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1. Algemene bekwaamheid, inzet voor Europa en persoonlijke onafhankelijkheid 

Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring maken u geschikt voor het vervullen 

van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het Europees algemeen 

belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? Wat zijn uw drijfveren? Op 

welke wijze wilt u invulling geven aan de strategische agenda van de Commissie? Hoe 

zult u ervoor zorgen dat gendermainstreaming wordt toegepast en de genderdimensie 

wordt geïntegreerd in alle beleidsterreinen van uw portefeuille?  

Hoe kunt u uw onafhankelijkheid aantonen? Kunt u garanderen dat uw vroegere, 

huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over uw functioneren als 

commissaris?  

Ik ben geboren nadat Litouwen opnieuw onafhankelijk was geworden en ben opgegroeid toen 

mijn land de eerste stappen ondernam om lid van de Europese Unie te worden. Daarom maakt 

de Europese gedachte deel uit van mijn DNA; ik kan mij Litouwen niet voorstellen zonder 

Europa. Voor mij staat Europa synoniem voor vrijheid en kansen. Dat is altijd mijn motivatie 

geweest. Dankzij de voordelen van Europa, zoals vrij reizen en studeren in andere Europese 

landen, heb ik mijn politieke ideeën kunnen waarmaken. Ik zal Europa daarom altijd 

verdedigen en mij voor Europa inzetten in iedere functie waarin ik in de toekomst wordt 

aangesteld.  

Mijn politieke loopbaan begon toen ik in mijn thuisdistrict Šeškinė, in de stad Vilnius, werd 

verkozen tot lid van het nationale parlement, nadat ik ongeveer 10 000 appartementen had 

bezocht en mensen uit mijn kiesdistrict had ontmoet. Ik heb het genoegen gehad het volk niet 

alleen als parlementslid te vertegenwoordigen, maar ook als voorzitter van de commissie 

Economie, als lid van de ethische commissie en als hoofd van de delegatie bij de Organisatie 

voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).  

Ik heb ook de eer gehad tot minister van Economie en Innovatie van Litouwen te worden 

benoemd. In die hoedanigheid heb ik deelgenomen aan de Raad Concurrentievermogen en 

steun verleend aan initiatieven op EU-niveau. Op nationaal niveau was dit een functie waarin 

ik een aantal belangrijke initiatieven heb kunnen voorstellen, zoals een hervorming van de 

innovatie, een pakket voor de digitalisering van de industrie, een van de eerste nationale 

strategieën voor kunstmatige intelligentie in de EU, een pakket voor de ontwikkeling van 

ecosystemen voor start-ups en een strategie voor biowetenschappen. Wat groene initiatieven 

betreft, moet ik financiële instrumenten vermelden die in samenwerking met andere 

ministeries zijn ontwikkeld om de energie-efficiëntie van bedrijven in Litouwen te verbeteren 

en de verontreiniging te verminderen door middel van eco-innovatie. Ik ben er stellig van 
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overtuigd dat mijn kennis op het gebied van industrie en innovatie erg nuttig zal zijn wanneer 

wij zullen werken aan milieu- en mariene uitdagingen; bij het aanpakken daarvan zal 

innovatie van cruciaal belang zijn.  

Ik verbind mij er volledig toe de Europese Green Deal in de praktijk te brengen en mij te laten 

leiden door de politieke beleidslijnen van de verkozen voorzitter. Ik zal helpen onze 

klimaatambities te verwezenlijken en tegelijkertijd banen en duurzame groei te creëren. Ik zal 

een nieuwe biodiversiteitsstrategie voor 2030 voorstellen waarin alle thema’s aan bod komen: 

Natura 2000, ontbossing, bodemdegradatie, beschermde soorten en habitats, en duurzame 

zeeën en oceanen. Ik zal ook het voortouw nemen bij de verwezenlijking van onze 

gemeenschappelijke ambitie om alle verontreiniging tot nul terug te dringen. Dit zal een brede 

aanpak vergen waarbij wij zullen kijken naar de lucht- en waterkwaliteit, gevaarlijke 

chemische stoffen, de uitstoot van verontreinigende stoffen, pesticiden en 

hormoonontregelende stoffen. Bovendien zal ik de werkzaamheden voor een nieuw Actieplan 

voor de circulaire economie aandrijven. Wij moeten de overgang van Europa naar een 

circulair economisch model versnellen. Dit is van essentieel belang om een concurrerende en 

toekomstbestendige economie tot stand te brengen. Ik zet mij volledig in voor een bloeiende 

en duurzame visserij en een bloeiende blauwe economie. Ik zal mij daarom concentreren op 

de volledige uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid en ik zal dat beleid in 2022 

evalueren om te bepalen hoe wij de problemen die in het huidige beleid niet voldoende aan 

bod komen, kunnen aanpakken. Wij hebben een gemeenschappelijk visserijbeleid nodig dat 

zowel aan vissers, kustgemeenschappen en het milieu ten goede komt. De EU is wereldleider 

op het gebied van oceaangovernance. Ik wil dat onze duurzaamheidsbeginselen wereldwijd 

worden nageleefd, en ik zal mij daar nadrukkelijk voor inzetten. Ik zal ook het initiatief 

nemen voor de ontwikkeling van een nieuwe aanpak voor een duurzame blauwe economie. 

Een aanpak waarin alle thema’s, van mariene kennis en onderzoek tot maritieme ruimtelijke 

ordening, mariene hernieuwbare energie, blauwe investeringen en regionale maritieme 

samenwerking, worden samengebracht.  

Voorts wens ik de aandacht te vestigen op twee belangrijke beginselen die als leidraad zullen 

dienen voor mijn handelen indien ik als commissaris wordt benoemd. Tijdens mijn mandaat 

zal ik ervoor zorgen dat het beleid binnen mijn portefeuille bijdraagt aan een eerlijkere 

samenleving, waarbij niemand achterblijft. Een ambitieus klimaat- en milieubeleid brengt 

automatisch een grotere sociale rechtvaardigheid met zich mee, aangezien het de gezondheid, 

de levenskwaliteit en het welzijn voor iedereen verbetert. Ik wil echter nog een stap verder 

gaan om ervoor te zorgen dat de groene transitie voor iedereen werkt. Wij hebben gerichte 

maatregelen nodig om de weerbaarheid van kwetsbare personen en gemeenschappen te 

vergroten. De goedkeuring van het aangekondigde Fonds voor een rechtvaardige transitie zal 

van fundamenteel belang zijn om begeleidende maatregelen te nemen. Daarnaast moeten wij 

ervoor zorgen dat ons beleid op feiten is gebaseerd. Daarvoor is het belangrijk over een sterke 

wetenschappelijke basis te beschikken en daarom zal ik nauw samenwerken met 

kennisaanbieders zoals het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en het 

Europees Milieuagentschap (EEA), en met de wetenschappelijke wereld in het algemeen. 

Goed doordacht beleid op basis van een grondige kennis van de wetenschap en de 

ecologische, economische en sociale gevolgen zal gemakkelijker kunnen worden uitgevoerd 

en zal voor iedereen meer resultaten opleveren. 

Als parlementslid en minister heb ik de beleidsvorming altijd op een zeer open manier 

benaderd. Ik heb mijn kiezers regelmatig ontmoet, regio’s in Litouwen bezocht en 

gebruikgemaakt van elke door het digitale tijdperk geboden mogelijkheid om de stem van de 

samenleving te horen. Indien ik tot commissaris wordt benoemd, verbind ik mij ertoe met 
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dezelfde focus verder te gaan: samenwerken met het Europees Parlement, de lidstaten 

bezoeken en de bevolking ervan ontmoeten, en het EU-beleid dat onder mijn bevoegdheid 

valt met alle beschikbare digitale instrumenten bevorderen en aldus de zichtbaarheid van de 

strategische agenda van de Commissie op mijn werkterrein waarborgen. 

Ik ben een overtuigd voorstander van gendermainstreaming. Als minister was ik voorstander 

en voorvechter van het initiatief „Women Go Tech”, dat tot doel heeft de participatie van 

vrouwen in IT en engineering in Litouwen te vergroten. Het aantal deelnemers aan het 

programma is jaarlijks verdubbeld: steeds meer vrouwen kiezen ervoor om in 

technologiebedrijven te werken. Ik zou in dezelfde geest willen doorgaan en een 

genderperspectief opnemen in alle beleidsterreinen van mijn portefeuille binnen de Europese 

Commissie. Deze planeet is voor ons allemaal de enige en daarom vereisen milieuproblemen 

en -oplossingen de inzet van iedere Europeaan, ongeacht geslacht, leeftijd, religie of andere 

verschillen. Het genderperspectief zal belangrijk zijn om mijn agenda te kunnen uitvoeren. 

Verkozen voorzitter Von der Leyen heeft gendergelijkheid hoog op haar agenda geplaatst en 

zich ertoe verbonden het voorbeeld te geven door een volledig genderevenwichtig college op 

te zetten. Ik ben van plan hetzelfde beginsel toe te passen op mijn team. Ik zal in alle door 

mijn diensten (panels, deskundigengroepen) georganiseerde activiteiten naar genderevenwicht 

streven. Intern zal ik ervoor zorgen dat mijn diensten een krachtig genderbeleid voeren.   

Wat de garanties voor mijn onafhankelijkheid betreft, zal ik de letter en geest van het Verdrag 

ten volle naleven, met name de verplichting om in het Europese belang te handelen en geen 

instructies van een overheid of andere instellingen, organen, bureaus of instanties te volgen. 

Ik zal de gedragscode voor de leden van de Europese Commissie en de bepalingen ervan over 

belangenconflicten naleven. Mijn belangenverklaring is volledig en toegankelijk voor het 

publiek, en ik zal ze bijwerken zodra een wijziging nodig is. 

 

2. Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement  

Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre bent u bereid 

verantwoording af te leggen aan het Parlement over uw handelen en dat van uw 

diensten?  

Kunt u specifieke toezeggingen doen ten aanzien van meer transparantie, intensievere 

samenwerking en een actieve follow-up van de standpunten en verzoeken om 

wetgevingsinitiatieven van het Parlement? Bent u met betrekking tot geplande 

initiatieven en lopende procedures bereid om het Parlement op gelijke voet met de Raad 

van informatie en documenten te voorzien? 

Ik ben er trots op deel uit te maken van het team van verkozen voorzitter Ursula von der 

Leyen. Ik zie mijn rol als een lid van het college dat nauw samenwerkt met de andere leden 

van het college. Indien ik tot commissaris voor Milieu en Oceanen wordt benoemd, zal ik mij 

inspannen om ervoor te zorgen dat ons milieu, de blauwe economie en de visserijsector een 

integraal deel uitmaken van de Europese Green Deal. Daartoe zal ik nauw samenwerken met 

de uitvoerend vicevoorzitter die voor dit gebied verantwoordelijk is, maar ook met de andere 

leden van het college. De uitdagingen waarmee wij op het gebied van milieu en oceanen 

worden geconfronteerd, gaan ons allemaal aan. Indien ik tot commissaris wordt benoemd, zal 

ik streven naar een doeltreffende mainstreaming van milieu- en biodiversiteitsprioriteiten in 

alle beleidsdomeinen om te zorgen voor een doeltreffende systemische verandering. Om onze 
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ambities op het gebied van klimaat en milieu te verwezenlijken, moeten wij zorgen voor 

politieke samenhang: wij moeten ervoor zorgen dat onze beleidsmaatregelen elkaar 

ondersteunen. 

Als minister en lid van een nationaal parlement, heb ik altijd veel belang gehecht aan 

parlementaire werkzaamheden. Ik ben daarom van mening dat, indien wij willen dat ons 

handelen ambitieus is en aan de verwachtingen van onze burgers voldoet, wij het Europees 

Parlement hierbij op passende wijze moeten betrekken. Ik denk dat deze betrokkenheid op de 

beginselen van openheid, wederzijds vertrouwen, doeltreffendheid en regelmatige 

uitwisseling van informatie moet zijn gebaseerd. Indien ik als commissaris wordt benoemd, 

zal ik daarom zorgen voor een uitgebreide samenwerking met de leden van het Europees 

Parlement bij alle belangrijke projecten van mijn mandaat, met volledige inachtneming van de 

Verdragen. Ik zal verantwoording afleggen aan het Europees Parlement en ik wens een 

regelmatige, vruchtbare en constructieve samenwerking met de commissies ENVI en PECH 

en alle andere commissies te onderhouden. Ik zal op een open, transparante en constructieve 

manier met het Parlement samenwerken om relaties van wederzijds vertrouwen op te bouwen.  

Ik zal mij ook volledig inzetten voor de invoering van ruime bepalingen inzake transparantie 

en de informatiestroom in het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees 

Parlement en de Commissie en het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven. Verkozen 

voorzitter Von der Leyen steunt het initiatiefrecht van het Europees Parlement. Zij heeft 

toegezegd dat haar Commissie passende maatregelen zal nemen naar aanleiding van 

parlementaire resoluties die door een meerderheid van de leden met een wetgevingshandeling 

worden aangenomen, met volledige inachtneming van de beginselen van evenredigheid, 

subsidiariteit en beter wetgeven. Ik onderschrijf deze doelstelling volledig en zal nauw 

samenwerken met de betrokken commissies om ervoor te zorgen dat de Commissie 

dienovereenkomstig handelt op gebieden die onder mijn bevoegdheid vallen.  

Ik weet dat de verstrekking van informatie en documenten een essentieel aspect is van de 

verdieping van de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie. In het 

Verdrag van Lissabon is de gelijkheid van het Europees Parlement en de Raad als 

medewetgevers vastgelegd, en ik zal ervoor zorgen dat het Europees Parlement en de Raad 

overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden uit hoofde van de Verdragen worden 

geïnformeerd over alle dossiers waarbij beide medewetgevers betrokken zijn. Ik verbind mij 

er tevens toe de constructieve uitwisseling van informatie over internationale 

onderhandelingen in beide delen van mijn portefeuille voort te zetten. De eerstvolgende 

belangrijke mijlpaal is de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake biologische 

diversiteit in 2020 in China (COP15). In dit verband zal ik ervoor zorgen dat het Europees 

Parlement in alle fasen van het proces regelmatig wordt geïnformeerd.  

 

 

Vragen van de Commissie visserij 

3. Wat zijn uw ambities voor de komende vijf jaar met betrekking tot de bevordering 

van een duurzaam visserij- en aquacultuurbeleid, waarbij een evenwicht moet worden 

gevonden tussen de instandhouding van de visbestanden en de totstandbrenging van een 

veilige en winstgevende visserijsector, en zou u tijdens deze periode een hervorming van 

het gemeenschappelijk visserijbeleid overwegen om de uitdagingen beter te kunnen 

aangaan? 
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Ik ben er erg trots op dat ik wordt gevraagd de verantwoordelijkheid te nemen voor de 

portefeuille Milieu en Oceanen. De visserij blijft de hoeksteen in deze portefeuille en ik zal 

met toewijding werken om ervoor te zorgen dat de sociale, economische en 

milieudoelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid worden verwezenlijkt, en dat 

dit beleid zorgt voor duurzame voeding voor onze burgers.  

 

De verkozen voorzitter heeft in haar politieke beleidslijnen voor de volgende Europese 

Commissie 2019-2024 benadrukt dat wij een Unie moeten zijn die de lat hoger legt. Ik zal 

mijn uiterste best doen om te streven naar een meer welvarende en duurzame visserij- en 

aquacultuursector in de EU. Ik weet dat ik op het Europees Parlement kan rekenen om dit 

belangrijke werk te helpen leiden en ik zal van mijn samenwerking met de Commissie visserij 

zeker een prioriteit maken. Voor mij als kandidaat-commissaris voor Milieu en Oceanen 

moeten duurzame visserij en aquacultuur een wezenlijk deel uitmaken van het antwoord van 

de EU op mondiale uitdagingen, zoals een grotere vraag naar voedsel en de toegenomen druk 

op onze planeet als gevolg van de menselijke impact. De EU heeft al een lange weg afgelegd: 

bijvoorbeeld door de visbestanden in toenemende mate duurzaam te beheren of de illegale, 

ongemelde en ongereglementeerde visserij wereldwijd met succes te bestrijden. Wij hebben 

echter nog veel te doen, zowel binnen de EU als daarbuiten, waar de EU het goede voorbeeld 

moet geven.  

 

In de eerste plaats zal de volledige uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid een 

topprioriteit voor mijn mandaat zijn indien ik word benoemd. Wij moeten de doelstelling van 

maximale duurzame opbrengst verwezenlijken om onze planeet gezond te houden, maar ook 

om de ontwikkeling van onze kustgemeenschappen te waarborgen. De feiten spreken voor 

zich: indien de visbestanden gezond zijn, maken de vissers meer winst en gedijen de 

kustgemeenschappen. In beginsel is 2020 het eerste jaar waarin de visbestanden in 

overeenstemming met het streefcijfer voor de maximale duurzame opbrengst moeten worden 

beheerd. Daarvoor zijn politieke wil en de inzet van alle partijen vereist. Waar duurzame 

visserij volgend jaar nog niet wordt bereikt, moeten de inspanningen verder worden 

opgevoerd om dat doel te verwezenlijken en om de vissers in het proces te ondersteunen. Dit 

is bijzonder belangrijk in de Middellandse Zee, waar 87 % van de visbestanden wordt 

overbevist, wat niet alleen ten koste gaat van de ecosystemen, maar ook van de 

bestaansmiddelen en de toekomst van de vissers. Commissaris Vella heeft een sterk politiek 

momentum en engagement voor duurzame visserij tot stand gebracht met alle kuststaten van 

de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Ik ben voornemens dit pad overeenkomstig de 

bestaande politieke toezeggingen te blijven volgen. Of het nu is om maximale duurzame 

opbrengst te bereiken in onze zeebekkens, de aanlandingsverplichting uit te voeren of de 

illegale visserij te bestrijden, wij moeten beschikken over controleregels die geschikt zijn voor 

het beoogde doel en wij moeten voor een gelijk speelveld zorgen. Controle is onlosmakelijk 

verbonden met de handhaving van de regels, en dat is een basisvoorwaarde om tot een 

duurzame visserij te komen. Ik verbind mij ertoe handhavingsmaatregelen te nemen en ik 

reken daarom op uw steun om het visserijcontrolesysteem bij de lopende herziening ervan te 

helpen versterken. Dit zal niet alleen helpen om tot een duurzame visserij te komen, maar 

waarborgt ook respect voor de grote meerderheid van eerlijke vissers die de regels naleven. 

De geslaagde overgang naar duurzame visserij in de afgelopen jaren in vele delen van de EU 

is te danken aan de vastberadenheid van onze vissers, vooral van de kleinschalige vissers. 

Overheidsinvesteringen moeten hun inspanningen ondersteunen en het is daarom van het 

grootste belang dat zo snel mogelijk overeenstemming wordt bereikt over een nieuw Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij voor de periode 2021-2027.  
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In de tweede plaats, en als onderdeel van een Europese Green Deal, zou ik graag willen dat 

wij het potentieel van duurzame visserijproducten benutten om bij te dragen aan een “van 

boer tot bord”-strategie voor duurzame voeding. De vissersvloot van de EU vangt meer dan 5 

miljoen ton vis en onze aquacultuursector brengt 1,4 miljoen ton visserijproducten in de 

handel. Wat de waarborging van de duurzame voedselzekerheid van de EU betreft, is voor 

ons dus een belangrijke rol weggelegd. In dit verband zullen onze acties erop gericht zijn 

ervoor te zorgen dat onze strategie voor duurzame voeding brede voordelen voor iedereen 

oplevert, en meer economische duurzaamheid voor onze visserij- en aquacultuursectoren (met 

inbegrip van onze kleinschalige visserij), en dat de negatieve gevolgen voor het mariene 

milieu hierdoor tot een minimum worden beperkt. Als onderdeel van de strategie voor 

duurzame voeding ben ik voornemens de huidige strategische richtsnoeren van de Commissie 

inzake aquacultuur te herzien en de pijler marktbeleid van het gemeenschappelijk 

visserijbeleid, die ook een essentiële rol speelt bij de verwezenlijking van de doelstellingen 

van het gemeenschappelijk visserijbeleid, te blijven uitvoeren. 

 

In de derde plaats is het zo dat duurzame visserij niet aan onze grenzen stopt. Onze vloot is op 

alle zeeën en oceanen actief en wij voeren 60 % van onze visserijproducten in van buiten de 

EU. Dit brengt een enorme verantwoordelijkheid voor ons mee en de EU moet een 

wereldleider blijven op het gebied van duurzame visserij en oceaangovernance in het 

algemeen. In overeenstemming met de duurzameontwikkelingsdoelen van de Verenigde 

Naties moeten wij met alle mogelijke middelen en in alle fora aandringen op 

wetenschappelijk onderbouwd visserijbeheer en betere controle over de hele wereld: in 

regionale organisaties voor visserijbeheer en in internationale instanties zoals de Voedsel- en 

Landbouworganisatie van de Verenigde Naties of door middel van 

partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij. Aangezien naar schatting een vijfde 

van de wereldwijde vangsten illegaal, ongemeld en ongereglementeerd zijn, zal de bestrijding 

van deze plaag hoog op mijn agenda staan. Het is ook belangrijk om een gelijk speelveld te 

creëren voor onze eigen vissers. 

 

In de vierde plaats ben ik voornemens nauw samen te werken met de kandidaat-commissaris 

voor Handel om ervoor te zorgen dat Europa leiding geeft aan de besprekingen in de 

Wereldhandelsorganisatie om tot een wereldwijde overeenkomst te komen om een einde te 

maken aan schadelijke visserijsubsidies die bijdragen tot overbevissing, illegale visserij en 

overcapaciteit, en aldus haar belofte nakomt om aan de duurzameontwikkelingsdoelen te 

voldoen.  

 

Bij de evaluatie van het gemeenschappelijk visserijbeleid – die eind 2022 moet plaatsvinden – 

zal ik zorgvuldig onderzoeken of het beleid nog steeds geschikt is om de huidige en nieuwe 

uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd, zoals klimaatverandering, sociaal-

economische ontwikkeling en uitdagingen op andere gebieden, aan te pakken. Het zal van 

essentieel belang zijn om een dialoog te voeren met onze visserijsector en burgers, en ik ben 

van plan om aansluiting te zoeken bij en goed te luisteren naar de standpunten van alle 

belanghebbenden, vooral tijdens mijn bezoeken aan de lidstaten. De commissie PECH en alle 

andere commissies van het Europees Parlement die bij dit beleid betrokken zijn, zullen 

bevoorrechte partners zijn wanneer wij het huidige gemeenschappelijk visserijbeleid 

beoordelen en over de toekomstige ontwikkeling ervan nadenken.  
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4. Hoe zult u ervoor zorgen dat de controleprocedures en de conformiteit van de invoer 

van visserij- en aquacultuurproducten met de EU-wetgeving worden verbeterd, ook om 

het vertrouwen van de consument te vergroten? 

De EU is ’s werelds grootste handelaar in visserij- en aquacultuurproducten. In 2018 heeft de 

invoer uit niet-EU-landen het hoogste niveau in tien jaar bereikt, met een waarde van 26,5 

miljard EUR. Enerzijds legt dit op ons een enorme verantwoordelijkheid ten opzichte van 

onze burgers die op ons rekenen en van ons verwachten dat wij ervoor zorgen dat deze invoer 

veilig en in overeenstemming met onze wetgeving is. Anderzijds geeft dit ons de middelen 

om ervoor te zorgen dat onze handelspartners zich conformeren aan ons beleid en onze 

beginselen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en oceaangovernance.  

Wij nemen deze verantwoordelijkheid, in de eerste plaats door ervoor te zorgen dat 

ingevoerde producten uit legale bronnen afkomstig zijn. Wij hebben al heel wat instrumenten 

om in die zin op te treden, zoals de verordening inzake illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij of de visserijcontroleverordening. De toeleveringsketens in de 

visserijsector zijn echter complex en er blijft altijd een risico bestaan. Daarom ben ik van 

mening dat wij de traceerbaarheid voor ingevoerde producten maar ook voor de EU-markt in 

het algemeen moeten verhogen.   

Moderne technologieën spelen hierbij een belangrijke rol. Digitale instrumenten kunnen ons 

helpen ervoor te zorgen dat onze regels worden nageleefd, met name bij de controle van de 

rechtmatigheid van de vangsten, de naleving van het gemeenschappelijk visserijbeleid of – in 

het kader van ons handelsbeleid – de naleving van de oorsprongsregels. Het CATCH-systeem, 

het EU-brede digitale systeem voor het beheer van vangstcertificaten dat wordt gebruikt om 

de illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te bestrijden, is een paar maanden 

geleden van start gegaan en kan onze inspanningen voor meer samenhangende en 

doeltreffende controles op de invoer van visserijproducten versterken. Indien ik tot 

commissaris wordt benoemd, zal ik op dit gebied nauw samenwerken met mijn collega-

commissarissen die verantwoordelijk zijn voor beleidsterreinen zoals de digitale economie en 

voedselveiligheid. 

Het is van essentieel belang dat wordt gezorgd voor synergie en samenhang met andere EU-

beleidsterreinen, zoals handel, douane, levensmiddelenhygiëne en zelfs 

consumentenvoorlichting. Hierdoor zullen onze burgers geïnformeerde keuzes op grond van 

kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid kunnen maken. Dit zal ons ook helpen om onnodige 

administratieve lasten te verminderen, wat een kernbeginsel van het programma van de 

verkozen voorzitter is.  

Indien ik tot commissaris wordt benoemd, zal ik uiteraard een nultolerantiebeleid blijven 

voeren ten aanzien van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij. De EU is 

wereldleider op dit gebied en ons beleid is in dit verband uiterst succesvol gebleken. Onze 

handelspartners weten dat wij er niet voor terugschrikken om gebruik te maken van onze 

marktmacht om naleving af te dwingen, met behoud van de dialoog en wederzijds respect, 

ongeacht de preferentiële handelsbetrekkingen die een derde land met de EU onderhoudt. 

In dit verband ben ik van mening dat het belangrijk is om op bilateraal niveau te blijven 

samenwerken met onze belangrijkste gelijkgestemde partners, die vaak de grootste importeurs 

van visserijproducten zijn, hen aan te moedigen hun invoercontrolesystemen te verbeteren en 

een vergelijkbare aanpak als de onze te hanteren. 

Ik zal ook op internationaal niveau blijven streven naar verbetering van de traceerbaarheid en 

transparantie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van bilaterale 

handelsovereenkomsten, door steun voor multilaterale initiatieven, zoals de ontwikkeling door 
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de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) van een mondiaal register van 

vaartuigen waarmee visserijactiviteiten worden verricht, of door de bevordering van de 

uitvoering van internationale instrumenten, zoals de vrijwillige richtsnoeren inzake 

vangstdocumentatieprogramma’s van de FAO. 

Ik ben ervan overtuigd dat er ook op de EU-markt ruimte voor verdere verbetering van de 

transparantie is. Dat zal ons in staat stellen om te zorgen voor een eerlijkere concurrentie 

tussen EU-producten en ingevoerde producten, maar ook om het vertrouwen van de 

consument te vergroten.  

 

 

5. Hoe denkt u met uw portefeuille prioriteit te geven aan het milieubeleid en maritieme 

aangelegenheden in het algemeen en de visserij in het bijzonder? 

Als een van haar politieke prioriteiten heeft de verkozen voorzitter haar team van 

commissarissen verzocht om, indien zij tot commissaris worden benoemd, ervoor te zorgen 

dat Europa de leiding neemt in de transitie naar een gezonde planeet en het eerste 

klimaatneutrale continent wordt. Dit zijn twee van de grootste uitdagingen en kansen van 

onze tijd, en ons mandaat zal van doorslaggevend belang zijn voor de verwezenlijking 

hiervan. De zeeën en oceanen van de wereld liggen in de frontlijn. De klimaatverandering en 

de vervuiling zijn reeds van invloed op de oppervlaktetemperatuur van het zeewater, maken 

onze oceanen zuurder en verminderen de zuurstofconcentratie. Dit heeft gevolgen voor 

habitats, mariene ecosystemen, visbestanden en de spreiding ervan, waarbij in sommige 

gevallen de overleving van soorten wordt bedreigd, maar ook vissers en hun economische 

activiteiten negatieve gevolgen kunnen ondervinden.  

 

De bescherming van het mariene milieu houdt nauw verband met de klimaatverandering en is 

ook een mondiale uitdaging. Het meest recente wetenschappelijke verslag van de 

Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering bevat een beoordeling van de 

vele alarmerende gevolgen van de klimaatverandering voor de oceanen en kust- en polaire 

ecosystemen alsook voor de gemeenschappen die daarvan afhankelijk zijn. Het heeft mij 

alleen maar gesterkt in mijn overtuiging dat de EU een wereldleider moet blijven in deze 

strijd tegen klimaatverandering, en dat zij de samenhang tussen haar milieubeleid enerzijds en 

haar beleid op het gebied van maritieme zaken en visserij anderzijds moet versterken. Het zal 

mijn ambitie zijn om zo spoedig mogelijk overeenstemming te bereiken over een mondiaal 

verdrag inzake biodiversiteit op volle zee in het kader van het Verdrag van de Verenigde 

Naties inzake het recht van de zee. 

Het behoud van ons mariene milieu en de biodiversiteit ervan is niet alleen goed voor de 

natuur. Veerkrachtige en goed beheerde oceanen zullen onze vissers en kustgemeenschappen 

in staat stellen de activiteiten voort te zetten waarvan hun levensonderhoud afhangt. Om onze 

ambitieuze doelstellingen op het gebied van milieu en duurzaamheid te verwezenlijken, acht 

ik het van fundamenteel belang om met al onze belanghebbenden en lidstaten samen te 

werken. Ik zal hiervoor met name de hulp van het Europees Parlement nodig hebben. Ik 

verbind mij er derhalve toe een voortdurende dialoog te voeren met de commissie PECH en 

andere commissies van het Europees Parlement die bij dit beleid betrokken zijn, alsook met 

de bredere visserijgemeenschap. Ik zal ook onze kustgemeenschappen in heel Europa 

bezoeken. 

 

Ik ben van mening dat de juiste uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid van 

cruciaal belang is voor het duurzame gebruik van onze mariene hulpbronnen. Een van mijn 

prioriteiten zal zijn om het streefcijfer voor de maximale duurzame opbrengst te halen en de 
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aanlandingsverplichting volledig uit te voeren. Beide concepten weerspiegelen de juiste 

beleidskoers en wij moeten daar doortastend uitvoering aan geven. De cijfers spreken voor 

zich: visserij op een duurzaam niveau heeft tot recordwinsten voor onze vloot geleid, wat 

gunstig is voor onze vissers en de kustgemeenschappen van Europa. 

 

Aangezien de visserijactiviteiten niet in een vacuüm plaatsvinden, verbind ik mij ertoe de 

synergieën tussen de bescherming van het mariene milieu en de waarborging van duurzame 

visserijpraktijken in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid te versterken. Ik ben 

ervan overtuigd dat deze benadering tot wederzijds voordeel strekt. Beschermde mariene 

gebieden zijn een ander instrument, dat ik zeker uit het oogpunt van zowel de visserij als het 

milieu zal bekijken. Maar het volstaat niet om alleen maar beschermde mariene gebieden in te 

stellen. Zij moeten ook worden uitgebreid, beter met elkaar worden verbonden en 

doeltreffender worden beheerd, in nauw overleg met degenen die het meest betrokken zullen 

zijn en ten volle rekening houdend met wat de wetenschappers zeggen. 

Instandhoudingsmaatregelen zijn belangrijk, maar het is ook van essentieel belang dat vissers, 

die door deze maatregelen rechtstreeks kunnen worden getroffen, begrijpen dat zij ook tot 

economische winst leiden. Ik zal met toewijding aan deze doelstellingen werken. 

 

In tijden waarin de strijd om de oceanen toeneemt, is het van cruciaal belang ervoor te zorgen 

dat wij onze zeeën en oceanen op duurzame wijze beheren. Het is daarom tijd voor een 

beoordeling van de uitvoering van de richtlijn inzake maritieme ruimtelijke planning, op 

grond waarvan de lidstaten uiterlijk in maart 2021 ecosysteemgerichte maritieme ruimtelijke 

plannen moeten opstellen. Zo zijn de plannen van de lidstaten om de hernieuwbare offshore-

energie tegen 2030 te verviervoudigen zinvol in de context van koolstofneutraliteit, maar 

moeten wij er ook voor zorgen dat dit hand in hand gaat met de bescherming van het mariene 

milieu van Europa. Een betere bescherming van onze kwetsbare soorten in het mariene milieu 

is een ander onderdeel van de samenhang tussen milieu en visserij. Ik ben ervan overtuigd dat 

wij in alle Europese zeegebieden over geldende beperkende maatregelen voor de visserij 

moeten beschikken om zeezoogdieren zoals zeehonden of dolfijnen, zeevogels of 

zeeschildpadden te beschermen. De nieuwe verordening inzake technische maatregelen is een 

stap in de goede richting en ik ben vastbesloten om alle nodige maatregelen te nemen die ons 

zullen helpen de veerkracht van onze mariene ecosystemen te versterken.  

 

Wij moeten ook onze inspanningen opvoeren om uitvoering te geven aan de richtlijn 

betreffende havenontvangstvoorzieningen en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid 

voor vistuig om de vloot te stimuleren afval en weggegooide visnetten aan wal te brengen. Ik 

zal voor dit belangrijke streefdoel nauw samenwerken met mijn collega-commissaris voor 

Vervoer.  

 

Het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij zal de inzameling van marien zwerfvuil, 

met inbegrip van vistuig, helpen financieren en de visserijsector helpen meer bij deze 

initiatieven betrokken te zijn. Ik wens dat vissers deel gaan uitmaken van en een sleutelrol 

spelen in de ecologische transitie. Zij kennen de zeeën en oceanen goed en wij kunnen alleen 

met hun steun en betrokkenheid succes boeken. De bescherming van het mariene milieu is een 

mondiale uitdaging die intrinsiek verbonden is met de klimaatverandering. Indien ik tot 

commissaris wordt benoemd, zal ik met alle betrokken instellingen en belanghebbenden 

samenwerken om de middelen te ontwikkelen en in te zetten waarmee wij deze uitdaging met 

succes kunnen aanpakken.  
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Vragen van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

6. Biodiversiteit en ontbossing 

Hoe zult u, gezien het feit dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt bij de 

verwezenlijking van de doelstellingen voor 2020, ervoor zorgen dat de EU haar 

biodiversiteitsdoelstellingen haalt en dat natuurbescherming op alle beleidsterreinen van 

de EU, met inbegrip van het GLB, gestalte krijgt? Verbindt u zich tot een ambitieuze 

EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, met inbegrip van juridisch bindende 

maatregelen? Hoe denkt u op mondiaal niveau ervoor te zorgen dat Europa het 

voortouw neemt bij het bevorderen van een ambitieuze internationale overeenkomst die 

leidt tot significante en meetbare vooruitgang wereldwijd? Hoe denkt u ervoor te zorgen 

dat de EU haar acties opvoert om mariene en kustecosystemen in stand te houden en 

wat zult u ondernemen om te voldoen aan de toezegging van de EU om de 

instandhouding en het duurzame gebruik van de oceanen, zeeën en mariene 

rijkdommen te verwezenlijken? Wat wilt u in de komende maanden ondernemen om de 

EU-maatregelen binnen en buiten de EU op te voeren ter voldoening aan de wereldwijde 

verbintenis om de ontbossing tegen 2020 een halt toe te roepen? Welke concrete stappen 

en wetgevingsmaatregelen stelt u met name voor om ervoor te zorgen dat producten die 

op de EU-markt worden gebracht geen link hebben met ontbossing en aantasting van 

het ecosysteem? 

 

Biodiversiteit en gezonde ecosystemen zijn onlosmakelijk verbonden met een veerkrachtige 

natuur, het leven en het welzijn van de mens, en onze economie. Hoewel enige vooruitgang is 

geboekt, zijn er meer inspanningen nodig om het ongekende verlies aan biodiversiteit 

waarmee wij thans worden geconfronteerd, aan te pakken. De verkozen voorzitter heeft zich 

ertoe verbonden “nieuwe normen voor biodiversiteit vast te stellen, die als een rode draad 

door het handels-, industrie-, landbouw- en economisch beleid lopen” en ik ben vastbesloten 

aan de verwachtingen te voldoen. Dit vereist mainstreaming van de 

biodiversiteitsdoelstellingen in alle relevante EU- en nationale beleidsmaatregelen, 

voortbouwend op de in de politieke beleidslijnen beschreven initiatieven. In onze toekomstige 

handelsovereenkomsten zullen bijvoorbeeld de strengste normen voor milieubescherming 

moeten worden vastgesteld. Evenzo zullen wij, door het Europees Semester te heroriënteren 

om de duurzameontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te integreren, bij de 

economische ontwikkeling van onze lidstaten de bescherming van de biodiversiteit en het 

milieu niet uit het oog verliezen. Een ander voorbeeld is het voorstel voor het toekomstige 

gemeenschappelijk landbouwbeleid: het is van cruciaal belang dat de essentiële onderdelen 

die de lidstaten in staat stellen landbouwers te steunen bij hun overgang naar een duurzame 

landbouw, worden behouden in het kader van de lopende onderhandelingen tussen de 

medewetgevers. Ik denk in het bijzonder aan bepalingen over versterkte conditionaliteit, 

ecoregelingen en de bestemming van ten minste 30 % van de middelen van de tweede pijler 

voor milieu- en klimaatmaatregelen. Ik reken op de vastbeslotenheid van het Europees 

Parlement om deze bepalingen, die van cruciaal belang zijn, veilig te stellen.   

 

Mij is de verantwoordelijkheid toevertrouwd om ervoor te zorgen dat Europa de wereld naar 

een ambitieuze overeenkomst op de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake 

biologische diversiteit in 2020 in China leidt, en om een nieuwe biodiversiteitsstrategie voor 

2030 voor te stellen. Het aanhoudende verlies aan biodiversiteit niet beteugelen, is geen optie. 

Wij moeten slagen. Daartoe zal ik eerst streven naar een equivalent van de klimaatdoelstelling 

van Parijs van 1,5° C op het gebied van biodiversiteit en de wereld zich daarachter doen 

scharen.  
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Opdat de EU haar ambitieuze doelstelling op de Conferentie van de partijen in China kan 

verwezenlijken, zal zij het goede voorbeeld moeten geven. Daarom heeft de verkozen 

voorzitter mij gevraagd om naar alle thema’s te kijken: Natura 2000, ontbossing, 

bodemdegradatie, beschermde soorten en habitats, en duurzame zeeën en oceanen. Op 

nationaal niveau betekent dit dat de duurzaamheid van onze landbouw- en visserijpraktijken 

moet worden verbeterd en dat de gevolgen voor het milieu van de manier waarop wij in 

Europa levensmiddelen produceren, verdelen en consumeren moeten worden aangepakt. Ik 

ben er ook van overtuigd dat onze ambitie een frisse blik op de gezondheid van onze bodems 

kan rechtvaardigen. Wij zullen ook onze denksporen en onze actie voor doeltreffende, op de 

natuur gebaseerde oplossingen voor klimaatmatiging en -adaptatie verder moeten 

ontwikkelen. Ten slotte zal ik de zeer belangrijke doelstelling nastreven om alle 

bovengenoemde maatregelen op een passend niveau te financieren, niet alleen via de 

relevante publieke financieringsprogramma’s van de EU, maar ook door particulier kapitaal 

aan te trekken via het Europees Fonds voor duurzame investeringen, dat in het komende 

decennium 1 biljoen EUR aan investeringen moet ondersteunen.  

 

Het behoud van de mariene en kustecosystemen en het duurzame gebruik van onze oceanen 

zullen de kern vormen van mijn streven om onze Europese Green Deal uit te voeren. Het 

verlies aan mariene biodiversiteit verzwakt op zorgwekkende wijze het ecosysteem van de 

oceanen en het vermogen ervan om verstoringen het hoofd te bieden, zich aan te passen aan 

de klimaatverandering en zijn rol als mondiale ecologische en klimaatregelaar te spelen. Op 

dit gebied wil ik mijn werk toespitsen op vier hoofdwerkterreinen. In de eerste plaats zou ik 

willen dat onze beschermde mariene gebieden worden uitgebreid, beter met elkaar worden 

verbonden en meer doeltreffend worden beheerd. In de tweede plaats moeten wij blijven 

streven naar duurzame visserij, met nultolerantie voor illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij en door niet-duurzame visserijpraktijken te doen verdwijnen. In 

de derde plaats moeten wij onze strijd voortzetten om de vervuiling, met inbegrip van 

zwerfvuil op zee, verlies aan voedingsstoffen, microplastics en onderwaterlawaai, te 

verminderen. Ten slotte moeten wij de relevante regionale zeeverdragen beter benutten om 

ervoor te zorgen dat onze zeeën schoon, gezond en productief worden gehouden. 

 

Wat de bossen betreft, zal ik doorgaan met de uitvoering van de maatregelen die zijn 

opgenomen in de recente mededeling van de Commissie over ontbossing. 

 

7. Circulaire economie  

Welke concrete maatregelen stelt u voor om de totale ecologische voetafdruk van de EU-

productie en consumptie te verminderen? Afgezien van de aanpak van het 

hulpbronnengebruik in de textiel- en de bouwsector, welke maatregelen denkt u in het 

nieuwe actieplan voor de circulaire economie voor te stellen en wat zal het tijdschema 

voor deze maatregelen zijn? Welke rol ziet u voor de bio-economie van de EU en hoe zou 

u een evenwicht vinden tussen een groeiende bio-economie en een grotere druk op het 

milieu? Bent u bereid om zich te verbinden tot een niet-toxische circulaire economie, tot 

de ontwikkeling van niet-toxische materiaalcycli, zodat gerecycleerd afval kan worden 

gebruikt als een belangrijke, betrouwbare bron van grondstoffen? Welke verdere 

wetgevende en niet-wetgevende maatregelen bent u van plan om plasticvervuiling aan te 

pakken, met name van plastic verpakkingen? 
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In een wereld met beperkte hulpbronnen moeten wij nieuwe manieren van produceren en 

consumeren vinden die de ecologische grenzen van onze planeet eerbiedigen. Het is nog 

steeds zo dat Europa te veel afval produceert en hulpbronnen verspilt terwijl de wereldwijde 

strijd om schaarse hulpbronnen blijft toenemen. Thans verspillen wij nog steeds 88 % van de 

waarde van de producten die wij in de handel brengen. Verkozen voorzitter Ursula von der 

Leyen heeft mij de verantwoordelijkheid toevertrouwd om onder leiding van kandidaat-

uitvoerendvicevoorzitter Timmermans een nieuw actieplan voor de circulaire economie te 

presenteren, als een essentieel onderdeel van de Europese Green Deal. Ik ben voornemens de 

ervaring die tot nu toe is opgedaan, met name met het eerste actieplan voor de circulaire 

economie, op te schalen en de overgang van een lineaire naar een circulaire economie naar 

een hoger niveau te tillen. Dit zal aanzienlijk bijdragen tot de verwezenlijking van onze 

doelstelling van een klimaatneutraal Europa en worden opgenomen in onze industriële 

strategie om ons te helpen de door de klimaattransitie geboden kansen optimaal te benutten. 

 

Wij moeten manieren vinden om de ecologische voetafdruk van onze productie en 

consumptie verder terug te dringen. Ik zal mijn inspanningen richten op de uitfasering van 

producten voor eenmalig gebruik of met een korte levensduur en op de vervanging ervan door 

duurzamere producten. Daartoe zal ik een breed scala aan maatregelen bekijken om onze 

economie meer circulair te maken. Voortbouwend op het eerste Actieplan voor de circulaire 

economie moeten wij verder gaan in de benutting van het potentieel van de 

levenscyclusbenadering. In de eerste plaats moeten wij de productiefase aanpakken, 

bijvoorbeeld door middel van nieuwe methoden voor ecologisch ontwerp en een actievere 

bevordering van hergebruik en herstelling. In de tweede plaats moeten wij de positie van de 

consumenten versterken, met name door hun de informatie te verstrekken die zij nodig 

hebben om keuzes te maken, bijvoorbeeld door maatregelen te nemen om de betrouwbaarheid 

van milieuclaims te waarborgen. De ontwikkeling van de deeleconomie moet ook worden 

ondersteund voor zover deze bijdraagt aan de duurzaamheid van het milieu. Uit het oogpunt 

van overheidsinstanties moeten wij het aanzienlijke potentieel van groene 

overheidsopdrachten beter benutten. Hierdoor kunnen overheidsinstanties tot duurzame 

aankopen overgaan en er aldus ook toe bijdragen dat de aanbodzijde wordt gestimuleerd om 

meer duurzame producten en diensten aan te bieden.  

 

Mijn doelstelling zal zijn om tijdens mijn ambtstermijn een echte paradigmaverschuiving tot 

stand te brengen: de overgang van recyclen naar het in de eerste plaats voorkomen en tot een 

minimum beperken van afval. Dit zal de derde pijler van mijn handelen zijn. Ik zal ervoor 

zorgen dat wij dringend stappen ondernemen ter voorkoming van afvalproductie, onder meer 

in verband met voedselverspilling en andere belangrijke afvalstromen. Om te zorgen voor een 

succesvolle uitvoering moeten wij een sterk toezichtskader ontwikkelen om de vooruitgang te 

beoordelen en nauw samen te werken met de belanghebbenden. Ten slotte zal ik mij inzetten 

voor meer steun voor innovatie, wat een belangrijke voorwaarde is voor de opschaling van op 

de circulaire economie gebaseerde verwerkende industrieën, productie, digitale technologieën 

en nieuwe bedrijfsactiviteiten. De overgang naar duurzame bedrijfsmodellen moet nieuwe 

mogelijkheden bieden, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen. Om dit te 

begeleiden, en bovenop de heroriëntering van de financieringsprogramma’s naar de juiste 

prioritaire gebieden, moeten wij gebruikmaken van het hefboomeffect van particuliere 

financiering, met name in het kader van het investeringsplan voor een duurzaam Europa.    

 

Alle sectoren en ondernemingen kunnen voordeel halen uit de circulaire economie. Wij 

moeten ons optreden aanpassen om materiaal- of productspecifieke uitdagingen op het gebied 

van de levenscyclus aan te pakken. Ik zal de mogelijkheden onderzoeken om naast de textiel- 
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en de bouwsector, andere sectoren die intensief gebruikmaken van hulpbronnen zoals de 

voedingssector en de communicatie- en informatiesector, aan te pakken.  

 

Onze bio-economie is het hernieuwbare onderdeel van de circulaire economie. Biologische 

hulpbronnen zijn eindig, ook al zijn zij hernieuwbaar. Daarom moeten onze doelstellingen op 

het gebied van duurzaamheid en circulariteit, net als in de andere sectoren, volledig worden 

geïntegreerd in de bio-economie van de EU. Alle sectoren van de primaire productie en alle 

economische en industriële sectoren die biologische hulpbronnen gebruiken, moeten 

bijdragen aan de doelstellingen om het verlies van biodiversiteit en bodemdegradatie een halt 

toe te roepen en tegen 2050 tot nulvervuiling en klimaatneutraliteit te komen. Daartoe moet 

onze bio-economie op een duurzame primaire productie op land en op zee, en op een optimaal 

gebruik van biomassa gebaseerd zijn. Het behoud en de productiviteit van gezonde 

ecosystemen in zeeën, oceanen, bossen en bodems is essentieel voor een duurzame bio-

economie. Wij kunnen dit alleen bereiken door synergieën te creëren tussen ons klimaat- en 

milieubeleid en onze economische instrumenten en door de directe en indirecte gevolgen van 

veranderingen in landgebruik te blijven aanpakken. Ik zal nauw samenwerken met mijn 

collega’s om deze doelstelling te verwezenlijken.  

 

Ik ben ook van mening dat de stimulering van markten voor kwalitatief hoogwaardige 

secundaire materialen van cruciaal belang is om de transitie van een lineaire naar een 

circulaire economie naar een hoger niveau te tillen. Dit houdt in dat het vertrouwen in de 

kwaliteit van secundaire materialen moet worden versterkt door de kennis over en de controle 

van gevaarlijke chemische stoffen te verbeteren met het oog op de ontwikkeling van niet-

toxische materiaalcycli. Wij moeten nagaan hoe informatie over de aanwezigheid van 

zorgwekkende chemische stoffen in producten tijdens de gehele levenscyclus ervan 

beschikbaar kan worden gesteld in de hele waardeketen. Gevaarlijke chemische stoffen in 

producten moeten worden vervangen door veiligere alternatieven en bij het ontwerp van 

producten moet rekening worden gehouden met de toxiciteit van de materialen. Daarom 

moeten wij ervoor zorgen dat informatie beschikbaar is voor recyclers. Dat zou het mogelijk 

maken gerecycleerd afval te gebruiken als een betrouwbare bron van secundaire grondstoffen. 

In het kader van de ambitie om alle verontreiniging tot nul terug te dringen, zal een brede 

aanpak van gevaarlijke chemische stoffen, pesticiden en hormoonontregelende stoffen van 

cruciaal belang zijn.  

 

Ten slotte kunt u met betrekking tot plasticvervuiling erop vertrouwen dat dit voor mijn 

mandaat een prioriteit zal blijven en dat ik onze strijd om onze oceanen van plastic te 

bevrijden, zal voortzetten. Wij moeten voortbouwen op de vorderingen op het gebied van 

kunststoffen en verder op zoek gaan naar concrete maatregelen om microplastics te bestrijden. 

Wij zullen met name krachtig optreden tegen microplastics die opzettelijk worden 

toegevoegd. Ik wil kunststoftoepassingen identificeren waarvoor biologisch afbreekbare 

toepassingen een meerwaarde voor het milieu kunnen opleveren en een duidelijk regelgevend 

kader vaststellen. Tegen 2030 moeten alle plastic verpakkingen gemakkelijk herbruikbaar of 

recycleerbaar zijn en moeten wij de oververpakking aanpakken en verpakkingsafval in 

overeenstemming met de wetgeving inzake verpakking en verpakkingsafval voorkomen. Ten 

slotte moeten de bestrijding van kunststofvervuiling en plastic voor eenmalig gebruik hoog op 

de agenda staan van de VN en de G7, maar ook in de bilaterale betrekkingen met onze 

partners. Zonder alomvattende internationale actie, onder leiding van de EU, zullen wij niet 

slagen. 
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8. 8e MAP en nulvervuilingsstrategie 

 

Hoe zal het 8e milieuactieprogramma bijdragen aan de verwezenlijking aan de 

Europese Green Deal en deze ondersteunen (welke prioriteiten, doelstellingen, 

instrumenten en maatregelen)? Welke concrete voorstellen en maatregelen beoogt u in 

het kader van de nieuwe horizontale nulvervuilingsstrategie en hoe zult u ervoor zorgen 

dat alle betrokken sectoren adequaat worden aangepakt? Op welke wijze zal tijdens de 

voorbereiding van de strategie de preventie van verontreiniging aandacht krijgen en het 

voorzorgsbeginsel en het beginsel “de vervuiler betaalt” vorm worden gegeven? Wat 

betreft luchtverontreiniging, welke onmiddellijke maatregelen denkt u te nemen om de 

emissies aan de bron te verminderen, onder meer in het kader van de industrie, het 

vervoer, de landbouw en huishoudelijke verwarming, en om ervoor te zorgen dat de 

bestaande EU-luchtkwaliteitsnormen in alle lidstaten worden nageleefd, in afwachting 

van de afstemming van de EU-wetgeving op de meest recente richtsnoeren van de WHO 

die in 2020/2021 worden verwacht?  

 

Ik ben mij er ten volle van bewust dat het Europese milieubeleid een lange traditie van 

gemeenschappelijke programma’s voor de Unie en haar lidstaten heeft. De vaststelling van 

milieuactieprogramma’s is vereist op grond van artikel 192 van het Verdrag. Ik ben ervan 

overtuigd dat die programma’s zorgen voor de noodzakelijke gezamenlijke inzet en een goed 

begrip van de uitdagingen en doelstellingen van ons milieubeleid, zoals overeengekomen door 

de medewetgevers. Dit is belangrijk om te zorgen voor samenhang in de uitvoering van het 

milieubeleid van de EU, die sterk gedecentraliseerd is over de Unie, de lidstaten en de 

regionale en lokale overheden, in overeenstemming met de beginselen van subsidiariteit en 

evenredigheid. Op basis van de evaluatie van het huidige programma moet een nieuw 

milieuactieprogramma de in de context van de Europese Green Deal gedefinieerde 

doelstellingen nader uitwerken en een beslissende bijdrage leveren aan de sturing van de 

daadwerkelijke uitvoering ervan op het terrein. Dit zal bijdragen tot de verwezenlijking van 

de duurzameontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties onder mijn verantwoordelijkheid. 

Ten slotte zullen wij de vooruitgang moeten monitoren en meten om zeker te zijn dat wij op 

schema blijven met de uitvoering van het programma. 

Als vader en als burger ben ik uiterst bezorgd over de kwaliteit van de lucht die wij inademen 

en van het water dat wij drinken alsook over het effect van chemische stoffen en industriële 

emissies op de gezondheid van onze kinderen en van ons allen.  De gezondheid van de meest 

kwetsbare bevolkingsgroepen in Europa wordt nog steeds onevenredig geschaad door deze 

gevaren, ondanks algemene verbeteringen van de milieukwaliteit in Europa. Daarom moeten 

wij bij het uittekenen van een modern milieubeleid zorgen voor een rechtvaardige transitie 

voor iedereen. Bij deze transitie vertrekken wij niet allemaal vanaf hetzelfde punt en het is 

belangrijk dat niemand achterblijft. Zoals de verkozen voorzitter reeds heeft benadrukt, 

hebben sommigen daarom misschien meer op maat gesneden steun nodig om er te komen, 

ook al hebben zij dezelfde ambitie. 

De verkozen voorzitter heeft mij de leiding gegeven over de verwezenlijking van onze 

ambitie om alle verontreiniging tot nul te herleiden. Dit zal een brede, horizontale benadering 

vereisen waarmee alle hardnekkige bronnen van verontreiniging worden aangepakt, met 

volledige inachtneming van het voorzorgsbeginsel en het beginsel „de vervuiler betaalt”. 

Zonder vooruit te lopen op de uiteindelijke beslissing van het College, ben ik van mening dat 

wij ons op drie hoofdgebieden moeten concentreren. 
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In de eerste plaats moeten wij de maatregelen ter bestrijding van verontreiniging en de 

belangrijkste bronnen ervan aanscherpen en aanhoudende verontreiniging doeltreffender 

aanpakken. Ik wil deze kwesties aanpakken door middel van specifieke initiatieven op alle 

belangrijke gebieden waarop wij de vervuiling moeten bestrijden. Op het gebied van water 

moeten wij ons bijvoorbeeld concentreren op nieuwe of bijzonder schadelijke bronnen van 

verontreiniging, zoals nutriënten, microplastics en geneesmiddelen. Wij moeten ook de 

systemische oorzaken van verontreiniging aanpakken en de waterzekerheid en -veerkracht in 

andere beleidsmaatregelen van de EU mainstreamen. Onze ambitie om alle verontreiniging tot 

nul terug te dringen, kan niet slagen zonder het gebruik van pesticiden - een belangrijke factor 

voor water- en luchtverontreiniging - aan te pakken. In synergie met de “van boer tot bord”-

strategie moeten wij ernaar streven onze afhankelijkheid van pesticiden te verminderen en het 

gebruik van niet-chemische alternatieven met een laag risico te stimuleren. Ik zal hiervoor 

nauw samenwerken met de kandidaat-commissaris voor Gezondheid, onder leiding van de 

kandidaat-uitvoerendvicevoorzitter voor de Europese Green Deal. 

 

In de tweede plaats moeten wij meer vaart zetten achter de uitvoering. Wij moeten met alle 

relevante bestuursniveaus samenwerken om op het terrein resultaten te boeken, en wij moeten 

bewustmakingsmaatregelen stimuleren om de gedragsverandering in de samenleving te 

versnellen. Wij moeten een rechtvaardige transitie naar minder vervuilende manieren van 

vervoer, consumptie en productie stimuleren. Ik verbind mij ertoe alle beschikbare 

instrumenten in te zetten om ervoor te zorgen dat wij met de resultaten op het terrein aan onze 

wettelijke verplichtingen en de verwachtingen van onze burgers voldoen. 

 

In de derde plaats zullen wij de ambitie van de Europese Green Deal niet met succes 

waarmaken zonder zowel publieke als private financiering aan te trekken. Daartoe zal ik 

samenwerken met mijn collega’s die bevoegd zijn voor cohesie- en landbouwfondsen, maar 

ook met de collega’s die verantwoordelijk zijn voor het investeringsplan voor een duurzaam 

Europa, het Fonds voor een rechtvaardige transitie en InvestEU, om ervoor te zorgen dat zij 

ons helpen om onze prioriteiten te verwezenlijken.  

 

Ten slotte, wat de vraag inzake de luchtkwaliteit betreft, ben ik van plan onze inspanningen 

op vier hoofdactielijnen te richten. In de eerste plaats zal ik alle mogelijke steun verlenen aan 

onze lidstaten bij de uitvoering van de maatregelen die zij moeten nemen om te voldoen aan 

hun nationale emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen. Om hun doelstellingen te 

bereiken, zullen de lidstaten de achtergrondconcentraties in de omgevingslucht drastisch 

verminderen en Europa op weg zetten om de gevolgen van de luchtverontreiniging voor de 

gezondheid te halveren. In de tweede plaats zal ik een nultolerantiebeleid voeren ten aanzien 

van overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen in onze lidstaten. In de derde plaats zullen 

wij ons wettelijk kader voor luchtkwaliteit moeten aanpakken om ervoor te zorgen dat de 

luchtkwaliteit in de EU aan het meest recente, gezaghebbende wetenschappelijke advies 

voldoet en om de nationale en lokale autoriteiten beter in staat te stellen om zo snel mogelijk 

doortastender op te treden om een einde te maken aan overschrijdingen van de 

luchtkwaliteitsnormen. Ten slotte moeten wij de verontreiniging bij de bron aanpakken. 

Daarom zal ik bijvoorbeeld nauw samenwerken met mijn collega die belast is met energie, om 

de emissies als gevolg van onze energieproductie en ons energieverbruik verder te 

verminderen. Ik zal ook samenwerken met mijn collega’s die belast zijn met de interne markt 

en met vervoer, om ervoor te zorgen dat het hele mobiliteitssysteem wordt afgestemd op 

schone en actieve vervoerswijzen, met name in stedelijke gebieden, waar de meeste 

vervuiling geconcentreerd is, zodat onze burgers over haalbare schone alternatieven 

beschikken. Wij zullen de uitstoot van verontreinigende stoffen door de landbouw verder 
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moeten verminderen, en daarvoor zijn de uitvoering van een ambitieus gemeenschappelijk 

landbouwbeleid en de toekomstige “van boer tot bord”-strategie van cruciaal belang. 

 

 

 


