükségünk, és biztosítanunk kell az egyenlő versenyfeltételeket. Az ellenőrzés másik oldala a 

szabályok érvényesítése, ami a fenntartható halászat megvalósításának előfeltétele. 

Elkötelezett vagyok a jogérvényesítési intézkedések végrehajtása iránt, ezért számítok az 

Önök támogatására a halászati ellenőrzési rendszer megerősítéséhez annak folyamatban lévő 
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felülvizsgálata során. Ez nem csak a fenntartható halászat megvalósítását segíti elő, hanem a 

nagy többségében tisztességes, szabálytisztelő halászok elismerését is jelenti. Az elmúlt 

években az EU számos részében megvalósult a fenntartható halászatra való sikeres átállás, 

ami a halászok – és nem utolsósorban a kisüzemi halászatok – elszántságának köszönhető. Az 

állami beruházásoknak támogatniuk kell a halászok erőfeszítéseit, és ezért rendkívül fontos, 

hogy a lehető leghamarabb megállapodás szülessen a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 

új Európai Tengerügyi és Halászati Alapról.  

 

Másodszor, az európai zöld megállapodás részeként szeretném kiaknázni azt a potenciált, 

amellyel a fenntartható tengeri élelmiszerek rendelkeznek a fenntartható élelmiszerekre 

vonatkozó „termelőtől a tányérig” stratégiához való hozzájárulást illetően. Azáltal, hogy az 

uniós halászflotta több mint 5 millió tonna halat fog ki, akvakultúra-ágazatunk pedig mintegy 

1,4 millió tonna tengeri élelmiszert helyez forgalomba, fontos szerepet töltünk be az EU 

fenntartható élelmezésbiztonságának biztosításában. E tekintetben fellépéseink célja annak 

biztosítása, hogy fenntartható élelmiszer-stratégiánk széles körű előnyöket kínáljon mindenki 

számára, fokozza a gazdasági fenntarthatóságot a halászati és az akvakultúra-ágazat számára 

(beleértve a kisüzemi halászati ágazatot is), és minimalizálja a tengeri környezetre gyakorolt 

negatív hatásokat. A fenntartható élelmiszer-stratégia részeként felül kívánom vizsgálni az 

akvakultúráról szóló jelenlegi bizottsági stratégiai iránymutatásokat, és folytatni kívánom a 

közös halászati politika piacra vonatkozó szakpolitikai pillérének végrehajtását, amely szintén 

alapvető szerepet játszik a közös halászati politika célkitűzéseinek elérésében. 

 

Harmadszor, a fenntartható halászat nem ér véget a határainkon. Flottánk minden tengeren és 

óceánon jelen van, és az EU-ban elfogyasztott tengeri élelmiszerek 60%-át az Unión kívülről 

importáljuk. Ez hatalmas felelősséget ró ránk, és általánosságban az EU-nak továbbra is 

globális vezető szerepet kell vállalnia a fenntartható halászat és óceánpolitikai irányítás terén. 

Az ENSZ fenntartható fejlődési céljaival összhangban szorgalmaznunk kell a tudományos 

alapokon nyugvó halászati gazdálkodást és az ellenőrzés javítását világszerte, minden 

eszközön és fórumon keresztül: a regionális halászati gazdálkodási szervezetekben, az olyan 

globális testületekben, mint az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete, 

vagy fenntartható halászati partnerségi megállapodások révén. Emellett, mivel a becslések 

szerint világszinten a fogások egyötöde jogellenes, szabályozatlan és be nem jelentett, az e 

probléma elleni küzdelem szintén kiemelt helyet foglal majd el a programomban. Ehhez az is 

szükséges, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítsunk a halászaink számára. 

 

Negyedszer, szorosan együtt kívánok működni a kereskedelemért felelős biztosjelölttel annak 

érdekében, hogy a Kereskedelmi Világszervezetben Európáé legyen a vezető szerep azokon a 

megbeszéléseken, amelyek célja, hogy globális megállapodás szülessen a túlhalászáshoz, a 

jogellenes halászathoz és a többletkapacitáshoz hozzájáruló káros halászati támogatások 

megszüntetéséről, és ezáltal az Unió teljesítse a fenntartható fejlődési célok megvalósítása 

iránti kötelezettségvállalását.  

 

A közös halászati politika – 2022 végéig esedékes – értékelése során alaposan meg fogom 

vizsgálni, hogy a politika továbbra is alkalmas-e az előttünk álló jelenlegi és új kihívások – 

például az éghajlatváltozás, a társadalmi-gazdasági fejlődés és egyéb területek – kezelésére. A 

halászati ágazatunkkal és a civil társadalommal folytatott párbeszéd elengedhetetlen: 

szándékomban áll kapcsolatba lépni az összes érdekelt féllel és figyelmesen meghallgatni a 

véleményüket, nem utolsósorban a tagállamokban tett látogatásaim alkalmával. Az Európai 

Parlament Halászati Bizottsága és az e szakpolitika által érintett összes többi európai 
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parlamenti bizottság kiemelt partner lesz a jelenlegi közös halászati politika értékelése és az 

annak jövőbeli alakulásáról szóló eszmecsere során.  

 

 

4. Hogyan fogja biztosítani és javítani az ellenőrzési eljárást, valamint a halászati és 

akvakultúra-termékek importjainak megfelelését az uniós jogszabályoknak, többek 

között a fogyasztói bizalom növelése érdekében is? 

Az EU a halászati és akvakultúra-termékek legnagyobb kereskedője a világon. A nem uniós 

országokból érkező behozatal 2018-ban mintegy 26,5 milliárd eurót tett ki, ami az elmúlt tíz 

évben a legmagasabb érték. Ez egyrészt hatalmas felelősséget ró ránk a polgárainkkal 

szemben, akik ránk támaszkodnak és elvárják tőlünk, hogy garantáljuk e behozatalok 

biztonságát és a jogszabályainknak való megfelelőségét. Másrészt olyan eszközöket ad a 

kezünkbe, amelyek révén elérhetjük, hogy kereskedelmi partnereink igazodjanak a 

politikáinkhoz és elveinkhez, például a fenntarthatóság és az óceánpolitikai irányítás 

tekintetében.  

Felvállaljuk ezt a felelősséget, mindenekelőtt biztosítva azt, hogy az importált termékek 

jogszerű forrásból származzanak. Már számos olyan eszköz áll rendelkezésünkre, amelyek 

lehetővé teszik számunkra, hogy e tekintetben fellépjünk, ideértve például a jogellenes, be 

nem jelentett és szabályozatlan halászatról szóló rendeletet vagy a halászati ellenőrzésről 

szóló rendeletet. A halászati ágazat ellátási láncai azonban összetettek, és a kockázat mindig 

fennáll. Ezért úgy vélem, hogy erősítenünk kell a nyomonkövethetőséget – az importált 

termékek esetében, de általában az uniós piac vonatkozásában is.   

Ebben a modern technológiák fontos szerepet játszanak. Digitális eszközök segítségével 

biztosíthatjuk, hogy a szabályainkat tiszteletben tartsák, ellenőrizhetjük a fogások 

jogszerűségét, a közös halászati politikának való megfelelést, illetve – 

kereskedelempolitikánkkal összefüggésben – a származási szabályoknak való megfelelést. 

Néhány hónappal ezelőtt elindult a „jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan” fogási 

tanúsítványok kezelésére szolgáló uniós szintű digitális rendszer, a CATCH-rendszer, amely 

révén hatékonyabbá válhat a halászati termékek importjának koherensebb és eredményesebb 

ellenőrzésére irányuló munkánk. Kinevezésem esetén szorosan együtt fogok működni ebben a 

kérdésben azokkal a biztostársaimmal, akik például a digitális gazdaságért és az élelmiszer-

biztonságért felelnek. 

Alapvető fontosságú a más területeket – köztük a kereskedelmet, a vámügyeket, az 

élelmiszer-higiéniát vagy akár a fogyasztók tájékoztatását – érintő uniós szakpolitikákkal való 

szinergiák és koherencia biztosítása. Ez lehetővé teszi polgáraink számára, hogy a minőségen, 

a biztonságon és a fenntarthatóságon alapuló megalapozott döntéseket hozzanak. Bennünket 

pedig segíteni fog abban, hogy csökkentsük a szükségtelen adminisztratív terheket, ami a 

Bizottság megválasztott elnöke programjának egyik kulcsfontosságú elve.  

Kinevezésem esetén természetesen továbbra is a zéró tolerancia elvét fogom alkalmazni a 

jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat tekintetében. Az EU világszinten 

vezető szerepet tölt be ezen a területen, és szakpolitikáink rendkívül sikeresnek bizonyultak e 

tekintetben. Kereskedelmi partnereink tisztában vannak azzal, hogy nem riadunk vissza a 

piaci erőnk alkalmazásától a megfelelés betartatása érdekében, a párbeszéd és a kölcsönös 

tisztelet fenntartása mellett – függetlenül attól, hogy valamely harmadik ország preferenciális 

kereskedelmi kapcsolatban áll-e az EU-val. 

E tekintetben úgy vélem, fontos, hogy továbbra is kétoldalú szinten dolgozzunk a hasonló 

elveket valló fő partnereinkkel, akik gyakran a halászati termékek legnagyobb importőrei, arra 
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ösztönözve őket, hogy erősítsék a behozatali ellenőrzési rendszereiket és a miénkhez hasonló 

megközelítést alkalmazzanak. 

Ezen túlmenően szorgalmazni fogom a nemzetközi szintű nyomonkövethetőség és 

átláthatóság javítását is. Ez például kétoldalú kereskedelmi megállapodások, a többoldalú 

kezdeményezések támogatása – ideértve például a halászati tevékenységekben részt vevő 

hajóknak az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által kidolgozott 

nyilvántartását – vagy a nemzetközi jogi eszközök – köztük a FAO fogási dokumentációs 

rendszerekről szóló önkéntes iránymutatásai – végrehajtásának előmozdítása révén 

valósítható meg. 

Meggyőződésem, hogy az átláthatóság az EU-n belül is tovább javítható még. Ezáltal 

biztosíthatjuk az uniós és az importált termékek közötti tisztességesebb versenyt és egyúttal 

kiépíthetjük a fogyasztói bizalmat is.  

 

 

5. Portfóliója tekintetében hogyan tervezi a környezetvédelmi politikák, illetve általában 

a tengerügyek és különösen a halászati politikák kialakítását? 

Politikai prioritásai között a megválasztott elnök arra kérte a biztosokat, hogy kinevezésük 

esetén biztosítsák Európa vezető helyét bolygónk egészségessé tételében, és gondoskodjanak 

arról, hogy mi legyünk az első klímasemleges földrész. E két cél elérése napjaink legnagyobb 

kihívásai és lehetőségei közé tartozik, és az az időszak, amelyet hivatalban töltünk, 

kulcsfontosságú lesz ebből a szempontból. A világ tengerei és óceánjai kiemelt figyelmet 

igényelnek. Az éghajlatváltozás és a környezetszennyezés máris befolyásolja a tengerek 

felszíni vízhőmérsékletét, savasabbá teszi óceánjainkat, és csökkenti a tengervíz 

oxigéntartalmát. Ez kihat az élőhelyekre, a tengeri ökoszisztémákra, a halállományokra és 

azok elterjedésére, egyes esetekben fajok túlélését fenyegeti, miközben potenciálisan 

halászaink életét és gazdasági tevékenységét is befolyásolhatja.  

 

Az éghajlatváltozáshoz szorosan kapcsolódik a tengeri környezet védelme, amely szintén 

világméretű kihívás. Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület legutóbbi tudományos 

jelentése értékelte azt a számos riasztó hatást, amelyet az éghajlatváltozás az óceánokra, a 

tengerpart menti és a sarkvidéki ökoszisztémákra, valamint az ezektől függő közösségekre 

gyakorol. A jelentés felerősítette azt a meggyőződésemet, hogy az EU-nak továbbra is vezető 

szerepet kell vállalnia az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, és ennek érdekében meg kell 

erősítenie az egyfelől a környezetvédelemre, másfelől pedig a tengerekre és a halászatra 

vonatkozó szakpolitikai törekvései közötti koherenciát. Ambicionálni fogom, hogy az 

Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye alapján mielőbb globális szerződés szülessen a 

nyílt tenger biológiai sokféleségéről. 

Tengeri környezetünk állapotának és a tengerek biológiai sokféleségének megőrzése nem 

csak a természet szempontjából fontos: az ellenállóképes és helyesen kezelt óceánok lehetővé 

teszik halászaink és tengerparti közösségeink számára is a megélhetésüket megalapozó 

tevékenységük folytatását. Véleményem szerint nagyratörő környezetvédelmi és 

fenntarthatósági célkitűzéseink teljesítése szempontjából alapvetően fontos, hogy minden 

érdekelt és minden tagállam részt vegyen a folyamatokban. Különösen számítok az Európai 

Parlament segítségére. Ezért elkötelezem magam amellett, hogy mind a PECH bizottsággal és 

az Európai Parlament más érintett bizottságaival, mind pedig a szélesebb értelemben vett 

halászati közösséggel folyamatos párbeszédet folytassunk. Emellett el fogok látogatni az 

Európa különböző térségeiben található tengerparti közösségekhez is. 
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Úgy gondolom, hogy tengeri erőforrásaink fenntartható hasznosításához elengedhetetlen a 

közös halászati politika helyes végrehajtása. Kiemelten fogok törekedni a maximális 

fenntartható hozammal kapcsolatos célértékek teljesítésére és a visszadobási tilalom 

maradéktalan érvényesítésére. Szakpolitikai szempontból mindkét koncepció a helyes irányba 

mutat, és kellően bátornak kell lennünk ahhoz, hogy a gyakorlatban is érvényesítsük őket. A 

számok nem hazudnak: a fenntartható szinten folytatott halászat rekordnyereséget hozott 

flottánk számára, ami Európa-szerte hasznára válik a halászoknak és a tengerparti 

közösségeknek. 

 

Mivel a halászat nem légüres térben zajlik, elkötelezett vagyok amellett, hogy megerősítsük a 

szinergiákat egyfelől a tengeri környezet védelme, másfelől pedig a közös halászati politika 

keretében folytatott halászat fenntarthatóságának biztosítása között. Meggyőződésem, hogy ez 

a szemlélet kölcsönös előnyökkel jár. A védett tengeri területek egy másik olyan lehetőséget 

jelentenek, amelyet bizonyosan mind a halászat, mind pedig a környezetvédelem 

szemszögéből meg fogok vizsgálni. A védett tengeri területeket nem elegendő egyszerűen 

létrehozni, bővíteni is kell őket, jobban összekapcsolni egymással és hatékonyabban kezelni, 

részletesen egyeztetve azokkal, akiket az a legjobban érint, és teljes mértékben odafigyelve a 

tudósok szavára. Miközben nagyon fontosak az állapotmegőrző intézkedések, az is alapvető 

dolog, hogy azok a halászok, akiket közvetlenül érinthetnek a következményeik, megértsék, 

hogy ez a fajta tevékenység gazdaságilag is kifizetődő. E célok elérésén elszántan fogok 

dolgozni. 

 

Napjainkban, amikor egyre kiélezettebb verseny folyik az óceánokért, alapvetően fontos, 

hogy tengereinkkel és óceánjainkkal fenntartható módon gazdálkodjunk. Ezért ideje értékelni 

a tengeri területrendezési irányelv végrehajtását, amelynek értelmében a tagállamoknak 2021 

márciusáig ökoszisztéma-alapú tengeri területrendezési terveket kell kidolgozniuk. Például a 

szén-dioxid-semlegesség szempontjából indokolt lehet célul kitűzni a megújuló 

energiaforrásokból a tengeren termelt energia mennyiségének négyszeresére növelését 2030-

ig, de eközben Európa tengeri környezetének védelméről is gondoskodni kell. Egy másik 

példa a környezetvédelem és a halászat találkozási pontjára a tengeri környezetben élő 

érzékeny fajok védelmének fokozása. Meggyőződésem szerint Európa tengerein mindenütt 

kockázatcsökkentő intézkedéseket kell bevezetnünk a halászat területén annak érdekében, 

hogy védelmet biztosítsunk a tengeri emlősök, például a fókák és a delfinek, valamint a 

tengeri madarak és a tengeri teknősök számára. A technikai intézkedésekről szóló új rendelet 

már a helyes irányba mutat, és határozottan elkötelezett vagyok amellett, hogy minden olyan 

szükséges intézkedést meghozzunk, amely segít megerősíteni tengeri ökoszisztémáink 

ellenálló képességét.  

 

Annak érdekében, hogy flottánk ösztönözve legyen a képződő hulladék és a feleslegessé váló 

halászhálók partra hozatalára, fokoznunk kell erőfeszítéseinket a kikötői 

fogadólétesítményekről szóló irányelv végrehajtása és a halászeszközökkel kapcsolatos 

kiterjesztett gyártói felelősség bevezetése területén. E fontos cél érdekében szorosan együtt 

fogok működni a közlekedésért felelős biztostársammal.  

 

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap segítséget fog nyújtani a tengeri hulladék 

összegyűjtésének finanszírozásában (az elhagyott halászeszközöket is ideértve), és támogatni 

fogja a halászati ágazat nagyobb szerepvállalását ezekben a kezdeményezésekben. Azt 

szeretném, ha a halászok részt vennének és kulcsszerepet vállalnának az ökológiai átállásban. 

Ők azok, akik jól ismerik a tengereket és az óceánokat, és mi csak akkor lehetünk sikeresek, 

ha magunkénak tudhatjuk támogatásukat és elkötelezettségüket. A tengeri környezet védelme 
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globális kihívás, és szervesen kapcsolódik az éghajlatváltozáshoz. Kinevezésem esetén 

minden érdekelttel és minden érintett intézménnyel együtt fogok munkálkodni azon, hogy 

kialakítsuk és alkalmazzuk mindazokat az eszközöket, amelyek lehetővé teszik e kihívások 

sikeres kezelését.  

 

 

Kérdések a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről 

6. Biológiai sokféleség és erdőirtás 

Tekintettel arra, hogy nem történt megfelelő előrelépés a 2020-as célok elérése felé, 

hogyan fogja biztosítani, hogy az EU teljesítse a biológiai sokféleségre vonatkozó 

célkitűzéseit, és hogy a természetvédelem valamennyi uniós szakpolitikai területen 

megjelenjen, beleértve a KAP-ot is? Elkötelezi-e magát egy, a biológiai sokféleséggel 

kapcsolatos, 2030-ig teljesítendő ambiciózus uniós stratégia mellett, beleértve jogilag 

kötelező erejű intézkedéseket is? Globális szinten hogyan biztosítja majd Európa vezető 

szerepét egy olyan nagyratörő nemzetközi megállapodás előmozdításában, amely 

világszinten jelentős és mérhető előrelépést eredményez? Hogyan kívánja biztosítani, 

hogy az EU fokozza a tengeri és part menti ökoszisztémák megőrzésére irányuló 

intézkedéseit, továbbá milyen lépéseket tesz annak érdekében, hogy az EU teljesítse az 

óceánok és tengerek, valamint a tengeri erőforrások megőrzése és fenntartható 

hasznosítása iránti kötelezettségvállalását? Mit fog tenni az elkövetkező hónapokban az 

erdőirtás 2020-ig történő megállítására vonatkozó globális kötelezettségvállalás 

teljesítése érdekében az EU-n belüli és kívüli uniós fellépés fokozása érdekében? 

Konkrétan milyen tényleges lépéseket és jogalkotási intézkedéseket javasolna annak 

biztosítása érdekében, hogy az EU piacán forgalomba hozott termékek ne 

kapcsolódjanak az erdőirtáshoz és az ökoszisztéma pusztulásához? 

 

A biológiai sokféleség és az ökoszisztémák egészsége alapfeltétele az ellenállóképes 

természetnek, az emberek életének és jólétének, valamint gazdaságunk működésének. Bár 

eddig sem voltunk eredménytelenek, még többet kell tennünk ahhoz, hogy kezelni tudjuk a 

biológiai sokféleség mostani példátlan csökkenését. A megválasztott elnök kijelentette, hogy 

„a kereskedelem, az ipar, a mezőgazdaság és a gazdaságpolitika területén új normákat kell 

meghatároznunk a biológiai sokféleség növelése érdekében”. Szilárd elhatározásom, hogy 

ebben eredményeket érek el. Ehhez az szükséges, hogy a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 

célkitűzéseket a politikai iránymutatásban kijelölt kezdeményezések segítségével beépítsük az 

EU és a tagállamok minden érintett szakpolitikájába. Például jövőbeli kereskedelmi 

megállapodásainknak a lehető legmagasabb szintű környezetvédelmi normák teljesülését kell 

megkövetelniük. Hasonlóképpen át kell alakítanunk az európai szemesztert oly módon, hogy 

az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődési céljai kerüljenek a középpontjába, ami 

lehetőséget ad annak biztosítására, hogy tagállamaink gazdasága a környezet és a biológiai 

sokféleség védelme iránti igény szemszögéből nézve a helyes irányba fejlődjön. Egy további 

példa a jövőbeli közös agrárpolitikára vonatkozó jogalkotási javaslat: különösen fontos, hogy 

a társjogalkotók között jelenleg folyamatban lévő egyeztetések nyomán megmaradjak azok a 

javasolt elemek, amelyek segítségével a tagállamok támogatni tudják a mezőgazdasági 

termelőket a fenntartható gazdálkodásra való áttérésben. Elsősorban azokra a rendelkezésekre 

gondolok, amelyek a megerősített feltételességre és az ökorendszerekre vonatkoznak, illetve 

amelyek előírják, hogy a második pillérhez tartozó források legalább 30%-át környezet- és 

éghajlatvédelmi célokra kell fordítani. Számítok az Európai Parlament elszántságára ahhoz, 

hogy ezek az alapvetően fontos rendelkezések bekerüljenek a végleges szabályozásba.   
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Feladatul kaptam annak elérését, hogy a Biológiai Sokféleség Egyezmény feleinek 2020-ban 

Kínában tartandó konferenciája Európa vezérletével ambiciózus megállapodást fogadjon el, és 

javaslatot tegyünk egy, a 2030-ig tartó időszakra szóló új stratégia elfogadására a biológiai 

sokféleség területén. A biológiai sokféleség folyamatban lévő csökkenésének megfékezése 

nem maradhat el. Ebben sikeresnek kell lennünk. Ebből a célból elsőként azon fogok 

dolgozni, hogy a biológiai sokféleség területén megfogalmazzunk egy, a párizsi 1,5 °C-os 

céllal egyenértékű célkitűzést, és megnyerjük a világot ennek teljesítéséhez.  

 

Ahhoz, hogy Kínában a felek konferenciáján az EU elérje nagyratörő célját, példával kell elöl 

járnunk. Ezért a megválasztott elnöktől azt a felkérést kaptam, hogy a Natura 2000 hálózattól 

az erdőirtáson, a talajromláson, a védett fajokon és élőhelyeken át a tengerek és az óceánok 

fenntarthatóságáig minden szóba jövő kérdéskört tekintsek át. Saját házunk táján ez azt 

jelenti, hogy javítanunk kell mezőgazdasági és halászati gyakorlatunkat, és foglalkoznunk kell 

annak környezeti hatásaival, ahogyan az élelmiszereket megtermeljük, elosztjuk és 

elfogyasztjuk Európában. Meggyőződésem, hogy kitűzött céljaink alapot szolgáltathatnak arra 

is, hogy új szemszögből vizsgáljuk meg talajaink egészségét. Emellett további gondolkodásra 

és cselekvésre van szükség az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás 

területén eredményesnek ígérkező természetes megoldások kapcsán. Végezetül annak az 

alapvető célnak az elérésére is törekedni fogok, hogy a felsorolt intézkedések kivétel nélkül 

megfelelő finanszírozást kapjanak, de ne csak közpénzből, az EU érintett finanszírozási 

programjaiból, hanem – a következő évtized folyamán 1000 milliárd euró összegben – 

magánforrásokból, a Fenntartható Európa Beruházási Alap segítségével is.  

 

A tengeri és a tengerparti ökoszisztémák megőrzése és óceánjaink fenntartható hasznosítása 

központi helyet fog kapni az európai zöld megállapodás létrehozására irányuló 

törekvéseimben. A tengeri biológiai sokféleség csökkenése aggasztóan gyengíti az óceánok 

ökoszisztémáit és azoknak a zavarokkal szembeni ellenállásra és az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásra való képességét, illetve a világ ökológiai és időjárási rendszerének 

szabályozásában betöltött szerepét. Ezen a területen négy fő irányban kívánok tevékenykedni. 

Először: szeretném elérni védett tengeri területeink kibővítését, jobb összekapcsolását és 

eredményesebb kezelését. Másodszor: tovább kell törekednünk a halászat fenntarthatóvá 

tételére, zéró toleranciát kell alkalmaznunk a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan 

halászattal szemben, és fel kell hagynunk a nem fenntartható halászati módszerekkel. 

Harmadszor: folytatnunk kell a környezetszennyezés (a tengeri hulladékot is ideértve), a 

tápanyagveszteségek, a mikroműanyagok és a víz alatti zaj csökkentése érdekében vívott 

küzdelmünket. Negyedszer: az érintett regionális tengeri egyezmények adta lehetőségek jobb 

kihasználásával gondoskodnunk kell tengereink tisztaságának, egészségének és 

produktivitásának fenntartásáról. 

 

Az erdőkkel kapcsolatban folytatni fogom az erdőirtás tárgyában nemrégiben közzétett 

bizottsági közleményben kijelölt intézkedések végrehajtását. 
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7. Körkörös gazdaság  

Milyen konkrét intézkedéseket fog javasolni az uniós termelés és fogyasztás teljes 

környezeti lábnyomának csökkentésére? A textilipar és az építőipar 

erőforráshasználatának kezelésén túl Ön milyen kulcsfontosságú intézkedéseket tervez 

javasolni a körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési tervben, és mi lesz az 

intézkedések menetrendje? Ön szerint milyen szerepet játszhatna az uniós biogazdaság, 

és hogyan teremtene kiegyensúlyozott kompromisszumokat egy növekvő biogazdaság és 

a növekvő környezeti terhelés között? Készen áll-e arra, hogy elkötelezze magát a nem 

toxikus körforgásos gazdaság és az anyagciklusok toxikus anyagoktól való mentesítése 

mellett annak érdekében, hogy az újrafeldolgozott hulladékot jelentős, megbízható 

nyersanyagforrásként lehessen felhasználni? Milyen további jogalkotási és nem 

jogalkotási intézkedéseket tervez a – különösen a műanyag csomagolásból származó – 

műanyagszennyezés ellen? 

 

A korlátozott erőforrások világában élünk, így olyan új termelési és fogyasztási módokat kell 

találnunk, amelyek figyelembe veszik bolygónk ökológiai tűrőképességének határait. Európa 

még mindig rengeteg hulladékot termel, és pazarolja az erőforrásait, miközben a szűkös 

erőforrásokért folytatott globális verseny tovább fokozódik. A piacra kerülő termékek 

értékének 88%-a jelenleg is veszendőbe megy. A Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von 

der Leyen megbízott azzal a feladattal, hogy Timmermans ügyvezetőalelnök-jelölt 

koordinálása mellett dolgozzak ki a körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési tervet, 

amely az európai zöld megállapodás alapvető elemét alkotja. Szándékomban áll, hogy az 

eddigi – különösen a körforgásos gazdaságra vonatkozó első cselekvési terv kapcsán szerzett 

– tapasztalatokra építve új szintre emeljem a lineáris gazdaságról a körforgásos gazdaságra 

történő átállást. Ez jelentős mértékben hozzá fog járulni a klímasemleges Európára vonatkozó 

célkitűzésünk megvalósításához és beépül ipari stratégiánkba, amely hozzájárul ahhoz, hogy a 

lehető legjobban ki tudjuk aknázni az éghajlatvédelmi átállásból adódó lehetőségeket. 

 

Megoldást kell találnunk arra, hogy tovább csökkentsük a termelés és a fogyasztás környezeti 

lábnyomát. Arra fogom összpontosítani erőfeszítéseimet, hogy fokozatosan eltűnjenek a 

piacról az egyszer használatos vagy rövid élettartamú termékek, és azokat tartósabbak váltsák 

fel. E célból intézkedések széles skáláját fogom megvizsgálni, hogy gazdaságunkban erősíteni 

tudjuk a körforgásos szemléletet. A körforgásos gazdaságra vonatkozó első cselekvési tervre 

építve folytatnunk kell az életciklus-alapú megközelítéshez kapcsolódó lehetőségek 

kiaknázását. Először is a gyártási szakasszal kell foglalkoznunk, például a környezettudatos 

tervezésre vonatkozó új megközelítések kidolgozásával, valamint az újrafelhasználás és a 

javítás aktívabb ösztönzésével. Másodszor, erősítenünk kell a fogyasztók pozícióját, 

elsősorban azáltal, hogy ellátjuk őket a döntéshozatalhoz szükséges információkkal; ehhez 

kapcsolódva például olyan intézkedéseket kell tennünk, amelyekkel biztosítjuk a 

környezetbarát jellegre vonatkozó állítások megbízhatóságát. Emellett támogatni kell a 

megosztásalapú gazdaság fejlesztését, amennyiben hozzájárul a környezeti 

fenntarthatósághoz. A hatóságok szemszögéből nézve, jobban ki kell használnunk a zöld 

közbeszerzésben rejlő komoly lehetőségeket. Ez lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy 

fenntartható közbeszerzést valósítsanak meg, továbbá hozzájáruljanak ahhoz, hogy a kínálati 

oldalon túlsúlyba kerüljenek a fenntarthatóbb termékek és szolgáltatások.  

 

Célom, hogy megbízatásom alatt valódi paradigmaváltást valósítsunk meg: az 

újrafeldolgozásról térjünk át elsősorban a hulladékkeletkezés megelőzésére és 

minimalizálására. Ez alkotja majd intézkedéseim harmadik tengelyét. Gondoskodni fogok 
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arról, hogy sürgősen lépéseket tegyünk a hulladékkeletkezés – többek között az élelmiszer-

pazarlás – megelőzése, és egyéb jelentős hulladékáramok megállítása érdekében. A sikeres 

megvalósítás biztosításához megbízható nyomonkövetési elveket kell kidolgoznunk az 

eredmények értékeléséhez, és szorosan együtt kell működnünk az érdekelt felekkel. Végül, 

elkötelezem magam amellett, hogy nagyobb támogatást nyújtsunk az innovációhoz, amely 

kulcsfontosságú feltétele a feldolgozóipari ágazatok, a gyártás, a digitális technológiák és a 

körforgásos gazdasággal összefüggő új vállalkozások bővülésének. A fenntartható üzleti 

modellekre való átállásnak új lehetőségeket kell biztosítania, különösen a kkv-k számára. E 

célból – a finanszírozási programok megfelelő kiemelt területekre való átirányítása mellett – 

ki kell használnunk a magánfinanszírozás tőkeáttételi potenciálját, mindenekelőtt a 

Fenntartható Európa beruházási terv keretében.    

 

Valamennyi ágazat és vállalat számára hasznos lehet a körforgásos gazdaság. 

Intézkedéseinket az alapanyag- vagy termékspecifikus életciklus-kihívásokra szabottan kell 

kialakítanunk. Fel fogom tárni, hogy a textilipar és az építőipar mellett mit tehetünk más 

erőforrás-intenzív ágazatok, például az élelmiszeripar, vagy az információs és kommunikációs 

technológia terén.  

 

Biogazdaságunk a körforgásos gazdaság megújuló szegmense. A biológiai erőforrások – noha 

megújuló erőforrásokról van szó – továbbra is végesek. Ezért más ágazatokhoz hasonlóan az 

uniós biogazdaságnak is teljes mértékben integrálnia kell a fenntarthatóságra és a körforgásos 

szemléletmódra vonatkozó célkitűzéseinket. A biológiai erőforrásokat felhasználó valamennyi 

elsődleges termelési ágazatnak, továbbá gazdasági és ipari ágazatnak hozzá kell járulnia a 

biodiverzitás csökkenésének és a talajromlásnak a megállítására, a zéró szennyezés felé való 

elmozdulásra, valamint a klímasemlegesség 2050-ig történő megvalósulására vonatkozó 

célkitűzések eléréséhez. Ehhez biogazdaságunknak a szárazföldi és tengeri fenntartható 

elsődleges termelésen, valamint a biomassza optimalizált felhasználásán kell alapulnia. A 

fenntartható biogazdaság szempontjából alapvető a tengerek, az óceánok, az erdők és a talaj 

egészséges ökoszisztémáinak megőrzése és termelékenységük fenntartása. Ezt csak úgy 

tudjuk megvalósítani, ha szinergiát hozunk létre éghajlat-politikánk és környezetvédelmi 

politikánk, valamint gazdasági eszközeink között, és folytatjuk a földhasználat 

megváltoztatásából eredő közvetlen és közvetett hatások kezelését. E cél elérése érdekében 

szorosan együtt fogok működni kollégáimmal.  

 

Úgy vélem továbbá, hogy a kiváló minőségű másodlagos anyagok piacának fellendítése 

kulcsfontosságú ahhoz, hogy megvalósítsuk a lineáris gazdaságról a körforgásos gazdaságra 

történő átállás következő szintjét. Ehhez hozzátartozik, hogy fokozzuk a másodlagos anyagok 

minősége iránti bizalmat a veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatos ismeretek bővítésével és 

ezeknek az anyagoknak az ellenőrzésével, hogy toxikus anyagoktól mentes anyagciklusokat 

tudjunk kialakítani. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen módon tudjuk rendelkezésre 

bocsátani a teljes értéklánc mentén a termékekben lévő, aggodalomra okot adó vegyi 

anyagokkal kapcsolatos információkat azok teljes életciklusa során. A termékekben levő 

veszélyes anyagokat biztonságosabb alternatívákkal kell helyettesíteni és a termékek 

tervezésénél megfelelően figyelembe kell venni az anyagok toxicitását. Ezért kell 

biztosítanunk, hogy ezek az információk az újrafeldolgozást végzők rendelkezésére álljanak. 

Ez lehetővé tenné az újrafeldolgozott hulladék megbízható másodlagos nyersanyagforrásként 

való felhasználását. A zéró szennyezésre vonatkozó célkitűzés részeként kulcsfontosságú a 

veszélyes vegyi anyagokkal, a peszticidekkel és az endokrin károsító anyagokkal kapcsolatos 

átfogó megközelítés.  
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Végül, ami a műanyagszennyezést illeti, biztosíthatom Önöket, hogy ez a probléma mindig a 

megbízatásom középpontjában fog állni, és folytatni fogom arra irányuló erőfeszítéseinket, 

hogy eltüntessük óceánjainkból a műanyaghulladékot. Figyelembe kell vennünk a 

műanyagokkal kapcsolatban eddig elért eredményeket és további konkrét intézkedéseket kell 

tennünk a mikroműanyagok alkalmazása elleni küzdelemben. Mindenekelőtt határozottan fel 

fogunk lépni a szándékosan a termékekhez hozzáadott mikroműanyagok kapcsán. Terveim 

között szerepel annak megállapítása, hogy mely műanyagok helyett lehet biológiailag 

lebontható anyagokat használni, ami hozzáadott értéket jelenthet a környezet számára, és 

egyértelmű szabályozási keretet szeretnék kidolgozni. 2030-ra az összes műanyag 

csomagolásnak könnyen újrafelhasználhatónak vagy újrahasznosíthatónak kell lennie, 

továbbá a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló jogszabályokkal összhangban 

meg kell szüntetnünk a túlcsomagolást, és meg kell előznünk a csomagolási hulladék 

keletkezését. Végül, a műanyagszennyezés és az egyszer használatos műanyagok elleni 

küzdelemnek kiemelt helyet kell kapnia nemcsak az ENSZ és a G7-ek napirendjén, hanem a 

partnereinkhez fűződő kétoldalú kapcsolatokban is. Az EU által irányított, átfogó nemzetközi 

fellépés nélkül nem érhetünk el sikereket. 

 

 

8. A 8. környezetvédelmi cselekvési program és a zéró szennyezésre vonatkozó stratégia 

 

Hogyan fogja támogatni és elősegíteni a nyolcadik környezetvédelmi cselekvési program 

az európai zöld megállapodás megvalósítását (mely prioritásokat, milyen célokat, 

eszközöket és intézkedéseket határoz meg)? Milyen konkrét javaslatokat és 

intézkedéseket tervez az új, átfogó zéró szennyezési stratégia keretében, és hogyan fogja 

biztosítani, hogy valamennyi érintett ágazat megfelelően foglalkozzon a kérdéssel? 

Hogyan fog összpontosítani a stratégiával kapcsolatos munka a szennyezés 

megelőzésére, és hogyan tükrözi az elővigyázatosság, illetve a „szennyező fizet” elvét? A 

levegőszennyezés tekintetében milyen azonnali intézkedéseket tervez a kibocsátások 

forrásuknál – többek között az iparból, a közlekedésből, a mezőgazdaságból és a 

háztartási fűtésből – történő csökkentése érdekében, valamint annak biztosítására, hogy 

a hatályos uniós levegőminőségi előírásokat valamennyi tagállamban tiszteletben 

tartsák, miközben arra törekszik, hogy az uniós jogszabályokat összhangba hozza a 

WHO legfrissebb, 2020/2021-ben várható iránymutatásaival?  

 

Teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy az európai környezetvédelmi politikának 

régóta részét képezik az Unió és a tagállamok közös programjai. A Szerződés 192. cikkének 

értelmében környezetvédelmi cselekvési programok elfogadására van szükség. Úgy vélem, 

hogy e programok biztosítják a környezetvédelmi politika kihívásaira és célkitűzéseire 

irányuló közös kötelezettségvállalást és azok közös értelmezését, ahogyan arról a 

társjogalkotók megállapodtak. Ez fontos az Unió, a tagállamok, valamint a regionális és helyi 

önkormányzatok között erősen decentralizált uniós környezetvédelmi politika koherens – a 

szubszidiaritás és az arányosság elvével összhangban álló – végrehajtásának biztosításához. A 

jelenlegi program értékelésére építve az új környezetvédelmi cselekvési programnak tovább 

kell pontosítania az európai zöld megállapodás keretében meghatározott célkitűzéseket, és 

határozottan hozzá kell járulnia a megállapodás hatékony gyakorlati végrehajtásának 

irányításához. Ez hozzá fog járulni az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósításához 

a hatáskörömbe tartozó területeken. Végül pedig nyomon kell követnünk és értékelnünk kell 

az előrehaladást annak biztosítása érdekében, hogy a program megvalósítása során a tervek 

szerint haladjunk. 
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Apaként és állampolgárként komoly aggodalommal tölt el a levegőminőség, az általunk 

fogyasztott víz minősége, valamint a vegyi anyagok és az ipari kibocsátás által a gyermekeink 

egészségére és mindannyiunkra gyakorolt hatás.  Annak ellenére, hogy az európai környezet 

minősége általánosságban javul, a legkiszolgáltatottabb csoportok egészségét továbbra is 

aránytalan mértékben érintik ezek a veszélyek. Ezért a modern környezetvédelmi 

szakpolitikák kialakítása során mindenki számára méltányos átállást kell biztosítanunk. Az 

említett átállás során nem ugyanarról a pontról indulunk ki, és nagyon fontos, hogy e 

változásokból senki ne maradjon ki. Amint azt a Bizottság megválasztott elnöke is 

hangsúlyozta, ennek eléréséhez egyes esetekben célirányosabb támogatásra lehet szükség, 

annak ellenére, hogy célkitűzéseink azonosak. 

A Bizottság megválasztott elnöke megbízott a zéró szennyezésre irányuló törekvés 

megvalósításának irányításával. Ehhez olyan széles körű, átfogó megközelítésre van szükség, 

amely valamennyi tartósan fennálló szennyezési forrásra kiterjed, az elővigyázatosság és „a 

szennyező fizet” elvének teljes körű figyelembevétele mellett. Nem szeretnék elébe vágni a 

biztosi testület végleges határozatának, de úgy vélem, hogy három fő területre kell 

összpontosítanunk. 

 

Először, meg kell erősítenünk a szennyezés és fő forrásainak kezelésére, valamint a tartós 

szennyezés hatékonyabb kezelésére irányuló intézkedéseket. Célom, hogy ezeket a kérdéseket 

konkrét kezdeményezések elindításával kezeljem minden olyan kulcsfontosságú területen, 

ahol meg kell szüntetnünk a szennyezést. Például a vízgazdálkodás terén az új vagy 

különösen káros szennyezési forrásokra kell összpontosítanunk, mint például a tápanyagok, a 

mikroműanyagok és a gyógyszerek. Foglalkoznunk kell a szennyezés rendszerszintű okaival 

is, és más uniós politikákban is érvényre kell juttatnunk a vízbiztonság és az ellenálló 

képesség kérdését. A vízszennyezés és a levegőszennyezés kulcstényezőjét jelentő 

peszticidhasználat visszaszorítása elengedhetetlen a zéró szennyezésre vonatkozó 

célkitűzéseink megvalósításához. A „termelőtől a fogyasztóig” elnevezésű stratégiával 

összhangban arra kell törekednünk, hogy csökkentsük a peszticidektől való függőséget és 

ösztönözzük az alacsony kockázatú, nem vegyi alternatívák bevezetését. Az európai zöld 

megállapodásért felelős ügyvezetőalelnök-jelölt irányítása mellett szorosan együtt fogok 

működni az egészségügyért felelős biztosjelölttel. 

 

Másodszor, a gyakorlati eredmények elérése érdekében fel kell gyorsítanunk a végrehajtást az 

összes érintett kormányzati szinttel együttműködésben, és ösztönöznünk kell a 

figyelemfelkeltő tájékoztatási intézkedéseket, hogy a társadalom egészében fel lehessen 

gyorsítani a viselkedésbeli változásokat. Támogatnunk kell a szállítás, a fogyasztás és a 

gyártás kevésbé szennyező módjaira irányuló méltányos átalakítást. Elkötelezett vagyok 

amellett, hogy a rendelkezésünkre álló valamennyi eszközt felhasználjuk annak 

biztosításához, hogy a gyakorlati eredmények megfeleljenek jogi kötelezettségeinknek és a 

polgárok elvárásainak. 

 

Harmadszor, nem érhetünk el sikert az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek 

megvalósítása terén, ha nem mozgósítjuk mind az állami, mind a magánfinanszírozást. E 

célból együtt fogok működni nemcsak a kohéziós és mezőgazdasági alapokkal foglalkozó, de 

a Fenntartható Európa beruházási tervért, a Méltányos Átalakítási Alapért és az InvestEU-ért 

felelős kollégáimmal is, annak biztosítása érdekében, hogy hozzájáruljanak prioritásaink 

megvalósításához.  

 

Végezetül, ami a levegőminőséggel kapcsolatos kérdést illeti, terveim szerint négy fő 

cselekvési irányvonal mentén fogom megvalósítani intézkedéseinket. Először, minden 
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lehetséges támogatást megadok a tagállamoknak azon intézkedések végrehajtásához, amelyek 

megvalósítására kötelezettséget vállaltak a légszennyező anyagokra vonatkozó nemzeti 

kibocsátási határértékeik elérése érdekében. Céljaik megvalósítása során a tagállamok jelentős 

mértékben csökkenteni fogják a környezeti levegő háttér-koncentrációját, és Európát olyan 

pályára állítják, amely biztosítja, hogy a levegőszennyezés egészségügyi hatásai a felére 

csökkenjenek. Másodszor, meg fogom védeni a zéró tolerancia elvét a levegőminőségi 

határértékek tagállamok általi túllépése esetén. Harmadszor, foglalkoznunk kell a 

levegőminőséggel kapcsolatos jogi kerettel annak biztosítása érdekében, hogy az Unióban a 

levegőminőség megfeleljen a legújabb, hiteles tudományos szakvéleményeknek, és hogy a 

nemzeti és helyi hatóságok határozottabban fel tudjanak lépni a levegőszennyezési 

határértékek túllépésének mielőbbi megszüntetése érdekében. Végül, a szennyezést a 

forrásánál kell kezelnünk. Ennek érdekében például szorosan együtt fogok működni az 

energiaügyért felelős biztoskollégámmal, hogy tovább csökkentsük az energiatermelésből és -

fogyasztásból eredő kibocsátást. Emellett együtt fogok dolgozni a belső piacért és a 

közlekedésért felelős kollégáimmal is annak biztosítása érdekében, hogy a teljes mobilitási 

rendszerben megkezdődjön a tiszta és aktív közlekedési módokra való átállás, különösen a 

városi területeken, ahol a szennyezés nagy része összpontosul, hogy polgáraink számára 

életképes, tiszta alternatívák álljanak rendelkezésre. Tovább kell csökkentenünk a 

mezőgazdaságból származó szennyezőanyag-kibocsátást, amelyhez az ambiciózus közös 

agrárpolitika és a „termelőtől a fogyasztóig” elnevezésű jövőbeli stratégia végrehajtása döntő 

fontosságú lesz a siker szempontjából. 

 

 

 


