
Uvodni nagovor Janeza Potočnika,
kandidata za evropskega komisarja za okolje

Predstavitev v Evropskem parlamentu,
13. januar 2010

VELJA GOVORJENA BESEDA!

Spoštovani  predsednik  odbora,  g.  Leinen,  spoštovani  člani  Evropskega 
parlamenta, dame in gospodje.

***

Menim,  da  je  prav,  da  se  moram kot  kandidat  za  odgovoren  javni  položaj, 
predstaviti  vam,  neposredno  izvoljenim  predstavnikom  državljanov  Evrope. 
Prav je tudi, da pojasnim svojo vizijo in odgovorim na vaša vprašanja. Zavedam 
se, da v primeru potrditve moje kandidature ne bom dobil le vašega zaupanja, 
temveč tudi verodostojnost pred javnostjo. 

Počaščen sem, da sem lahko tu pred vami kot kandidat za komisarja. In v čast 
mi  je,  da mi  je predsednik Barroso namenil  odgovornost  za tako pomemben 
resor, kot je okolje.

Nekateri izmed vas me že poznate, kakor tudi sam poznam nekatere med vami. 
Prihajam iz Slovenije. Zadnjih pet let sem bil komisar za znanost in raziskave. 
Morda veste tudi, da sem po izobrazbi ekonomist in da sem vodil pogajalsko 
ekipo za vstop Slovenije v EU. Naj dodam, da sem zavzet igralec odbojke in 
imam dva sinova.      

Upam, da vam bom danes lahko pokazal, zakaj verjamem, da sem zaradi svojih 
delovnih in strokovnih izkušenj dober kandidat za okoljski resor. Hkrati pa bi 
tudi rad, da spoznate, da vem, kaj želim doseči, in da imam tudi dokaj solidno 
predstavo o tem, kako to doseči. 

***

Naj  začnem s  citatom:  "Evropa bo zelena  celina ali  pa  je  ne bo.  Zemlja  bo 
moder planet ali pa je ne bo." 

Ta citat je iz govora, ki sem ga imel v letu 2008. Njegov pomen je seveda jasen, 
vendar pa ga ponavljam,  ker  sem prepričan,  da je resničen.  In tudi zato, ker 



ponazarja moj pogled na načelo, ki sem mu kot komisar za znanost in raziskave 
sledil in ki bo še naprej v središču mojega dela v prihodnosti - seveda, če bom 
potrjen kot  komisar  za okolje.  To je načelo  trajnosti  – v najširšem pomenu 
besede, a še posebej in najpomembneje okoljske trajnosti. Trajnostno naravnan 
razvoj je tema, ki je tudi v središču pozornosti evropskih državljanov. 

Evropa ni pojem iz učbenika ali pogodbe. Je vsakodnevno življenje milijonov 
Evropejcev  v  mestih,  pokrajinah,  državah.  Je  prostor,  kjer  delujejo  skupna 
evropska pravila, in je prostor, kjer je prednost skupnega sobivanja resničnost.  

Pred nekaj desetletji je bila Evropa uničena in potrebna obnove. Evropejci pa 
obupani in željni sprave. Evropska unija je prinesla mir, stabilnost in obljubo 
blaginje ter boljšega življenja. "Raison d'etre" za evropsko sodelovanje je bil 
takrat več kot očiten. 

Danes je to kar nekako samoumevno. Preveč. Motivi naših predhodnikov pred 
petdesetimi  leti  sicer  ostajajo  in  bodo  ostali  ključni  za  vedno,  a  današnjim 
mladim generacijam so pogosto tuji.  V Evropi  živimo dobro in marsikdo se 
sprašuje, zakaj je treba še naprej krepiti medsebojno sodelovanje.   

Pa ga moramo. Ni se spremenila le Evropa, tudi ostali del sveta se je spremenil. 
Spremenil se je močno in za vedno, če si to želimo ali ne. Vse bolj smo med 
seboj povezani in soodvisni. Delimo si ugodnosti globaliziranega sveta, a tudi 
njegove  probleme  -  podnebne  spremembe,  negotovo  energijsko  oskrbo, 
pandemije, zmanjševanje biotske raznovrstnosti, pomakanje hrane in čiste vode, 
strukturna  gospodarska  neravnovesja,  varnostne  grožnje  …in  še  bi  lahko 
našteval. To so izzivi, ki ne poznajo meja. So od vseh in vsakogar, so globalni.  

Novi  izzivi  povečujejo  tako  skupno  odgovornost  kakor  tudi  odgovornost 
posameznikov. Odziv Evrope in Evropejcev na te izzive bo učinkovit samo, če 
se bomo nanje odzvali skupaj. 21. stoletje je stoletje povečane krhkosti. Naša 
naloga  je,  da  ga  spremenimo  v  stoletje  trajnosti  in  učinkovitega  globalnega 
upravljanja.  Za  uresničitev  tega  cilja  svet  potrebuje  močno  in  odgovorno 
Evropo. Evropo, ki bo sposobna prevzeti politično odgovornost in nastopati z 
enotnim glasom. To je Evropa, za katero se zavzemam, to je Evropa, v katero 
verjamem,  to  je  Evropa,  ki  jo  bodo  razumele  in  »posvojile«  tudi  mlade 
generacije.  

Smo na pragu velike preobrazbe od povojnega gospodarstva, ki je temeljilo na 
virih, v gospodarstvo, ki bo temeljilo na znanju. Sporočilo predsednika Barrosa 
je bilo jasno. Zdaj, ko se oziramo proti Evropski uniji v letu 2020, potrebujemo 
bolj skladen in usklajen pristop, tako na področju investicij v nove vire rasti kot 
tudi  v  političnem  smislu.  Potrebujemo  poseben,  poglobljen  odnos  med 



Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo, ki bo nadgradil obstoječe dobro 
sodelovanje. To usmeritev in te cilje v celoti podpiram in verjamem, da bo z 
Lizbonsko pogodbo naše partnerstvo pomembnejše kot kdajkoli. 

***

Govoril sem že o krhkosti našega sveta. Prav ta je razlog, da mora biti skrb za 
okolje ključni del naših načrtov za prihodnost. Kaj bi bilo lahko pomembneje od 
skrbi za zrak, ki ga dihamo, tal, po katerih hodimo, ali vode, ki jo pijemo? 

Nekoč  so  ljudje  govorili  o  trajnostnem  razvoju  in  okolju  kot  o  moralnem 
vprašanju, ki je bilo glavna skrb peščice obrobnih, specializiranih skupin, ostali 
pa smo bolj ali manj menili, da imajo sicer prav, a vse skupaj pa vendarle ni tako 
nujno.  Ti  časi  so  minili.  Skrb  za  okolje  se  razprostira  preko  celotnega 
političnega spektra.  Soočeni smo s prepričljivimi  in osupljivimi  znanstvenimi 
dokazi, ki pričajo o okoljski škodi, ki je ni povzročil nihče drug, kot mi sami. 
Prihodnje generacije Evropejcev zahtevajo od nas jasne in odločne ukrepe, ki 
bodo ohranili planet, ga povrnili v stanje, ki smo ga ljudje – svojevrstni vsiljivci 
v tem skupnem domu - tako močno ranili in okrnili. Sploh pa ne gre več le za 
vprašanje bodočih generacij, ampak tudi za naš obstoj. 

Ohranjanje okolja predstavlja veliko priložnost tudi v gospodarskem, družbenem 
in poslovnem smislu. Čarobna rešitev, ki bi nas popeljala iz krize, morda res ne 
obstaja,  zato  pa  obstaja  zelena.  Ne  zanikam,  da  je  doseganje  višjih  ravni 
varovanja okolja lahko povezano tudi z višjimi stroški, dodatno administracijo 
in  upravljanjem.  A  je  nujno  in  dolgoročno  tudi  ceneje.  Hkrati  izboljšuje 
kakovost  našega  življenja,  pospešuje  rast  naših  gospodarstev  in  vodi  v 
ustvarjanje novih delovnih mest. Da, potrebujemo rast in nova delovna mesta, a 
potrebujemo  tako  rast  in  taka  delovna  mesta,  ki  bodo  skladna  z  načelom 
trajnostnega razvoja – gospodarstvo, ki bo temeljilo na znanju in učinkovitem 
ravnanju z naravnimi viri.  

Pri svojem bodočem delu se bom osredotočil na učinek in rezultate. Kaj mislim 
s tem? Japonski pregovor pravi: "Vizija brez dejanj je sanjarjenje, dejanja brez 
vizije so nočna mora".  Potrebujemo vizijo in politike,  ki  temeljijo  na dobrih 
informacijah,  analizah,  znanju  in  trdnih  dokazih.  Izbrati  moramo  najboljše 
instrumente za  izvajanje teh politik,  pa naj  gre za uredbe, tržne instrumente, 
javno naročanje ali investicije, mrežno povezovanje ali komunikacije, ki spet … 
morajo temeljiti na trdnih dokazih.     

Okolje je tako kompleksno kot svet sam. Zaradi tega številna okoljska vprašanja 
sovpadajo z odgovornostmi in interesi na drugih področjih. Če bom kot komisar, 
odgovoren za okolje, želel doseči resničen učinek, ne bo dovolj zgolj poskrbeti 



za izvršitev okvirnih direktiv, zagotoviti dobro upravljanje z območji Nature in 
poskrbeti za izvajanje preostalih elementov okoljskega pravnega reda.

Zato se bom boril za skladen in celovit pristop preko celotne pahljače politik 
Skupnosti.  Prizadeval  si  bom,  da  bodo vsi  razpoložljivi  finančni  instrumenti 
zasledovali  tudi  cilje  okoljske  politike.  Trudil  se  bom za  vzpostavitev  novih 
partnerstev z državami članicami in regijami,  da princip subsidiarnosti  ne bo 
izgovor za neukrepanje, ampak bo motor, ki bo okrepil sposobnost za skupno 
doseganje  ciljev.  Želim sodelovati  z  vsemi,  ki lahko prispevajo k izboljšanju 
okolja. Želim uporabiti učinkovito orožje dialoga; dialoga z vami, cenjeni člani 
Evropskega  parlamenta,  dialoga  z  nevladnimi  organizacijami,  dialoga  s 
poslovnimi  partnerji,  dialoga  z  Evropejci,  dialoga  z  našimi  mednarodnimi 
partnerji.   

Želim si,  da  bi  bilo  oblikovanje  politike  na  področju  okolja  ozaveščeno  do 
tolikšne  mere  kot  še  nikoli  poprej:  utemeljeno  z  dokazi  ter  negovano  in 
usklajeno skozi dialog. Želim, da bi bilo dogovorno, a učinkovito, povezano, a 
ciljno, temelječe na principih, a praktično.  

Povsem kratko o glavnih prednostnih nalogah: 

Prvič, učinkovitost  virov: Moja prva prednostna naloga,  bo zagotoviti,  da bo 
projekt EU 2020 o rasti in delovnih mestih zgrajen na močnih temeljih trajnosti 
in učinkovitem ravnanju z viri. 

Nisem prvi, ki opozarja na ogromno priložnost, ki jo predstavlja zelena rast in 
zelena delovna mesta. Verjamem v potencial zelenih vzpodbud, a bilo bi preveč 
enostavno  in  priročno,  če  bi  verjeli,  da  bo  recesija  končana  s  preprostim 
preklopom na nizkoogljično gospodarstvo.  Zelena rast  nam tudi  ne bo nujno 
zagotovila "visoke ravni okoljskega varstva", ki ga mimogrede od nas zahteva 
Lizbonska pogodba. Lepo je opazovati razvoj novih eko-industrij, a nam tudi te 
nam ne bodo dale vseh odgovorov. 

Pretrgati  moramo  povezavo  med  rastjo  in  porabo  virov,  kar  vključuje 
spreminjanje pristopa, vedenja v celotnem gospodarstvu in družbi. Ne bo lahko, 
a verjamem, da je mogoče. Tudi zato, ker koncept učinkovitosti virov tudi za 
podjetja postaja vse bolj nujen in privlačen.  

Prizadeval  si  bom  za  pretvorbo  okoljskega  varstva  v  okoljsko  vrednotenje. 
Poiskati moramo načine, da bomo ovrednotili okolje v našem odločanju. Četudi 
ne moremo poenostaviti okolja na raven gospodarskih podatkov, lahko najdemo 
načine, s katerimi bomo presegli svojevrstno obsedenost z BDP. Pri tem bom 
uporabil  znanje  in  izkušnje,  ki  sem  jih  pridobil  kot  komisar  za  znanost  in 



raziskave in kot ekonomist.  Podpiral bom ekonomske vzpodbude za krepitev 
inovativnosti  in  ustvarjalnosti.  Bolj  ko  se  zavedamo  resnične  in  temeljne 
vrednosti  našega okolja,  lažje bo zasnovati  politike,  ki bodo združevale naše 
gospodarske, družbene in okoljske cilje. 

Drugič, biotska raznovrstnost: Raznolikost in prilagodljivost naših ekosistemov, 
vrst in genov – vse to je naš naravni kapital. Zagotavlja življenjsko pomembne 
dobrine  in  storitve,  kot  je  hrana,  skladiščenje  ogljika,  regulacija  vode,  ki  so 
temelji naše blaginje, družbene dobrobiti in kakovosti življenja. 

Biotska  raznovrstnost  in  podnebne  spremembe  so  neločljivo  povezane. 
Učinkovito  ukrepanje  na  področju  podnebnih  sprememb  je  potrebno  za 
ohranitev biotske raznovrstnosti, ukrepanje na področju okolja pa bo prispevalo 
k  zmanjšanju  globalnega  segrevanja  in  naši  sposobnosti,  da  se  prilagodimo 
podnebnim  spremembam.  Podnebne  spremembe  so  upravičeno  v  centru 
politične  pozornosti.  Tam  morajo  tudi  ostati,  še  posebej  po  neuspehu  v 
Koebenhavnu. Želim pa si, da bi se z enako mero politične predanosti in javne 
osveščenosti lotili tudi ohranjanja biotske raznovrstnosti.   

Verjamem, da bo podvojitev okoljske "prisotnosti" v Komisiji omogočila, da se 
biotski raznovrstnosti in drugim okoljskim izzivom nameni pozornost, ki si jo 
zaslužijo.  S Connie Hedegaard sem se že srečal in lahko vam zagotovim, da 
bodo najine združene moči in izkušnje pomembna prednost.

Tretjič,   uveljavljanje  in  izvrševanje  :  Že  sedaj  lahko  naredimo  ogromno  z 
učinkovitim izvrševanjem obstoječe okoljske zakonodaje. Ta zakonodaja ni le 
dogovorjena in  zapisana  in  zato omogoča  hitro uveljavitev,  njeno učinkovito 
izvrševanje  ponuja  tudi  pravno  gotovost,  enotne  pogoje  delovanja  in 
predvidljivost, ki jo podjetja potrebujejo in pričakujejo.    

***

To ozadje in te ideje, gospod predsednik, dame in gospodje, so tiste, ki me bodo 
vodile pri mojem delu. 

Morda se vam bo zdelo nenavadno, toda ko mi je predsednik Barroso ponudil 
priložnost,  da  prevzamem  vodenje  okoljskega  resorja,  je  bila  prva  misel 
povezana z domačo deželo. Slovenijo imam rad. Slovenija mi ne pomeni le grba 
in  zastave  ali  velikosti  doseženega  BDP.  Tudi  ne  zgolj  ponosnega  naroda, 
njegove bogate kulture in njene dediščine. Slovenija so (tudi) njene bistre vode, 
njeni  zeleni  gozdovi  in  bele  gore,  kjer  sem odraščal  in  kamor  še  vedno rad 
zahajam. Srečo imam, da prihajam iz dežele, kjer je narava lepa in tako dobro 
ohranjena. Morda ne veste, a Slovenija je država, ki ima največji delež teritorija 



vključenega v mrežo Natura 2000. Želim si, da bi moji otroci in otroci mojih 
otrok lahko uživali vse to, kar je bilo meni samoumevno. Upam, da mi boste dali 
priložnost,  da  jim  bom,  tako  kot  tudi  vsem  drugim  Evropejcem,  lahko  to 
možnost zagotovil.        

Spoštovani člani parlamenta, z vašim zaupanjem lahko naredim veliko. Skupaj 
lahko naredimo veliko. Moramo narediti veliko! 

Zahvaljujem se vam za pozornost. 


