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ODPOVĚDI NA OTÁZKY EVROPSKÉHO PARLAMENTU

PRO NOMINOVANÉHO KANDIDÁTA NA KOMISAŘE

Janeze POTOČNIKA

(životní prostředí)

Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost

1. Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení 
komisařem a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to 
zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak můžete 
Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby 
žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nemohla zpochybnit 
plnění Vašich povinností v rámci Komise?

Moje dosavadní činnost za posledních pět let nejlépe dokazuje, že se cítím vázán obecným 
evropským zájmem a kolegialitou. Tato zkušenost mi ukázala, že spoluprací s kolegy, 
s útvary Komise, s Parlamentem a dalšími orgány je možno během pěti let skutečně něčeho 
dosáhnout. Právě díky ní se budu moci rychle ujmout povinností spojených s mojí novou 
působností. Jako komisař pro vědu a výzkum jsem získal nejen cenné všeobecné znalosti 
ohledně institucionálních postupů a odpovědnosti, ale i potřebný náhled na ústřední témata 
rezortu životního prostředí.

Dobrým základem pro to, abych mohl kvalitně vykonávat funkci komisaře pro životní 
prostředí, je i můj předchozí profesní život. Pracoval jsem jako ekonom, manažer, učitel, 
výzkumník, vyjednavač o přistoupení k EU a ministr pro evropské záležitosti.

Moje motivace je opravdová a motivuje mě řada skutečností. Jsem Slovinec a samozřejmě na 
mě velmi zapůsobily mé osobní zkušenosti s rozpadem Jugoslávie a následný rozdílný vývoj 
na Balkáně. Evropská unie pro mě vždy představovala právo a svobodu a nedávná historie mé 
země způsobila, že tuto svobodu nepovažuji za samozřejmost. Jsem hrdý na to, že jsem se 
jako hlavní vyjednavač za Slovinsko mohl podílet na úspěšném rozšíření Unie a na 
přistoupení Slovinska. Ale i když pro základní svobody v Evropské unii stále platí důvody 
spojené se situací po druhé světové válce a po studené válce, jsem si vědom toho, že se úloha 
EU v budoucnu změní. Význam Unie se neustále zvyšuje, a to nejen z hlediska jednotného 
trhu, ale i proto, že nabízí společný přístup a společná řešení regionálních i celosvětových 
problémů, které před námi stojí. V multipolárním světě musí Evropa nést odpovědnost, hrát 
vedoucí úlohu a být silná. Ve stále více propojeném a vzájemně se ovlivňujícím světě narůstá 
naše individuální a kolektivní odpovědnost, kterou by na sebe měla Evropa vzít. Tuto úlohu 
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nám pomůže splnit Lisabonská smlouva.

Samozřejmě, že mnohé tyto problémy souvisejí se skutečností, že obýváme planetu 
s omezenými zdroji a křehkými ekosystémy, ale přesto musíme počítat s oprávněným přáním 
jejích téměř 7 miliard obyvatel žít kvalitní, materiálně zabezpečený život. Nemohu ani tvrdit, 
že má motivace pro působení v oblasti životního prostředí je čistě morálního a nezištného 
rázu. Jak jsem již uvedl ve svém letošním květnovém projevu, „není udržitelnost už jen 
otázkou morálky, ale zároveň i otázkou vlastního zájmu. Nejde již jen o to, v jakém stavu 
zanecháme naši planetu budoucím generacím, ale také o vliv našeho chování na ni během 
života naší nebo té následující generace.“ A to nebyla v žádném případě jediná příležitost, kdy 
jsem se vyslovit pro potřebu udržitelné budoucnosti a pro politiky, které ji podporují. Snadno 
si to můžete sami ověřit na mé webové stránce, kde máte přístup k většině mých příspěvků 
učiněných během mého předchozího mandátu.

Mohu ihned a jednoznačně slíbit, že se během svého mandátu nebudu zabývat jinou činností, 
ať už výdělečnou nebo nevýdělečnou. Nezastávám v současné době žádné jiné funkce nebo 
úřady, ani nepodnikám v obchodní či finanční oblasti. Mé prohlášení o zájmech je úplné a 
přístupné veřejnosti a v případě změn se zavazuji je aktualizovat. Rovněž se zavazuji, že 
nebudu vyžadovat ani přijímat žádné pokyny od žádné vlády ani jiného subjektu a že přijmu 
veškerá nutná opatření k tomu, abych při plnění svých povinností zabránil jakémukoli 
možnému střetu zájmů.

Tyto povinnosti stanoví Smlouva a náš kodex chování pro všechny komisaře a jejich plnění je 
pro mě závazné. Nezávislost je pro mě také věcí osobních zásad – morálním závazkem, který 
je nutný pro zachování důstojnosti mého úřadu a orgánu, jehož jsem představitelem. A věřím, 
že o tom svědčí i má dosavadní práce komisaře za posledních 5 let. Vždy jsem odmítal 
pozvání k účasti v různých organizacích, při publikování nebo na akcích, které by mohly 
ohrozit moji nezávislost nebo které by tak mohly být vnímány. Pracoval jsem s průmyslem, 
ale nikoli pro průmysl. Příkladem může být třeba vytváření partnerství veřejného a 
soukromého sektoru, jakým jsou společné technologické iniciativy. Při hodnocení výzev k 
předkládání návrhů v oblasti výzkumu v rámcových výzkumných programech jsem vždy 
důrazně hájil nezávislost a vědecký základ.

Správa úřadu a spolupráce s Evropským parlamentem a jeho výbory

2. Jak byste zhodnotil Vaši úlohu ve sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete 
odpovědnost za vykonávání Vašeho úřadu a za činnost Vašich oddělení a jak o své 
činnosti hodláte informovat EP?

Sbor komisařů je politickým srdcem Komise. Musí být politický, ale nikoli stranický, a na mě 
osobně velmi zapůsobilo, jak nezávisle na svém politickém a národním prostředí komisaři 
jednají. Pokud jde o mě, vždy jsem spolupracoval s politiky ze všech politických uskupení a 
budu v tom pokračovat. Překračovat stranické hranice pro společné dobro je součástí mé 
politické kultury. Plně stojím za hlavními politickými zásadami, které Parlamentu předestřel 
předseda Komise, a skutečně aktivně jsem tuto orientaci během předchozího mandátu 
podporoval. Mám také v úmyslu aktivně a důrazně přispívat k jednáním a k rozhodnutím 
sboru komisařů a nebudu váhat s pozitivní kritikou. Jakmile však budou rozhodnutí přijata, 
budu sdílet kolektivní odpovědnost s plným vědomím všech důsledků, které z ní plynou, a 
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skutečně vyvinu veškeré úsilí při jejich sdělování a vysvětlování občanům, neboť se 
domnívám, že euroignorance je živnou půdou pro euroapatii.

Budu přejímat plnou politickou odpovědnost za činnost útvarů spadajících do mé působnosti.
Byl jsem jmenován, abych převzal odpovědnost za rezort, který ovlivňuje pozoruhodně 
rozsáhlou řadu politických oblastí. Proto považuji za důležitou aktivní spolupráci s kolegy a 
jejich útvary již dlouho před přijetím formálního rozhodnutí. Zejména to platí pro spolupráci 
s komisařkou pro opatření v oblasti změny klimatu. Jsem si plně vědom toho, jak obtížná 
může být činnost napříč institucionálními hierarchiemi a odpovědností, ale zároveň se 
domnívám, že je to nezbytné pro dosažení mnoha společných cílů. Jsem týmový hráč, stále 
aktivně hraji volejbal, i když musím připustit, že síť se mi zdá rok od roku výše. Jsem toho 
názoru, že dosažení dobrých výsledků závisí na ochotě podělit se o práci, odpovědnost i 
uznání. Z hlediska rozdělení odpovědnosti v oblasti životního prostředí a změny klimatu 
budou mít velký význam důvěra a transparentnost, nicméně to jsou právě zásady, kterými 
jsem se vždy řídil.

Jsem demokrat pocházející ze země, která musela za demokracii bojovat. Proto mě těší, že 
Lisabonská smlouva posílí úlohu a pravomoci Evropského parlamentu. Hodlám se výrazně 
angažovat ve vedení konstruktivního politického dialogu s Parlamentem a jeho výbory, který 
bude založen na otevřenosti, transparentnosti, vzájemné důvěře, pravidelném poskytování a 
výměně informací, aby mohl Parlament účinně vykonávat svou kontrolní funkci. Svoji 
přítomnost na plenárních zasedáních a jednáních výboru považuji za hlavní povinnost 
komisaře, jež je přímo spojena s odpovědností a legitimitou Komise jako celku. Pro dosažení 
výsledků jsou rovněž podstatné konstruktivní vztahy s Parlamentem na pravidelné bázi, a 
proto mám v úmyslu spolupracovat s Parlamentem a jeho výbory ve všech fázích 
legislativního procesu.

Troufám si říci, že mé vztahy s Evropským parlamentem byly během mé předchozí činnosti 
dobré. Oblast vědy a výzkumu neznamenala velké legislativní zatížení, proto jsem se do 
Parlamentu nedostal příliš často. Nicméně jsem několikrát aktivně z vlastní iniciativy využil 
příležitosti vysvětlit svá opatření parlamentním výborům a vyslechnout jejich reakci, 
stanoviska a návrhy. Jako komisař odpovědný za největší přímo spravované rozpočtové 
položky jsem např. pravidelně z vlastní iniciativy informoval Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
o dosažených výsledcích strategie výzkumného auditu.

3. Jak konkrétně zamýšlíte zvýšit transparentnost postupů, posílit spolupráci 
s Evropským parlamentem a zefektivnit opatření přijímaná v návaznosti na 
stanoviska EP a jeho výzvy k zahájení legislativního postupu, a to i vzhledem ke 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo 
probíhající postupy, jste připraven poskytovat EP stejné informace a dokumenty 
jako Radě?

Účinné partnerství Parlamentu a Komise je zásadní pro fungování metody Společenství 
v zájmu obyvatel Evropy. Vždy jsem byl toho názoru, že čím lépe je Parlament informován, 
tím užitečněji pomáhá jeho kritika nalézat Komisi účinná řešení. Ale zároveň se domnívám, 
že je třeba se vyhnout nadbytečným informacím, neboť chceme-li dosáhnout účinné a řádné 
správy věcí veřejných, vyžaduje to správné informace ve správný čas. Vedle toho musí 
samozřejmě fungovat systém přístupu k informacím, aby mohl Parlament řádně plnit svoji 
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úlohu demokratické kontroly. Domnívám se, že rámcová dohoda představuje vhodný základ 
pro transparentnost a tok informací mezi oběma orgány, a hodlám dodržovat její literu i její 
smysl. Jsem hrdý na to, že jsem mohl pracovat v Komisi, která se prostřednictvím Evropské 
iniciativy pro transparentnost s velkým úsilím zaměřila na dosažení vyšší transparentnosti.

Vzhledem k Lisabonské smlouvě je stále více třeba usilovat o dosažení konsensu mezi oběma 
orgány. Sama o sobě ustanovení Smlouvy a pravidla rozhodování nestačí, jde také o 
politickou vůli a důvěru. Nikdy jsem nepochyboval o tom, že rozhodování musí být založeno 
na otevřenosti, transparentnosti, vzájemné důvěře, efektivnosti, stálém dialogu, pravidelném 
podávání zpráv a výměně informací. Svoji připravenost k dialogu s parlamentními výbory 
jsem již naznačil. Prvním vítaným kontaktem bude slyšení se členy Výboru pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a mým úmyslem je, aby to byl začátek 
pravidelných, otevřených a prospěšných vztahů. Zavazuji se plně dodržovat rámcovou 
dohodu a interinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů. Rovněž slibuji, 
že budu rychle reagovat na otázky a žádosti o informace jednotlivých členů a uvítám přímou 
komunikaci se členy výborů.

Domnívám se, že je v obecném evropském zájmu, aby Komise vycházela ve svých 
iniciativách z posouzení dopadů (včetně širších konzultací), vědeckých poznatků a zásad 
zlepšování právní úpravy (včetně proporcionality a subsidiarity). Nicméně jednat v obecném 
evropském zájmu není možné v politickém vakuu. To je důvod, proč musí k návrhům Komise 
proběhnout otevřená politická diskuze ve skutečně evropském veřejném prostoru, a právě 
Evropský parlament představuje rozhodující fórum pro diskuze a zdroj demokratické 
legitimity.

Zavazuji se, že budu Parlament a jeho příslušné výbory pravidelně, v plné míře a včas 
informovat o opatřeních přijatých na základě usnesení Parlamentu, která se týkají mého 
rezortu. Rovněž budu brát do úvahy veškeré žádosti Parlamentu o předložení legislativních 
návrhů v souladu s rámcovou dohodou. Vzhledem k významu běžného legislativního postupu 
v oblasti environmentální politiky hodlám plně spolupracovat s oběma zákonodárnými orgány 
ve všech fázích procesu a aktivně přispívat k jejich snahám o dosažení dohody.

Otázky týkající se svěřené oblasti politik

4. Jaké tři priority jste si stanovil v rámci Vašeho navrženého postu a jak hodláte 
v případech, kde je to vhodné, zohlednit finanční, hospodářskou a sociální krizi a 
otázky spojené s udržitelným rozvojem?

V otázce udržitelnosti jde o vyváženost a odpovědnost. Protože je svět stále více propojený, 
multipolární, konkurenční a musí řešit více celosvětových problémů, obtížněji se této 
vyváženosti a odpovědnosti dosahuje. Evropa musí najít cestu k vyváženému pokroku 
založenému na přeměně naší ekonomiky, která staví na zdrojích, na znalostní společnost. 
Evropa musí převzít vedoucí úlohu při rozvoji celosvětových řídících mechanismů, které 
zajistí udržitelnou budoucnost pro všechny. Moje tři priority v rámci mého mandátu jsou 
podporovat ekologickou ekonomiku, zastavit snižování biologické rozmanitosti a provádět a 
vylepšovat stávající právní předpisy v oblasti životního prostředí.

Rozvoj nízkouhlíkové ekonomiky a posílení ekologické ekonomiky, inovací a zaměstnanosti 
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budou hlavními prioritami strategie „EU 2020“. Nejdůležitějším úkolem bude, aby 
environmentální politika více přispívala k této strategii a aby tato strategie byla uvedena do 
praxe. Účinnější využívání zdrojů bude klíčovým bodem všech strategií zaměřených na 
ochranu našeho životního prostředí a na posílení naší konkurenceschopnosti. To si vyžádá 
zavedení správné kombinace rozumných právních předpisů, stimulů a mechanismů 
založených na trhu, pomocí níž se posílí ekologické inovace, udržitelná spotřeba a výroba, a 
hledání způsobů, jak podpořit potřebné změny, které budou plně odpovídat úrovni našich 
environmentálních cílů. Do této oblasti bude spadat předložení akčních plánů pro ekologické 
inovace, environmentální technologie a další fáze akčního plánu udržitelné spotřeby a 
produkce, aby EU mohla účinněji využívat své zdroje.

Pokud jde o biologickou rozmanitost, je třeba politické úsilí zvýšit. Narůstá hrozba ztráty 
biologické rozmanitosti a není možno nadále neplnit průběžné cíle v této oblasti. Je třeba 
plnou měrou uznávat skutečnou hodnotu biodiverzity a ekosystémů i význam půdy, vod, 
využívání půdy a lesnictví. Souvislost mezi biologickou rozmanitostí a zmírňováním změny 
klimatu je rozhodující. Z toho důvodu budu úzce spolupracovat s komisařkou pro opatření v 
oblasti změny klimatu. Vzhledem k tomu, že nesplníme cíl EU zastavit do roku 2010 ztrátu 
biologické rozmanitosti ani celosvětový cíl výrazně ji snížit, bude tato oblast politiky 
vyžadovat nové podněty. Je třeba stanovit nové cíle pro EU i celosvětové cíle, ale cíle samy o 
sobě nestačí. Zasadím se o ambiciózní akční plán a jsem si vědom, že mým největším úkolem 
bude zajistit, aby přinesl výsledky.

Máme-li dosáhnout ambiciózních environmentálních cílů, musí se jednat na mnoha 
politických frontách. Jsem si plně vědom svého úkolu a odpovědnosti při zajišťování toho, 
aby se uvedené cíle přiměřeně odrazily v jiných politikách. Implementace a revize stávajících 
právních předpisů v oblasti životního prostředí (vody, ovzduší, odpady a chemické látky) 
podpoří přechod k udržitelnějšímu růstu a budou i nadále zárukou, že zabráníme tomu, aby 
naše činnost negativně ovlivňovala životní prostředí a lidské zdraví. Velmi důležité je rovněž 
zlepšit provádění našich právních předpisů. S jeho pomocí bude možno zachovat pokrok 
v oblasti ochrany životního prostředí a zajistit, že návrhy skutečně přinesou ten prospěch, 
s nímž se počítalo při jejich přijetí. Půjde zde o důležitou oblast spolupráce s členskými státy. 
Musí se zabránit tomu, aby bylo provádění předpisů zpomalováno či odsouváno vzhledem 
k tlakům způsobeným hospodářskou krizí. Finanční krize ukázala, jaké mohou být důsledky 
neudržitelnosti v jedné oblasti. Naše cesta z této krize by měla být taková, aby se udržitelnost 
naší budoucnosti zvyšovala, a ne dále snižovala.

5. Jaké legislativní a nelegislativní iniciativy zamýšlíte předložit a v jakém časovém 
harmonogramu? Jaké konkrétní závazky můžete přijmout, zejména pokud jde 
o priority a žádosti, které v souvislosti s těmito iniciativami vznesou výbory EP 
a které budou spadat do oblasti Vaší působnosti? Jak máte v úmyslu osobně 
zajišťovat vysokou kvalitu legislativních návrhů?

Nemám v úmyslu ztrácet čas a pustím se do řešení zásadních environmentálních problémů, 
ale to neznamená, že budu dávat přednost uspěchaným řešením, která jsou výhodná 
k proklamacím, ale nevýhodná z hlediska dopadu na životní prostředí. Chci, aby evropská 
environmentální politika usilovala o účinnost. Jsem rozhodnut zaměřit veškerou svou činnost 
na co nejlepší výsledky pro životní prostředí. Ale vím, že jich nikdy nemůžeme dosáhnout 
jenom dobrými úmysly, morálkou a poctivostí. Potřebujeme systematický přístup a solidní 
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znalostní základnu nejen jako předpoklad důvěryhodnosti našich vlastních návrhů, ale také 
proto, abychom měli dostatečné faktické podklady pro účinné začleňování našich cílů do 
jiných oblastí politiky. To bude velmi důležité pro účinnost naší strategie „EU 2020“.
Budu upřednostňovat účinnou implementaci environmentálních právních předpisů EU a 
integraci do jiných oblastí politiky. Budu pokračovat ve dvojím přístupu spočívajícím 
v partnerství se členskými státy při zajišťování souladu s předpisy, a pokud tato metoda selže, 
nebudu váhat s použitím právních nástrojů pro prosazování práva se strategickým cílem co 
nejvíce ovlivnit lepší úroveň dodržování právních předpisů.

K řešení problematiky ztráty biologické rozmanitosti bych chtěl využít skutečnosti, že je rok 
2010 mezinárodním rokem biologické rozmanitosti. Rád bych podpořil ekologický růst a 
ekologické inovace a přispěl k tomu, aby EU byla pružnější z environmentálního, sociálního i 
ekonomického hlediska, proto vyvodím závěry ze zkušeností šestého akčního programu pro 
životní prostředí a zaměřím se na politiky týkající se odpadů, účinnosti zdrojů a udržitelné 
spotřeby a produkce. Dále zajistím, aby environmentální politika v plné míře přispívala 
k činnostem Komise zaměřeným na snižování emisí skleníkových plynů a na přizpůsobení se 
změně klimatu.

Přes určité pozitivní výsledky nebudou do roku 2010 splněny cíle stanovené v oblasti 
biologické rozmanitosti. Předložím možnosti nové koncepce  a cíle EU pro oblast biologické 
rozmanitosti, které by Evropě umožnily poskytnout strategický vklad do mezinárodní diskuze 
o této oblasti v roce 2010, a poté předložím novou strategii EU pro biologickou rozmanitost, 
díky které se biologická rozmanitost stane součástí i příbuzných oblastí politiky. Dokončím 
zřízení sítě „Natura 2000“ v rámci EU, budu pokračovat v práci na ochraně biologické 
rozmanitosti moří a v přezkumu různých finančních prostředků, které jsou k dispozici pro 
financování ochrany přírody, při přípravě příštích finančních výhledů od roku 2014.

Budu se zabývat přezkumem provádění stávajících předpisů o vodě, přičemž zohledním 
nutnost přizpůsobit se změně klimatu, a výsledky předložím v roce 2012. Účinné provádění 
politiky týkající se sladkých vod zároveň přispěje k provádění rámcové směrnice o strategii 
pro mořské prostředí, která tvoří environmentální pilíř námořní strategie EU. S komisařem 
pro průmysl a podnikání budu spolupracovat na účinném provádění nařízení REACH. Naše 
spolupráce přispěje k inovaci odvětví chemického průmyslu, důležitého prvku na cestě 
Evropy z hospodářské krize k udržitelnějšímu růstu. Ve spolupráci s komisařem pro zdraví a 
spotřebitelskou politiku také prověřím, zda se stávající právní rámec odpovídajícím způsobem 
zabývá environmentálními problémy spojenými s nanotechnologiemi, či zda jsou nutná 
konkrétní opatření.

Budu se snažit o další zlepšování kvality ovzduší v Evropě, a zejména znovu prozkoumám 
návrh na revizi směrnice o národních emisních stropech z hlediska ambiciózních cílů v oblasti 
zdraví a životního prostředí, jichž má být v souladu s tematickou strategií Komise o 
znečišťování ovzduší z roku 2005 dosaženo do roku 2020.

Nezávislé hodnocení šestého akčního programu pro životní prostředí bude dokončeno do 
konce roku 2010. Spolu se zprávou Evropské agentury pro životní prostředí nazvanou 
„Životní prostředí v Evropě – stav a výhledy“ bude tvořit základ pokroku v environmentální 
politice v souvislosti se strategií EU 2020 a strategií EU pro udržitelný rozvoj. Pro dosažení 
našich současných cílů a pro jejich urychlení jsou podstatné jasnější a jednodušší právní 
předpisy. Zlepšování právní úpravy nebude znamenat snížení cílů, o které usilujeme, ale 
umožní jejich účinné plnění.
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