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EVROPSKEGA PARLAMENTA ZA KANDIDATA ZA KOMISARJA

Janez POTOČNIK

(Okolje)

Splošna usposobljenost, zavzetost za evropsko idejo in osebna neodvisnost

1. Kateri vidiki vaših osebnih kvalifikacij in izkušenj so še posebej pomembni za 
prevzem funkcije komisarja in pospeševanje splošnega evropskega interesa, zlasti 
na področju, za katero bi bili odgovorni? Kaj vas k temu spodbuja? Kako lahko 
Evropskemu parlamentu zajamčite svojo neodvisnost in kako bi zagotovili, da vaše 
pretekle, trenutne in bodoče dejavnosti ne bi zbujale dvoma v vaše opravljanje 
dolžnosti znotraj Komisije?

Moje delo v vlogi komisarja v zadnjih petih letih je najboljši dokaz moje zavezanosti 
splošnemu evropskemu interesu in kolegialnosti. Te izkušnje so mi pokazale, da je s 
sodelovanjem s kolegi, službami Komisije, Parlamentom in drugimi institucijami v petih letih 
mogoče resnično veliko doseči, poleg tega pa mi bodo pomagale, da bom lahko hitro prevzel 
svoje nove delovne dolžnosti. Kot komisar za znanost in raziskave sem pridobil dragoceno 
splošno razumevanje institucionalnih postopkov in pristojnosti ter tudi dragocen vpogled v 
osrednje teme na delovnem področju okolja.

Tudi izkušnje iz mojega prejšnjega poklicnega življenja mi bodo pomagale, da bom 
učinkovito opravljal delo komisarja za okolje. Bil sem ekonomist, menedžer, učitelj, 
raziskovalec, pogajalec v pristopnih pogajanjih in minister za evropske zadeve.

K delu na tem področju me spodbujajo številni in globoki razlogi. Sem Slovenec in moje 
osebno doživljanje razpada Jugoslavije ter razlik v razvoju Balkanske regije po razpadu so 
nedvomno pomembno vplivale name. Evropska unija je zame vedno pomenila svobodo in 
svoboščine, nedavna zgodovina moje države pa pomeni, da teh svoboščin ne štejem za nekaj 
samoumevnega. Ponosen sem, da sem kot glavni pogajalec za Slovenijo prispeval k uspešni 
širitvi in pristopu Slovenije. Toda čeprav so principi iz časa po svetovni vojni in po hladni 
vojni še vedno pomembni za temeljne svoboščine v Evropski uniji, se bo po mojem mnenju 
vloga EU v prihodnosti spremenila. Unija je vedno bolj pomembna ne samo kot enotni trg, 
ampak tudi pri zagotavljanju skupnih pristopov in skupnih rešitev za regionalne in globalne 
izzive, s katerimi se soočamo. V večpolarnem svetu mora biti Evropa odgovorna, Evropa 
mora imeti vodilno vlogo in biti močna. V svetu, ki je vse bolj povezan in prepleten, se je 
naša individualna in kolektivna odgovornost povečala. Evropa mora prevzeti to odgovornost 
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in Lizbonska pogodba nam bo pomagala to uresničiti.

Veliko teh izzivov je seveda povezanih z dejstvom, da živimo na planetu, ki ima omejene vire 
in krhko ekologijo, vendar mora vseeno izpolniti upravičena pričakovanja skoraj sedmih 
milijard ljudi po dostojni materialni kakovosti življenja. Pravzaprav ne morem reči, da je to, 
kar me spodbuja k delu na področju okolja, popolnoma moralno in nesebično. Kot sem 
povedal v govoru maja letos, „trajnost ni več samo vprašanje morale, ampak postaja tudi 
vprašanje lastnih interesov. Ne gre več samo za to, v kakšnem stanju bomo zapustili naš 
planet prihodnjim generacijam, ampak tudi za to, kakšne posledice ima naše vedenje za našo 
ali naslednjo generacijo.“ In to nikakor ni bil edini govor, v katerem sem se zavzel za 
trajnostno prihodnost in politike, ki podpirajo trajnost. To lahko preverite na moji spletni 
strani, kjer najdete večino mojih prispevkov iz prejšnjega mandata.

Takoj lahko jasno obljubim, da med svojim mandatom ne bom opravljal nobene druge 
pridobitne ali nepridobitne poklicne dejavnosti. Trenutno ne zasedam nobenega drugega 
položaja oziroma nimam nobenih drugih odgovornosti. Prav tako nimam nobenih poslovnih 
ali finančnih interesov. Moja izjava o interesih je popolna in na voljo javnosti. Zavezujem se, 
da jo bom posodobil ob vsaki spremembi. Prav tako se zavezujem, da ne bom zahteval ali 
sprejemal nobenih navodil od katere koli vlade ali drugih organov in da bom sprejel vse 
potrebne ukrepe, da bi preprečil morebitna nasprotja interesov pri opravljanju svojih 
dolžnosti.

Te obveznosti veljajo za vse komisarje, kot je določeno v pogodbah in našem kodeksu 
ravnanja, ter jih bom v celoti spoštoval. Neodvisnost je zame tudi stvar osebnega načela: to je 
moralna obveznost, ki je potrebna za ohranitev dostojanstva mojega položaja in institucije, ki 
jo zastopam. Mislim, da to jasno potrjuje moje delo v vlogi komisarja v zadnjih petih letih.
Vedno sem zavračal povabila k sodelovanju v organizacijah, pri objavah ali na prireditvah, ki 
bi lahko ogrozile mojo neodvisnost ali vzbudile dvome vanjo. Nisem delal za industrijo, sem 
pa sodeloval z njo, na primer pri vzpostavljanju javno-zasebnih partnerstev (npr. skupne 
tehnološke pobude). Pri pozivih za zbiranje predlogov v okviru raziskovalnih okvirnih 
programov sem vedno močno zagovarjal neodvisno in znanstveno utemeljeno ocenjevanje.

Upravljanje delovnega področja in sodelovanje z Evropskim parlamentom ter njegovimi 
odbori

2. Kako bi ocenili vlogo, ki bi jo imeli kot član kolegija komisarjev? V zvezi s čim 
menite, da bi morali pred Parlamentom odgovarjati za svoje ravnanje in delo vaših 
oddelkov ter mu o tem poročati?

Kolegij komisarjev je politično središče Komisije. Biti mora političen, vendar ne strankarski. 
Osebno sem bil presenečen, kako zelo neodvisno od svojega političnega in nacionalnega 
ozadja delujejo komisarji. Sam sem vedno in bom tudi v prihodnje sodeloval s politiki iz vseh 
političnih skupin. Premagovanje strankarskih delitev za skupno dobro je del moje politične 
kulture. Popolnoma se strinjam s političnimi smernicami, ki jih je predsednik Komisije 
predstavil Parlamentu in ki sem jih tudi dejavno podpiral med prejšnjim mandatom. Prav tako 
nameravam dejavno in odločno prispevati k posvetovanjem in sprejemanju odločitev kolegija 
komisarjev, pri čemer ne bom okleval s konstruktivnimi kritikami. Ko pa bodo odločitve 
sprejete, bom delil kolektivno odgovornost, pri čemer se popolnoma zavedam, kaj to pomeni, 
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in storil vse potrebno, da bomo te odločitve sporočili in pojasnili državljanom, saj menim, da 
je nepoznavanje EU gojišče za razvoj evroapatije.

Za delo služb na področju, za katero bom odgovoren, bom prevzel polno politično 
odgovornost. Imenovan sem, da prevzamem odgovornost za področje, ki vpliva in ima 
posledice na vrsto različnih področij politike. Zato menim, da bom moral že veliko pred 
formalno fazo odločanja učinkovito sodelovati s svojimi kolegi in njihovimi službami, zlasti s 
komisarko za podnebne ukrepe. Popolnoma se zavedam, kako zahtevno je lahko 
premagovanje ovir med institucionalnimi hierarhijami in pristojnostmi, vendar tudi menim, da 
je to potrebno, da dosežemo naše številne skupne cilje. Sem timski igralec in še vedno igram 
odbojko, čeprav ugotavljam, da je mreža vsako leto višja. Menim, da moramo biti, če želimo 
doseči dobre rezultate, pripravljeni deliti si delo, odgovornost in zasluge. Zaupanje in 
preglednost bosta zlasti pomembna zaradi delitve pristojnosti za okolje in podnebne 
spremembe, toda to sta načeli, ki sem ju vedno upošteval.

Sem demokrat in prihajam iz države, ki se je morala boriti za demokracijo. Zato sem vesel, da 
Lizbonska pogodba krepi vlogo in pooblastila Evropskega parlamenta. Odločno se bom 
zavzemal za razvoj konstruktivnega političnega dialoga s Parlamentom in njegovimi odbori,
ki temelji na odprtosti, preglednosti, medsebojnemu zaupanju, rednem poročanju in izmenjavi 
informacij, da bo lahko Parlament učinkovito izvajal demokratični nadzor. Svojo prisotnost na 
plenarnih zasedanjih in sejah odborov štejem za osrednji del svojih nalog v vlogi komisarja in 
menim, da je neposredno povezana z odgovornostjo in legitimnostjo celotne Komisije. 
Konstruktivni in redni stiki s Parlamentom so tudi bistveni za doseganje rezultatov. Zato bom 
sodeloval s Parlamentom in njegovimi odbori v vseh fazah zakonodajnega procesa.

Menim, da imam dobre odnose z Evropskim parlamentom. Na delovnem področju znanosti in 
raziskav ni bilo veliko zakonodajnega dela, ki bi me pogosto pripeljalo v Parlament. Kljub 
temu sem parlamentarnim odborom večkrat proaktivno in na lastno pobudo pojasnil svoje 
ukrepe ter poslušal njihove odzive, mnenja in predloge. Kot komisar, odgovoren za največji 
proračun, ki se neposredno upravlja, sem, na primer, Odbor za proračunski nadzor 
prostovoljno redno obveščal o napredku pri revizijski strategiji na področju raziskav.

3. Kaj ste še posebej pripravljeni obljubiti v zvezi z večjo preglednostjo, okrepljenim 
sodelovanjem in učinkovito nadaljnjo obravnavo stališč in zahtev Parlamenta glede 
zakonodajnih pobud, tudi upoštevaje začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe? Ali 
ste v zvezi z načrtovanimi pobudami ali tekočimi postopki pripravljeni posredovati 
Parlamentu enakovredne informacije in dokumente kot Svetu?

Učinkovito partnerstvo med Parlamentom in Komisijo je bistveno za to, da metoda Skupnosti 
deluje v interesu državljanov Evrope. Vedno sem menil, da bolj kot je Parlament obveščen, 
bolj lahko s svojo kritiko pomaga Komisiji pri iskanju učinkovitih rešitev. Prepričan pa sem 
tudi, da se je treba izogibati preveliki količini informacij. Za učinkovitost in dobro vodenje so 
potrebne prave informacije ob pravem času. To mora biti seveda združeno s sistemom 
dostopa do informacij, da lahko Parlament ustrezno izvaja demokratični nadzor. Menim, da je 
okvirni sporazum dobra podlaga za preglednost in pretok informacij med našima 
institucijama, ter se zavezujem, da ga bom dosledno spoštoval. Ponosen sem, da sem delal v 
Komisiji, ki je s pobudo za preglednost v Evropi veliko storila za večjo preglednost.
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Lizbonska pogodba veča potrebo po pristopu, ki temelji na vzpostavljanju soglasja med 
našima institucijama. Samo določbe Pogodbe in pravila za sprejemanje odločitev niso dovolj; 
potrebna sta tudi politična volja in dobra vera. Nikoli nisem dvomil v to, da mora odločanje 
temeljiti na odprtosti, preglednosti, medsebojnem zaupanju, učinkovitosti, stalnem dialogu, 
rednem poročanju in izmenjavi informacij. Svojo pripravljenost za dialog s parlamentarnimi 
odbori sem že naznanil. Zaslišanje bo dobrodošel prvi stik s člani Odbora za okolje, javno 
zdravje in varnost hrane in prizadeval si bom, da bi bil to začetek rednega, odprtega in 
uspešnega odnosa. Zavezujem se, da bom v celoti spoštoval okvirni sporazum in 
medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje. Prav tako se zavezujem, da se bom 
hitro odzival na vprašanja in zahteve po informacijah posameznih članov, ter se veselim 
neposredne komunikacije s člani odbora.

Menim, da bi morala Komisija pri svojih prizadevanjih v splošnem evropskem interesu svoje 
pobude opreti na ocene učinkov (vključno z obsežnimi posvetovanji), znanstvene dokaze in 
načela boljše zakonodaje (vključno z načeloma sorazmernosti in subsidiarnosti). Vendar 
splošnega evropskega interesa ni mogoče doseči v političnem vakuumu in zato morajo biti 
predlogi Komisije predmet odprte politične razprave v resničnem evropskem javnem prostoru, 
Evropski parlament pa je odločilen forum za posvetovanja in vir demokratične legitimnosti.

Zavezujem se, da bom Parlament in njegove zadevne odbore pravočasno, redno in v celoti 
obveščal o ukrepih, sprejetih v odgovor na parlamentarne resolucije na področjih, za katere 
sem odgovoren. Prav tako bom upošteval vse zahteve Parlamenta po vložitvi zakonodajnih 
predlogov v skladu z okvirnim sporazumom. Glede na pomen, ki ga ima redni zakonodajni 
postopek na področju okoljske politike, bom v celoti sodeloval s sozakonodajalci na vseh 
stopnjah postopka in dejavno podpiral njihova prizadevanja za dosego dogovora. 

Vprašanja v zvezi z delovnim področjem

4. Katere so tri najpomembnejše prednostne naloge, ki jih želite izpolniti na svojem 
predvidenem delovnem področju, po potrebi upoštevaje finančno, gospodarsko in 
socialno krizo ter vprašanja v zvezi s trajnostnim razvojem?

Pri trajnosti gre za ravnovesje in odgovornost. Ker je svet vedno bolj povezan, večpolaren in 
konkurenčno naravnan ter se sooča z več globalnimi izzivi, je vzpostavljanje tega ravnovesja 
in odgovornosti vedno bolj zapleteno. Evropa mora najti pot k uravnotežemu napredku, in 
sicer s spreminjanjem našega gospodarstva, ki temelji na virih, v družbo, ki temelji na znanju.
Evropa mora prevzeti odgovornost za vodilno vlogo pri razvoju globalnih mehanizmov 
vodenja, da se zagotovi trajnostna prihodnost za vse strani. Tri prednostne naloge mojega 
mandata bodo spodbujanje zelenega gospodarstva, zaustavljanje izgube biotske raznovrstnosti 
ter izvajanje in izboljševanje obstoječe okoljske zakonodaje.

Razvoj gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika ter spodbujanje zelenega gospodarstva, 
inovativnosti in zaposlovanja bo med glavnimi prednostnimi nalogami strategije EU 2020.
Osrednji izziv bo povečati prispevek okoljske politike k tej strategiji in ga uresničiti.
Učinkovitost virov bo ključen element vsake strategije za zaščito našega okolja in povečanje 
naše konkurenčnosti. To bo zahtevalo uvedbo pravilne kombinacije pametnih predpisov, 
spodbud in tržnih mehanizmov, ki bodo pospeševali eko-inovacije ter trajnostno potrošnjo in 
proizvodnjo, ter iskanje načinov za spodbujanje potrebnih sprememb, ki so popolnoma v 
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skladu z ravnmi naših okoljskih ciljev. K temu bosta spadala predstavljanje akcijskih načrtov 
za eko-inovacije in okoljske tehnologije ter naslednja stopnja trajnostne potrošnje in 
proizvodnje, da bo EU učinkovitejša na področju virov.

Na področju reševanja problema biotske raznovrstnosti je potrebno večje politično 
prizadevanje. Nevarnosti, ki jih prinaša izguba biotske raznovrstnosti, so vedno bolj jasne in 
neuspeh pri izpolnjevanju vmesnih ciljev v zvezi z biotsko raznovrstnostjo se ne sme 
nadaljevati. V celoti moramo priznati pravo vrednost biotske raznovrstnosti in ekosistemov 
ter pomen tal, vode, rabe zemljišč in gozdov. Povezava med biotsko raznovrstnostjo ter 
blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem tem spremembam je odločilnega pomena. 
Zato bom tesno sodeloval s komisarko za podnebne ukrepe. Glede na to, da ne bomo izpolnili 
niti cilja EU, da se do leta 2010 zaustavi izguba biotske raznovrstnosti, niti globalnega cilja, 
da se znatno zmanjša izguba biotske raznovrstnosti, bodo na tem področju politike potrebne 
nove spodbude. Potrebni so novi cilji EU in novi globalni cilji, vendar pa cilji niso dovolj.
Zavzel se bom za velikopotezen akcijski načrt in zavedam se, da bo moj največji izziv 
zagotoviti, da bo z njim mogoče doseči rezultate. 

Če hočemo doseči velikopotezne okoljske cilje, moramo ukrepati na številnih področjih 
politike. Popolnoma se zavedam svoje vloge in odgovornosti zagotavljanja, da so ti cilji 
ustrezno odraženi v drugih politikah. Izvajanje in pregledovanje obstoječe okoljske 
zakonodaje (zrak, voda, odpadki in kemikalije) bosta opora za prehod na bolj trajnostno rast, 
poleg tega pa se bodo s tem še naprej preprečevali negativni učinki naših dejavnosti na okolje 
in zdravje ljudi. Ključno je tudi, da izboljšamo izvajanje naše zakonodaje. Tako bomo ohranili 
okoljski napredek in zagotovili, da se koristi, predvidene v predlogih ob njihovem sprejetju, 
dejansko uresničijo. To bo pomembno področje sodelovanja z državami članicami. Paziti 
moramo, da izvajanje predpisov ne bo ovirano ali postavljeno na stran zaradi pritiskov, ki 
izhajajo iz gospodarske krize. Finančna kriza je pokazala posledice netrajnosti na enem 
področju. Iz krize se moramo rešiti na način, ki lahko poveča, ne pa dodatno zmanjša trajnost 
naše prihodnosti.

5. Katere specifične zakonodajne in nezakonodajne pobude nameravate dati in po 
kakšnem časovnem razporedu? Kaj konkretnega lahko obljubite v zvezi s 
prednostnimi nalogami in zahtevami odborov, ki so v prilogi in bi spadali na vaše 
delovno področje? Kako bi osebno zagotovili visoko kakovost zakonodajnih 
predlogov?

Takoj se nameravam lotiti reševanja ključnih okoljskih vprašanj, vendar to ne pomeni, da bom 
zagovarjal hitre rešitve z velikim komunikacijskim in majhnim okoljskim učinkom. Rad bi, da 
bi bila evropska okoljska politika velikopotezna in učinkovita. Pri vseh svojih dejavnostih se 
bom osredotočil na optimalne okoljske rezultate. Vendar vem, da jih zgolj z dobrimi nameni 
in moralno poštenostjo ne bomo nikoli dosegli. Potrebujemo sistematičen pristop in trdno 
bazo znanja, in sicer ne samo kot podlago za verodostojnost naših predlogov, ampak tudi za 
zagotovitev, da lahko na utemeljeni podlagi učinkovito vključimo naše cilje v druga področja 
politike. To bo osrednjega pomena, da bomo učinkoviti pri strategiji EU 2020.

Prednost bom dajal učinkovitemu izvajanju okoljske zakonodaje EU in njenemu vključevanju 
v druga področja politike. Nadaljeval bom dvotirni pristop partnerstva z državami članicami 
za zagotovitev izpolnjevanja predpisov in bom, kadar to ne bo uspešno, brez odlašanja 
uporabil pravne instrumente za izvršbo, strateški cilj pri tem pa bo v čim večji meri izboljšati 
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izpolnjevanje predpisov.
Leto 2010, ki bo mednarodno leto biotske raznovrstnosti, bom izkoristil za reševanje 
problema izgube biotske raznovrstnosti. Na podlagi izkušenj šestega okoljskega akcijskega 
programa bom oblikoval sklepe in si prizadeval za nadaljnji razvoj politik o odpadkih, 
učinkovitosti virov ter trajnostni potrošnji in proizvodnji za pospeševanje okolju prijazne rasti 
in eko-inovacij ter prispevanje k okoljsko, družbeno in gospodarsko odpornejši EU. Zagotovil 
bom tudi, da okoljska politika v celoti prispeva k dejavnostim Komisije za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov in prilagoditev podnebnim spremembam.

Cilji za leto 2010 na področju biotske raznovrstnosti kljub nekaterim pozitivnim rezultatom 
ne bodo doseženi. Predlagal bom možnosti za novo vizijo in cilj EU glede biotske 
raznovrstnosti, da bo lahko Evropa zagotovila strateški prispevek k mednarodni razpravi o 
biotski raznovrstnosti v letu 2010 ter nato predstavila novo strategijo EU o biotski 
raznovrstnosti, s katero se bo biotska raznovrstnost vključila na povezana področja politike. 
Znotraj EU bom dokončal oblikovanje omrežja Natura 2000, nadaljeval delo na področju 
varstva biotske raznovrstnosti morij in v okviru priprav na naslednjo finančno perspektivo z 
začetkom leta 2014 preučil različne možnosti za financiranje varstva narave.

Preučil bom izvajanje obstoječe zakonodaje o vodah, pri čemer bom upošteval potrebo po 
prilagoditvi podnebnim spremembam, ter leta 2012 predstavil svoje ugotovitve. Učinkovito 
izvajanje politike o sladki vodi bo prav tako prispevalo k izvajanju okvirne direktive o morski 
strategiji, ki je okoljski steber pomorske strategije EU. S komisarjem za industrijo in 
podjetništvo si bova prizadevala za učinkovito izvajanje REACH-a. To bo prispevalo k 
inovacijam v kemičnem sektorju, ki so pomemben element za usmerjanje Evrope k bolj 
trajnostni rasti pri premagovanju gospodarske krize. V sodelovanju s komisarjem za zdravje 
in varstvo potrošnikov bom tudi preučil, ali obstoječi zakonodajni okvir ustrezno pokriva 
okoljska vprašanja, povezana z nanotehnologijo, oziroma ali so potrebni posebni ukrepi.
Prizadeval si bom za nadaljnje izboljšanje kakovosti zraka v Evropi in zlasti ponovno preučil 
predlog revizije direktive o nacionalnih zgornjih mejah emisij glede na velikopotezne 
zdravstvene in okoljske cilje, ki naj bi jih v skladu s tematsko strategijo Komisije o zraku iz 
leta 2005 dosegli do leta 2020.
Neodvisna ocena šestega okoljskega akcijskega programa, ki bo končana do konca leta 2010, 
bo skupaj s poročilom Evropske agencije za okolje o stanju in možnostih za evropsko okolje 
tvorila podlago za nadaljnji razvoj okoljske politike v okviru strategije EU 2020 in strategije 
za trajnostni razvoj. Pametnejša in enostavnejša zakonodaja je bistvena za uresničitev naših 
sedanjih ciljev in njihov razvoj. Z boljšo zakonodajo ne bomo zmanjšali ciljev, ampak 
omogočili njihovo učinkovito izpolnjevanje.


