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ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСНИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ,

АДРЕСИРАН ДО НОМИНИРАНИЯ ЗА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА

Янез ПОТОЧНИК

(Околна среда)

Обща компетентност, ангажираност към европейската идея и лична независимост

1. Кои аспекти от Вашата квалификация и опит са особено подходящи, за да 
изпълнявате функциите на член на Комисията и работите за общия 
европейски интерес, по-специално в  областта, за която бихте отговаряли?
Каква е Вашата мотивация? Какви гаранции за Вашата независимост сте в 
състояние да предоставите на Европейския парламент и по какъв начин ще 
гарантирате, че Ваши минали, настоящи или бъдещи дейности няма да 
породят съмнения във връзка с изпълнението на Вашите задължения в 
рамките на Комисията?

Работата ми като комисар през последните 5 години е най-убедителното доказателство 
за моя ангажимент към общия европейски интерес и към духа на колегиалност. Този 
опит ми показа, че чрез работата с колегите, със службите на Комисията, с Парламента 
и другите институции наистина е възможно да бъдат постигнати резултати в рамките на 
5 години. Придобитият опит ще ми позволи и по-бързо да поема отговорностите, 
свързани с новия ми портфейл. Като комисар по науката и научните изследвания аз 
придобих ценна обща представа за институционалните процеси и отговорности, както и 
ценни познания по важните въпроси, свързани с портфейла „Околна среда“.

Опитът, натрупан на предишното ми професионално поприще, ми осигурява добра 
основа да бъда ефективно работещ комисар по околната среда. Работил съм като 
икономист, управител, преподавател, научен работник, преговарящ в преговорите за 
присъединяване и министър по европейските въпроси.

Мотивите ми за работа са многобройни и сериозни. Аз съм словенец и личните ми 
преживявания във връзка с разпадането на Югославия и нееднаквото развитие на 
Балканския регион от тогава насам очевидно са важен фактор, който ми е повлиял.
Лично за мен Европейският съюз винаги е бил синоним на свобода и на основните 
свободи; историята на моята страна от последните години означава, че аз не приемам 
тези свободи за даденост. Горд съм, че в ролята си на главен преговарящ на Словения 
изиграх роля за успеха на разширяването на съюза и за присъединяването на Словения 
към него. Въпреки че принципите за предоставяне на основните свободи в Европейския 
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съюз от времето след световната война и след студената война все още са в сила, аз 
мисля, че ролята на ЕС в бъдеще ще се промени. Съюзът придобива все по-важна роля 
не само като единен пазар, но и по отношение на осигуряването на общи подходи и 
общи решения за регионалните и глобалните предизвикателства, пред които се 
изправяме. В днешния многополюсен свят Европа трябва да има отговорно поведение, 
тя трябва да е начело и да е силна. Нашата индивидуална и колективна отговорност 
нарасна в този все по-силно взаимообвързан и взаимозависим свят. Европа трябва да 
поеме тази отговорност. Договорът от Лисабон ще ни помогне да изпълним тази роля.

Разбира се, много от посочените предизвикателства са свързани с това, че живеем на 
планета, която не разполага с неизчерпаеми ресурси и чиято околна среда е уязвима, и 
все пак трябва да отговори на основателните стремежи на своите почти 7 милиарда 
жители да имат приемливо материално качество на живот. Не мога дори да твърдя, че 
моята мотивация във връзка с портфейла „Околна среда“ е чисто морална и 
безкористна. Както заявих в едно изказване през месец май тази година, 
„Устойчивостта вече не е въпрос само на етика, тя се превръща в личен интерес. Вече 
не говорим само за това в какво състояние ще оставим планетата на бъдещите 
поколения, а и за въздействието от нашето поведение върху нашето собствено 
поколение или върху следващото поколение.“ А това далеч не е единственото 
изказване, в което аз повдигам ясно въпроса за необходимостта от устойчиво бъдеще и 
от политики, които подкрепят устойчивостта. Лесно можете да проверите това сами на 
моя уебсайт, където имате достъп до голяма част от моя принос по време на предишния 
ми мандат.

Мога незабавно и недвусмислено да обещая, че по време на моя мандат няма да се 
занимавам с никаква друга дейност, срещу заплащане или без заплащане. Понастоящем 
не заемам друга длъжност и нямам други отговорности, нито делово или финансово 
участие.  Попълнил съм своята декларация за служебни и имуществени интереси, която 
е достъпна за широката общественост, и обещавам да я актуализирам, ако настъпят 
промени. Обещавам също така да не искам и да не приемам инструкции от никое 
правителство или друг орган, както и да взема всички необходими предпазни мерки с 
цел избягване на конфликт на интереси при изпълнението на моите задължения.

Това са задължения на всички комисари, предвидени в Договорите и в нашия Кодекс за 
поведение, и аз твърдо се ангажирам да ги спазвам. За мен независимостта е и въпрос 
на лични принципи: като етично задължение, необходимо за поддържане на престижа 
на заеманата от мен длъжност и достойнството на институцията, която представлявам.
Убеден съм, че моята работа като комисар през последните 5 години е доказателство за 
горното. Винаги съм отказвал покани за участие в организации, публикации или 
мероприятия, които биха могли да застрашат моята независимост или да бъдат 
разгледани в такава светлина. Работил съм заедно с промишлеността, но не за 
промишлеността, например при изграждането на публично-частни партньорства (като 
съвместните технологични инициативи). Винаги твърдо съм защитавал независимостта 
и научната основа при оценяването на офертите за участие в търгове в научно-
изследователската област по рамковите програми за научно-изследователска дейност.
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Управление на портфейла и сътрудничество с Европейския парламент и неговите 
комисии

2. Как бихте определили Вашата роля като член на колегията на Комисията? В 
какъв аспект бихте се считали за отговорен пред Парламента за действията 
си и тези на поверените Ви служби?

Колегията на членовете на Комисията е политическото сърце на Комисията. То трябва 
да е политическо, но не пристрастно, и аз лично бях впечатлен колко независимо 
работят комисарите, без оглед на собствената си политическа и национална 
принадлежност. Колкото до мен самия, аз винаги съм работил в сътрудничество с 
политици от всички политически групи и ще продължа да го правя. Преодоляването на 
партийните пристрастия в името на общото благо е част от моята политическа култура.
Въпреки че съм напълно съгласен с политическите насоки, представени от 
председателя на Комисията пред Парламента, и активно ги подкрепях по време на 
предишния мандат, аз възнамерявам активно и енергично да участвам в разискванията 
и решенията на колегията и няма да се поколебая да отправям градивна критика. След 
приемането на решенията обаче аз ще споделя колективната отговорност, като напълно 
съзнавам значението на този факт и обещавам да положа всички усилия за 
информиране на гражданите относно тези решения и тяхното разясняване, тъй като съм 
убеден, че евроневежеството води до евроапатия.

Ще поема пълната политическа отговорност за дейността на службите на Комисията в 
моя ресор. Номиниран съм да отговарям за портфейл, който оказва влияние върху 
широка палитра от области на политиката. Затова вярвам, че е важно да работя 
ефективно с моите колеги и техните служби много преди етапа на официалното 
вземане на решения и, по-специално, с комисаря, който отговаря за действията в 
областта на климата. Напълно осъзнавам какво голямо предизвикателство е 
преодоляването на йерархичните и институционалните бариери, но вярвам, че това е 
необходимо, за да се постигнат многобройните ни общи цели. Аз съм играч в екип, все 
още активно се занимавам с волейбол, въпреки че с всяка изминала година мрежата 
като че ли става все по-висока. Убеден съм, че постигането на добри резултати 
означава готовност за споделяне на работата, на отговорностите и на признанието.
Доверието и прозрачността ще бъдат особено важни предвид разделението на 
отговорностите във връзка с околната среда и промяната на климата, но това са 
принципи, към които аз винаги съм се придържал.

Аз съм демократ, идващ от страна, която трябваше да се пребори за демокрация. Затова 
съм доволен от факта, че Договорът от Лисабон засили ролята и правомощията на 
Европейския парламент. Възнамерявам да положа всички усилия за изграждане на 
конструктивен политически диалог с Парламента и неговите комисии въз основа на 
принципите на откритост, прозрачност, взаимно доверие, редовно отчитане и обмен на 
информация с цел да може Парламентът да упражнява ефективно демократичен 
контрол. Аз считам присъствието си на пленарните сесии и на заседанията на 
комисиите за една от основните си отговорности като комисар, която има пряко 
отношение към отчетността и легитимността на Комисията като цяло. Конструктивният 
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и редовен диалог с Парламента е важен и за постигането на резултати, по тази причина 
възнамерявам да работя с Парламента и неговите комисии на всички етапи от 
законодателния процес.

Убеден съм, че досегашните ми отношения с Европейския парламент са много добри.
Портфейлът за наука и научни изследвания не беше свързан с голямо законотворческо 
натоварване и по тази причина аз не присъствах често в Парламента. Независимо от 
това аз няколко пъти доброволно поемах инициативата да разясня своите действия пред 
комисиите в Парламента, както и да изслушам техните реакции, становища и 
предложения. Например като комисар, който отговаря за най-големия пряко 
управляван бюджет, аз доброволно поех инициативата редовно да информирам 
комисията по бюджетен контрол относно напредъка по одитната стратегия в областта 
на научно-изследователската дейност.

3. Какви конкретни ангажименти сте готов да поемете с оглед постигането на 
по-голяма прозрачност, по-тясно сътрудничество и предприемане на 
ефективни действия във връзка с позиции и искания на Парламента по 
законодателни инициативи, включително във връзка с влизането в сила на 
Договора от Лисабон? Готов ли сте да предоставите на Парламента 
информация и документи на равнопоставени начала със Съвета по 
отношение на предвидени инициативи или текущи процедури?

Ефективното партньорство между Парламента и Комисията е важно, за да може 
методът на Общността да работи в интерес на европейските граждани. Винаги съм 
считал, че колкото по-добре е информиран Парламентът, толкова по-полезна е неговата 
критика в помощ на Комисията при търсене на ефективни решения. Аз също така съм 
убеден обаче, че трябва да се избягва затрупването с информация; това, което е 
необходимо за постигане на ефективност и добро управление, е подходяща 
информация в подходящ момент. Това разбира се трябва да се съчетае със система за 
достъп до информация, за да може Парламентът да упражнява ефективно демократичен 
контрол. Убеден съм, че Рамковото споразумение осигурява добра основа за 
прозрачност и обмен на информация между нашите две институции и обещавам да го 
спазвам и по дух, и по същество. Горд съм, че работих за Комисия, която положи 
големи усилия за подобряване на прозрачността чрез европейската инициатива за 
прозрачност.

Договорът от Лисабон утвърждава необходимостта от подход, изграждащ консенсус 
между нашите две институции. Това обаче не може да се постигне само въз основа на 
разпоредбите на Договора и на правилата за вземане на решения, а е и въпрос на 
политическа воля и добросъвестност. Никога не съм се съмнявал колко е важно 
решенията да се вземат въз основа на принципите за откритост, прозрачност, взаимно 
доверие, ефективност, непрекъснат диалог, редовно отчитане и обмен на информация.
Аз вече заявих своята готовност за диалог с комисиите на Парламента. Изслушването 
ще бъде една дългоочаквана първа среща с членовете на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните и аз възнамерявам с тази среща да сложа 
началото на едно редовно, открито и полезно общуване. Поемам ангажимент да 
изпълнявам изцяло разпоредбите на Рамковото споразумение и 
Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество.  Също така 
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поемам ангажимент да отговарям своевременно на въпроси и на искания за 
предоставяне на информация, отправяни от отделни членове, и ще се радвам на прекия 
диалог с членовете на комисията.

Мисля, че при своята работа за общия европейски интерес Комисията трябва да 
обосновава своите инициативи с оценки на въздействието (включително провеждане на 
широки консултации), научни доказателства и принципите на по-доброто регулиране 
(включително принципите за пропорционалност и субсидиарност). Общият европейски 
интерес обаче не може да се постигне в условията на политически вакуум, по тази 
причина предложенията на Комисията трябва да бъдат подложени на открит 
политически дебат в едно истинско европейско обществено пространство, а 
Европейският парламент представлява най-важният форум за обсъждане и източник на 
демократична легитимност.

Поемам ангажимент да информирам изцяло, навременно и редовно Парламента и 
съответните негови комисии относно действията, предприети в отговор на резолюции 
на Парламента, свързани с моя ресор. Освен това аз ще вземам предвид всички искания 
на Парламента за представяне на законодателни предложения в съответствие с 
Рамковото споразумение. Предвид значението на обикновената законодателна 
процедура за политиката в областта на околната среда, аз възнамерявам да си 
сътруднича изцяло със съзаконодателите на всички етапи от процеса, както и да 
подкрепям активно техните усилия за постигане на споразумение.

Въпроси по отношение на политиката

4. Кои са трите основни приоритета, които имате намерение да следвате като 
част от Вашия портфейл, като вземате предвид, при необходимост, 
финансовата, икономическа и социална криза, както и съображенията, 
свързани с устойчивото развитие?

Устойчивостта е въпрос на баланс и отговорност. Колкото светът става все по-
взаимообвързан, по-многополюсен, по-конкурентен и изправен пред все по-глобални 
предизвикателства, толкова по-трудно става намирането на баланс и определянето на 
отговорности. Европа трябва да намери път към балансиран напредък въз основа на 
превръщането на нашата икономика от икономика, основана на ресурсите, в общество, 
основано на знанието. Европа трябва да поеме отговорността да играе водеща роля в 
развитието на глобалните механизми за управление, за да се гарантира устойчиво 
бъдеще за всички. Трите приоритета на моя мандат ще бъдат насърчаване на 
екологична икономика, спиране на загубата на биологично разнообразие и прилагане и 
подобряване на съществуващото законодателство в областта на околната среда.
Развитието на „нисковъглеродна“ икономика и насърчаването на екологична 
икономика, новаторство и трудова заетост ще бъдат едни от основните приоритети на 
стратегията на ЕС за 2020 г .  Главното предизвикателство ще бъде да се засили 
приносът на политиката в областта на околната среда към тази стратегия, както и той 
да намери място в практиката. Ефективното използване на ресурсите ще бъде 
компонент от решаващо значение за всяка стратегия за защита на нашата околна среда 
и за повишаване на конкурентоспособността ни. Това означава да се подбере 
подходящото съчетание от интелигентно регулиране, стимули и пазарно-ориентирани 
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механизми с цел поощряване на екоиновациите и устойчивото потребление и 
производство, като се намерят начини за насърчаване на необходимите промени, които 
са изцяло в съзвучие с равнището на нашите амбиции в областта на околната среда. Тук 
се включва и представянето на планове за действие в областта на екоиновациите, 
екологичните технологии и следващият етап на Плана за действие за устойчиво 
потребление и производство, за да използва ЕС по-ефективно ресурсите.

Необходим е по-голям политически ангажимент за решаване на проблемите с 
биологичното разнообразие. Заплахите, произтичащи от загубата на биологично 
разнообразие, стават все по-ясни и неизпълнението на средносрочните цели по 
отношение на загубата на биологично разнообразие не може да продължава. Трябва да 
бъде отчетена действително реалната стойност на биоразнообразието и екосистемите, 
както и значението на почвите, водите, използването на земята и горското стопанство.
Връзката между биоразнообразието и намаляването на последиците и 
приспособяването към промяната на климата е много важна, затова аз ще работя в 
тясно сътрудничество с комисаря, който отговаря за действията в областта на климата.
Предвид факта, че ние няма да успеем да постигнем целите на ЕС за 2010 г. относно 
спиране на загубата на биоразнообразие, нито глобалната цел за значително намаляване 
на загубата, тази област на политиката ще се нуждае от нов стимул. Нужни са нови 
цели както за ЕС, така и в международен план, но само това не е достатъчно. Аз ще 
настоявам за един амбициозен план за действие и добре разбирам, че най-голямото 
предизвикателство ще бъде да се гарантира, че този план ще доведе до резултати.

Ако искаме да постигнем амбициозните цели в областта на околната среда, ние трябва 
да действаме на няколко политически фронта. Добре разбирам своята роля и 
отговорност с оглед гарантиране включването на тези цели и в политиките в други 
области. Прилагането и преразглеждането на съществуващото законодателство в 
областта на околната среда (въздух, води, отпадъци и химикали) ще подпомогнат 
постигането на по-устойчив растеж и ще продължат да гарантират предотвратяване на 
отрицателните въздействия от нашите дейности върху околната среда и човешкото 
здраве. Много важно е и подобряването на прилагането на нашето законодателство.
Това ще поддържа напредъка в областта на околната среда и ще гарантира, че ползите, 
предвидени в предложенията по времето на тяхното приемане, действително стават 
факт. Това ще бъде важна област за сътрудничество с държавите-членки. Не бива да 
допуснем прилагането на законодателството да бъде възпрепятствано или 
маргинализирано поради натиск, породен от икономическата криза. Финансовата криза 
показа последиците от допускане на неустойчивост в една област. Нашият изход от 
кризата следва да бъде по начин, който може да увеличи устойчивостта на нашето 
бъдеще, а не да я намалява.

5. Какви конкретни законодателни и незаконодателни инициативи 
възнамерявате да предложите и съгласно какъв график? Какви конкретни 
ангажименти можете да поемете, по-специално във връзка с приоритетите и 
исканията на комисиите, приложени към настоящия въпросник, които 
попадат в  сферата на Вашия портфейл? Как лично бихте гарантирали 
доброто качество на законодателните предложения?

Възнамерявам веднага да се заема с ключовите проблеми в областта на околната среда, 
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но това не означава, че ще подкрепям прибързани мерки, които могат да имат 
прекрасен обществен отзвук, но биха били без особено значение за околната среда.
Искам европейската политика в областта на околната среда да бъде амбициозно 
ефективна. Твърдо решен съм да подчиня цялата своя дейност на постигането на 
оптимални резултати за околната среда. Осъзнавам обаче, че това няма да стане само с 
добри намерения и спазване на етичните норми. Необходим ни е системен подход и 
солидна база от познания не само като предпоставка за достоверността на нашите 
собствени предложения, но и за да се гарантира, че имаме стабилна база от 
доказателства за ефективно включване на нашите цели в други области на политиката.
Това ще е изключително важно за нашата ефективност по отношение на стратегията 
ЕС 2020.
За мен ще бъде от приоритетно значение ефективното прилагане на законодателството 
на ЕС в областта на околната среда и интегрирането му в други области на политиката.
Ще продължа двустранния подход за партньорство с държавите-членки в процеса на 
осигуряване на съответствие, а когато това не помогне няма да се поколебая да 
използвам правни инструменти за прилагане, като стратегическата цел ще бъде да се 
получи възможно най-голямо въздействие за подобряване на съответствието.
Възнамерявам да се възползвам от случая, че 2010 г. е обявена за международна година 
на биоразнообразието, и да се заема с предизвикателството, свързано със загубата на 
биоразнообразие. Ще извлека поуки от натрупания опит с Шестата програма за 
действие в областта на околната среда и ще придвижа напред политиките в областта на 
отпадъците, ефективното използване на ресурси и устойчивото потребление и 
производство с цел насърчаване на екологичния растеж и екоиновациите и за по-
голямата гъвкавост на ЕС в екологично, социално и икономическо отношение. Освен 
това ще гарантирам, че политиката в областта на околната среда допринася пълноценно 
за дейностите на Комисията с цел намаляване на емисиите на парникови газове и 
приспособяване към промяната на климата.

Независимо от някои положителни резултати, поставените цели за 2010 г. във връзка с 
биоразнообразието няма да бъдат постигнати. Аз ще предложа варианти за нова визия и 
цел на ЕС по отношение на биоразнообразието, за да може Европа да направи 
стратегически принос към международния дебат относно биоразнообразието през 
2010 г., и впоследствие да бъде представена нова стратегия на ЕС за 
биоразнообразието, която ще интегрира биоразнообразието в сродни области на 
политиката. В рамките на ЕС аз ще финализирам изграждането на мрежата Натура 
2000, ще продължа работата за защита на морското биоразнообразие и ще направя 
преглед на различните средства за финансиране на защитата на природата в процеса на 
подготовка на следващите финансови перспективи от 2014 г. нататък.  
Ще разгледам и прилагането на съществуващото законодателство в областта на водите, 
като взема предвид необходимостта от приспособяване към промяната на климата и 
през 2012 г. ще представя своите констатации. Ефективното прилагане на политиката в 
областта на сладководните ресурси също ще допринесе за прилагането на Рамковата 
директива за морската стратегия — екологичният стълб на морската стратегия на ЕС.
Заедно с комисаря, който отговаря за промишлеността и предприемачеството, аз ще 
работя за ефективното прилагане на REACH. Това ще допринесе за иновации в 
химическия сектор — важен фактор за извеждане на Европа по пътя към по-устойчив 
растеж при нейното излизане от икономическата криза. В сътрудничество с комисаря 
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по здравеопазване и защита на потребителите ще разгледам и дали съществуващата 
законодателна рамка отразява по подходящ начин екологичните въпроси, свързани с 
нанотехнологиите, и дали са необходими конкретни мерки.

Ще се старая да продължа процеса по подобряване на качеството на въздуха в Европа и 
по-конкретно ще направя нов преглед на предложението за преразглеждане на 
Директивата относно националните тавани за емисии с оглед на амбициозните цели в 
областта на здравето и околната среда, които следва да бъдат постигнати до 2020 г., 
както е предвидено в тематичната стратегия относно качеството на въздуха, приета от 
Комисията през 2005 г.
До края на 2010 г. ще бъде завършена независимата оценка на Шестата програма за 
действие в областта на околната среда. Заедно със „Състояние и перспективи за 
европейската околна среда“ на Европейската агенция за околната среда тя ще даде 
основа за нов тласък на политиката в областта на околната среда в контекста на 
стратегията на ЕС за 2020 г. и на стратегията за устойчиво развитие. По-
интелигентното и опростено регулиране е много важно за постигане на нашите 
настоящи цели и за тяхното по-нататъшно развитие. По-доброто регулиране не 
означава намаляване на амбициите, а ефективно осъществяване на същите тези 
амбиции.


