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PREDSTAVITEV V DRŽAVNEM ZBORU 

 

UVOD 

 

Spoštovane poslanke in poslanci,  

zahvaljujem se vam za povabilo in za priložnost, da vas lahko ponovno nagovorim. 

Najprej bi rad izrazil sočustvovanje v imenu Evropske komisije in svojem lastnem imenu 

zaradi naravne katastrofe v Sloveniji. Ta je dokaz, kako nebogljeni smo, ko spregovori 

narava, in kako pomembno je, da to upoštevamo pri naših vsakdanjih odločitvah, tudi ko 

sprejemamo politike. Vesel sem, da se je ponovno izkazala sosedska solidarnost, tudi ob 

pomoči koordinacije mehanizmov na evropski ravni. V Komisiji smo seveda pripravljeni 

preučiti prošnjo za pomoč iz Sklada za solidarnost.  

Kot veste, je letošnje leto nekoliko drugačno od ostalih. V maju bodo nove volitve v 

Evropski parlament in s 1. novembrom poteče mandat sedanje Evropske komisije. Moja 

predstavitev bo zato sestavljena iz dveh delov. V prvem bom predstavil delovne naloge 

Komisije v zadnjem letu mandata. V drugem pa bom izkoristil priložnost, da z vami delim 

nekaj dosežkov, ki smo jih skupaj s sodelavci na Direktoratu za okolje naredili v času mojega 

mandata.   

Naj vas uvodoma spomnim, da sem vam, ko sem vas nagovoril pred letom dni, predstavil tudi 

tri ključne okoljske pobude v delovnem programu Evropske komisije za leto 2013. Veseli me, 

da vas lahko danes obvestim, da so bili uresničeni vsi cilji, ki smo si jih zadali. 

Osrednja pozornost je bila lani namenjena izboljšanju kakovosti zraka. Slaba kakovost zraka 

ni le poglavitni okoljski vzrok za prezgodnje smrti, slabšo kakovost življenja, škodo naravi in 

krhkim ekosistemom, temveč povzroča tudi na desetine milijonov izgubljenih delovnih dni 

zaradi bolezni. Decembra smo sprejeli nov sveženj predlogov, tudi zakonodajnih, za čistejši 

zrak v Evropi. O tem bom bolj podrobno govoril tudi kasneje.  

Za potrebe dejavnosti, ki potekajo v Združenih narodih v zvezi s pripravo novega 

globalnega razvojnega okvirja po letu 2015, smo predlagali skupen pristop Evropske unije 

do dveh ključnih globalnih izzivov, izkoreninjenja revščine in zagotavljanje trajnosti. Zato 
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tudi naslov Sporočila Komisije pove vse: cilj, ki ga želimo doseči do leta 2030, je "Dostojno 

življenje za vse". 

Prejšnji mesec pa smo predstavili še Priporočila Komisije za zagotavljanje ustrezne zaščite 

okolja in podnebja pri obsežnem hidravličnem lomljenju, tehniki, ki se uporablja pri 

pridobivanju plina iz skrilavca. Države članice EU so pozvane, da v roku šestih mesecev 

uveljavijo priporočena načela in od decembra naprej vsako leto obveščajo Komisijo o 

uvedenih ukrepih. Komisija bo uspešnost pristopa spremljala, ga predstavljala javnosti in s 

tem omogočila preverjanje ustreznosti ravni spoštovanja varovanja zdravja in okolja. Čez 18 

mesecev bo Komisija ocenila, ali je pristop članic primeren ali pa so potrebni dodatni, tudi 

zakonodajni predlogi. 
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DELOVNI PROGRAM EK ZA LETO 2014 - SPLOŠNI DEL 

 

Kot že omenjeno, smo v zadnjem letu mandata te Komisije, kar se odraža tudi v strukturi 

našega delovnega programa za letošnje leto. V zadnjem letu je seveda pozornost namenjena 

predvsem dokončanju zastavljenega dela, ki je bilo predvsem usmerjeno v reševanje 

zahtevnih kriznih razmer. Razmere se izboljšujejo in upali bi si trditi, da je najhuje za nami, 

kljub temu pa številni pereči problemi ostajajo: visoke stopnje brezposelnosti, predvsem med 

mladimi, so ekonomsko in socialno nesprejemljive, podjetja se še vedno borijo, da bi okrepila 

svojo naložbeno dejavnost in rast, enotni trg je treba krepiti še naprej. 

V programu je predstavljenih 26 ključnih predlogov, ki bi jih bilo mogoče sprejeti še pred 

koncem mandata in bi lahko ob realizaciji pomembno vplivali na življenje državljanov 

Evropske unije. Ti vključujejo vse od enotnega reševalnega mehanizma do varstva osebnih 

podatkov, od spodbujanja čezmejnih zaposlitvenih možnosti do predloga, ki ureja področje 

tobaka. 

Tradicionalnemu delovnemu programu smo dodali še dokument, ki vsebuje nove pobude, 

omejene na 29 zadev. Nekatere od njih so namenjene dokončanju dela, ki je bilo predvideno 

že v lanskem delovnem programu, druge pa naj bi utrle pot pobudam, ki jih lahko 

pričakujemo ob nastopu naslednje Komisije.  

Dva pomembna svežnja predlogov novih politik, industrijskega in podnebno-energetskega, 

smo že sprejeli 22. januarja.  

Ob koncu lanskega leta je bil dosežen dogovor o proračunu, večletnem finančnem okviru 

2014-2020, ki je, posebej ob omejenih nacionalnih sredstvih za naložbe, izjemno pomemben 

faktor spodbujanja konkurenčnosti in rasti. Zdaj pa je pred nami naloga, da zagotovimo 

nemoten in pravočasen začetek delovanja vseh programov večletnega finančnega okvira 

za obdobje 2014-2020. V povezavi s tem bodo dobrodošla tudi nova pravila za vlaganje 

325 milijard evrov težkih programov za projekte regionalnega razvoja. V Komisiji trenutno 

aktivno sodelujemo z članicami, da bi dosegli sporazume o partnerstvu. 

Na področju graditve bančne unije se je Svet decembra lani dogovoril o splošnem pristopu 

glede Enotnega mehanizma za reševanje. Dogovor je prednostna politična naloga tako v 

Svetu kot v Evropskem parlamentu, saj gre za bistven element bančne unije, zato so 

intenzivni dogovori med institucijami v teku. Ostali pomembni elementi bančne in finančne 
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zakonodaje so zdaj v fazi priprave, medtem ko je bil predlog o nadaljnjih potrebnih 

strukturnih reformah za bančni sektor sprejet konec januarja. 

Po jesenskem svežnju o ekonomskem upravljanju, z okrepljeno socialno razsežnostjo, 

nadaljujemo z intenzivnim delom v okviru t.i. evropskega semestra usklajevanja politik. 

Naslednja pomembna prelomnica bodo odločitve spomladanskega zasedanja Evropskega 

sveta.  

V Komisiji prav zdaj pripravljamo tudi pregled dosežkov in pridobljenih izkušenj, 

povezanih s krovno strategijo Evropa 2020. Letos bomo tako predstavili celovito poročilo o 

napredku na področju strategije Evropa 2020, ki mu bo sledilo javno posvetovanje. Vse to z 

namenom, da se novi Komisiji omogoči, da začrta svoje strateške usmeritve.   

Zagotavljanje rasti in delovnih mest ostaja še naprej naša prednostna naloga. V prihodnjih 

mesecih se bomo, z usklajenimi ukrepi na vseh ravneh in z uporabo vseh razpoložljivih 

sredstev, osredotočili predvsem na izvedbo pobud za zmanjšanje brezposelnosti mladih ter 

pomoč malim in srednje velikim podjetjem. V januarju smo že sprejeli predlog, ki 

predvideva okrepitev vseevropske mreže za iskanje zaposlitve EURES. Ta naj bi tako 

zagotovila več ponudb za delo, boljšo usklajenost ponudbe s povpraševanjem, in pomagala 

delodajalcem, zlasti malim in srednjim podjetjem, hitreje zapolniti prosta delovna mesta z 

ustreznejšimi kandidati. Prav tako pripravljamo tudi dodatne ukrepe za podporo 

dolgoročnega financiranja mobilnosti gospodarstva in dela. 

Nadaljujemo tudi z delom na področju krepitve varovanja podatkov in s tem zagotavljanja 

državljanom in podjetjem, da lahko uveljavljajo svoje pravice in svoboščine. Konec januarja 

so se vse tri institucije dogovorile o načrtu, da je treba še pred koncem leta sprejeti nova 

pravila o varstvu podatkov.  

Omeniti moram tudi nedavno prvo poročilo o boju proti korupciji v Evropski uniji. 

Gospodarstvo Unije se zaradi korupcije srečuje s 120 milijard evrov vredno škodo na letni 

ravni. Navkljub že sprejetim pobudam v preteklosti so rezultati različni in narediti moramo 

več, da bi korupcijo preprečili in storilce kaznovali. Iz prvega poročila, ki smo ga pripravili v 

Komisiji, je razvidno, da se vrsta in stopnja korupcije ter učinkovitost ukrepov, sprejetih za 

boj proti njej, po posameznih državah razlikujejo in da je treba v vseh državah članicah 

korupciji nameniti več pozornosti. 
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Tudi delo na področju zunanjih ekonomskih odnosov se bo seveda nadaljevalo. Krepitev 

sodelovanja z globalnimi partnerji je pomemben vir rasti, krepi pa tudi naš položaj v svetu. 

Tako bomo nadaljevali z delom na  področju trgovinske in širitvene politike in s 

pripravami na pomembna mednarodna pogajanja, vključno s prizadevanji za zavezujoč 

mednarodni sporazumom o podnebnih spremembah. 

Naj za konec omenim, da delovni program za letošnje leto prinaša tudi številne predloge za 

poenostavitev evropske zakonodaje, t.i. agendo za pametno pravno ureditev. To je 

nadgradnja predloga, ki ga je EK sprejela že lani s programom za izboljšanje ustreznosti in 

uspešnosti predpisov ali t.i. »REFIT«. 

Če povzamem, delovni program zajema le nove predloge, seveda pa s polno paro 

nadaljujemo z izvajanjem že sprejetih. Letos bo še posebej pomembno izvajanje vseh novih 

programov, ki jih prinaša novi proračun za obdobje 2014 do 2020, kar je pomembno za 

okrevanje gospodarskega položaja v Evropski uniji. Več kot 90 odstotkov evropskega 

proračuna bo namenjeno za prepotrebne investicije v državah članicah, od tistih za lajšanje 

zaposlovanja mladih in njihovih štipendij do investicij v inovacije, energetsko učinkovitost, 

znanost in nasploh povečevanje konkurenčnost naših gospodarstev. V letu 2014 bo iz 

proračuna EU investicijam v državah članicam tako namenjenih okoli 126 milijard evrov. 

Slovenija lahko v obdobju naslednje finančne perspektive pričakuje okoli 5,3 milijarde evrov 

(v primeru popolnega črpanja). 
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DELOVNI PROGRAM EK NA PODROČJU OKOLJA 

 

 Dve prednostni nalogi. Prva je priprava svežnja za učinkovito ravnanje z viri in 

odpadki, ki ga bomo predvidoma sprejeli v maju. Ta vključuje predloge, ki nam bodo 

pomagali lajšati prehod v krožno gospodarstvo; gospodarstvo, ki učinkovito ravna z viri. 

Sveženj bo vključeval predloge, kot so prenovitev in posodobitev vseh ciljev na področju 

ravnanja z odpadki in krovni cilj za učinkovito ravnanje z odpadki, z željo, da bi le-ta 

postal sestavni del prenovljene krovne Strategije 2020. Prav tako pa bo predlagal 

kazalnike v kontekstu »onkraj BDP« (»beyond GDP«). Posebno pozornost bomo v okviru 

tega svežnja posvetili tudi prehranski verigi in odpadni hrani ter gradbeni dejavnosti.  

 Učinkovita raba virov in krožno gospodarstvo bosta tudi temi letošnjega Zelenega tedna, 

ki bo v juniju potekal pod sloganom "Krožno gospodarstvo: varčevanje z viri in 

ustvarjanje novih delovnih mest". 10. maja pa bomo skupaj čistili Evropo, tudi po vzoru 

odlično organiziranih in uspešnih akcij v Sloveniji.  

 Druga prednostna naloga pa bo nadaljevanje našega dela za potrebe dejavnosti, ki 

potekajo v Združenih narodih, povezanih s pripravo novega globalnega razvojnega 

okvirja po letu 2015. 

 Kar se tiče ostalih dejavnosti, pa naj omenim, da si bomo na področju kemikalij prizadevali 

za opredelitev kriterijev za ugotavljanje povzročiteljev endokrinih motenj v evropski 

zakonodaji, kot tudi za ustrezno obravnavo nanomaterialov v okviru zakonodaje 

REACH. 

 Še naprej bo moja pozornost posvečena izboljševanju uveljavljanja zakonodaje. Za 

zagotavljanje boljših okoljskih rezultatov in ustvarjanje enakopravnih razmer med 

državami članicami in podjetji bomo preučili sedanji okvir Evropske unije o okoljskih 

inšpekcijah in nadzoru. V središču naše pozornosti pa je tudi izboljšanje dostopa do 

pravnega varstva v okoljskih zadevah na ravni držav članic.  
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PREGLED DELA IN DOSEŽKOV MOJEGA MANDATA 

 

Ker je to moja zadnja predstavitev delovnega programa v Državnem zboru, je trenutek 

primeren tudi za kratek pregled doseženega v iztekajočem se mandatu. 

Okolje je eno od področij, kjer je vpliv Evropske unije za kakovost življenja sleherne 

državljanke in državljana izjemno pomemben. Kar 80 odstotkov zakonodaje, ki ureja 

področje okolja v članicah, izvira iz skupnih dogovorov na ravni Unije na podlagi predlogov, 

ki jih pripravi Komisija. Zato, če kjerkoli res velja, da bi bilo brez Evropske unije stanje v 

državah članicah slabše, velja to na področju okolja. Ne samo zaradi zakonodaje, ki tam 

nastaja, ampak tudi zaradi stalnega nadzora, ali se ta zakonodaja tudi ustrezno izvaja.  

Za okoljsko politiko v Komisiji, kot veste, pravzaprav skrbiva dva komisarja, poleg mene še 

kolegica Connie Hedegaard, ki pokriva podnebno politiko. Razmejitev pristojnosti med 

okoljem in podnebno politiko je bila ena od ključnih skrbi, ki so jo ob nastopu mandata 

denimo izražali poslanci v Evropskem parlamentu in nevladne organizacije. Izkazalo se je, da 

so bile skrbi odveč. Sodelovanje s kolegico je bilo in je vzorno in podvojitev glasu v Komisiji 

je bila v razpravah nemalokrat koristna. 

Sam sem se med svojim mandatom osredotočil na tri prednostna področja: učinkovito 

upravljanje z viri, vzpostavitev strategije za biotsko raznovrstnost in učinkovitejše 

uveljavljanje okoljske zakonodaje. To pa seveda ne pomeni, da pozornost ni bila namenjena 

tudi ostalim področjem. V grobem bi lahko moje delo razdelili v štiri ključne kategorije: 

 

1. delo, ki je bilo vezano na posamezna področja okolja, za katera sem neposredno 

odgovoren; 

2. integracijo okolja v krovno Strategiji 2020, v prizadevanja za rast in delovna mesta ter 

obvladovanje gospodarske krize; 

3. integracijo okolja v politike na ostalih področjih, ki vplivajo na stanje kakovosti okolja 

in pri katerih ima komisija pomembne pristojnosti; ter v 

4. mednarodna prizadevanja za izboljšanje okolja. 
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1. Delo, ki je bilo vezano na posamezna področja okolja, za katera 

sem neposredno odgovoren 

 

Poenostavljanje in krepitev horizontalne zakonodaje. Sem spadajo denimo dejavnosti 

povezane z direktivama EIA (okoljska presoja učinkov projektov) in SEA (strateška okoljska 

presoja učinkov programov). Moja pozornost je bila posvečena posodobitvi prve, ker je druga 

še relativno nova. 

Zaščita biotske raznovrstnosti. Obnovitev prizadevanj za zaščito biotske raznovrstnosti v 

Evropski uniji in na svetovni ravni je ključnega pomena za ohranjanje naravnega kapitala, ki 

je nujen za našo gospodarsko blaginjo. V ta namen smo sprejeli novo strategijo za 

odpravljanje glavnih vzrokov za izgubo biotske raznovrstnosti. Razvijali smo jo istočasno s 

predlogi na področju zelene infrastrukture in predlogi zakonodaje, ki se osredotoča na 

obvladovanje vplivov najbolj škodljivih invazivnih vrst. Z določanjem ekosistemskih storitev 

v Evropski uniji in oceno njihove ekonomske vrednosti smo naredili ključne korake pri 

določanju vrednosti našega naravnega kapitala. S tem delom nadaljujejo tudi podjetja in 

platforma za biotsko raznovrstnost. Da bi uresničili naše mednarodne zaveze, smo predlagali 

pravni okvir, ki bo omogočal dostop do genskih virov in delitve koristi, ki izhajajo iz njihove 

uporabe. Nadaljujemo tudi s prizadevanji za omejitev trgovine z zavarovanimi vrstami in 

nezakonito posekanim lesom in pa s pogajanji za razširitev seznama držav, ki so pripravljene 

prepovedati nezakonito sečnjo. Prav tako so bili sprejeti ukrepi za razvoj bolj usklajenega 

pristopa v boju proti nezakonitemu trgovanju z živalmi.  

Posvetili smo se tudi upravljanju zemljišč v omrežju Nature 2000 in razširitvi sistema na 

morsko okolje. Sprejeli smo novo strategijo o gozdovih, pripravili smernice o pozidavi tal, 

naslavljamo pa tudi izzive, ki izhajajo iz našega sobivanja z velikimi zvermi.  

V Sloveniji ste se srečevali z opozorili gospodarstva, da Natura 2000 pomeni oviro razvoju. 

Sam pa sem ob mojih srečanjih s slovenskimi gospodarstveniki in v izjavah za javnost vedno 

poudarjal, da namen Nature 2000 nikakor ni preprečiti gospodarske dejavnosti, temveč 

predvsem zagotoviti razvoj, ki bo upošteval razloge, zaradi katerih so bila območja zaščitena, 

in bo skladen z ohranjanjem kakovosti okolja in razlogi, ki so vodili do zaščite. Vedeti 

moramo, da je to naložba v prihodnost, da ohranjamo nekaj, kar dolgoročno prinaša koristi, 

tudi ekonomske. Po nekaterih ocenah bodo do leta 2050 poslovne priložnosti, povezane 
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storitvami ekosistemov, ki temeljijo na ohranjeni biotski raznovrstnosti vredne med 800 do 

2.300 milijard dolarjev letno. 

Zaščita voda. S pomočjo Načrta za varovanje evropskih voda smo se  osredotočili na skupna 

upravljanja evropskih porečij, gospodarno rabo vode, vključno z oblikovanjem računov za 

vodo in ciljev učinkovite uporabe vode, z določanjem cen vode in standardov za njeno 

ponovno uporabo.  

V Sloveniji je bila pozornost javnosti pretežno usmerjena na problematiko domnevne 

privatizacije vode, manj pa na prizadevanja Komisije za njeno varovanje. Večkrat sem v 

svojih nastopih in izjavah poudarjal, da je voda eden od najbolj dragocenih virov in njeno 

varovanje pomeni varovanje življenja, zdravja in dobrega počutja. In je tudi pomemben faktor 

gospodarske rasti in blaginje. Zato so bila moja prizadevanja usmerjena v izboljšanje 

izvajanja sedanje vodne politike, večjo vključitev ciljev vodne politike v ostale politike, kot 

so kmetijska, ribiška, energetska, transportna in kohezijska, in zapolnitev vrzeli v sedanjem 

pravnem okviru, povezanih zlasti s potrebo po izboljšanju učinkovitosti rabe vode.  

Izboljšanje ravnanja z odpadki. Ustvarili smo kriterije, ki bodo omogočili spremembo 

odpadkov v sekundarno surovino. Okrepili smo nadzor nad nevarnimi snovmi med odpadki in 

sprejeli zakonodajo, ki zagotavlja recikliranje pomembnega deleža vse večje količino 

odpadnih električnih in elektronskih naprav. Izboljšali smo nadzor nad tovorjenjem odpadkov, 

trgovci na drobno so se pridružili našim prizadevanjem za zmanjševanje količine odpadne 

hrane, prednostno bo obravnavana tudi ureditev bolj trajnostnih stavb, prav zaradi njihovega 

vpliva na okolje. Ocenjeno je bilo, da bi popolno spoštovanje evropske zakonodaje na 

področju odpadkov v prihodnjih letih lahko ustvarilo dodatnih 400.000 delovnih mest in 

povečalo letni prihodek sektorja z odpadki za 42 milijard evrov. Hkrati bi to prispevalo k 

ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov tudi do 30 odstotkov. S pregledom in 

posodobitvijo zakonodaje o odpadkih, ki bo opravljena še letos, bomo dosegli, da bo le-ta 

ustrezno pripravljena za uresničevanje svojega namena in prispevali k ciljem spodbujanja 

nastajanja krožnega gospodarstva. V okviru prizadevanj za zmanjševanje posledic plastičnih 

odpadkov, še posebej pa v povezavi z onesnaževanjem morja, smo sprejeli tudi predlog za 

zmanjševanje onesnaževanja s plastičnimi vrečkami. Računamo, da se s pametnimi ukrepi 

lahko njihova poraba zmanjša za okoli 80 odstotkov. 
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Slovenija sodi med razmeroma uspešne članice EU, ko je govora o ravnanju z odpadki. 

Trenutna stopnja recikliranja skupaj s kompostiranjem znaša okoli 40 odstotkov vseh 

komunalnih odpadkov, kar dokazuje, da je bil na tem področju dosežen znaten napredek. Je 

na dobri poti k uresničitvi skupno dogovorjenega cilja recikliranja 50 odstotkov komunalnih 

odpadkov do leta 2020. Kljub temu pa je prostora za izboljšave še veliko. Okoli 60 odstotkov 

komunalnih odpadkov še vedno pristane na odlagališčih. Pa tudi stopnja recikliranja se v 

zadnjih letih ni ustrezno povečevala. Področje urejanja ravnanja z odpadki predstavlja tudi 

pomembno priložnost za nova delovna mesta. 

Izboljšanje kakovosti zraka. V minulem letu smo sprejeli močan zakonodajni paket, ki v 

središče pozornosti postavlja skladnost s standardi o kakovosti zraka, temelječimi na 

najnovejših podatkih o učinkih onesnaženega zraka na zdravje. Posodobili smo direktivo o 

Nacionalnih zgornjih mejah emisij držav članic in sprejeli zakonodajne predloge, ki 

zapolnjujejo vrzel med mikro in velikimi onesnaževalci. Kljub znatnim naporom za 

zmanjšanje zmanjšanja emisij trenutne koncentracije delcev v EU povzročijo 500.000 

prezgodnjih smrti letno. Onesnaženost zraka vodi tudi k izgubi na desetine milijonov delovnih 

dni zaradi bolezni. Direktni stroški zaradi onesnaženosti zraka v Evropski uniji, kar vključuje 

tudi škodo na pridelkih in stavbah, se ocenjujejo na okoli 23 milijard evrov letno. Tako bodo 

koristi uveljavljanja svežnja o kakovosti zraka okoli 40 milijard evrov letno, 12 krat več kot 

stroški zmanjšanja onesnaževanja, ki so ocenjeni na 3,4 milijarde letno v 2030. Poleg tega 

ocene kažejo, da bi ukrepi iz Svežnja predlogov za čist zrak lahko prispevali k ustvarjanju 

100.000 dodatnih delovnih mest.  

Tudi v Sloveniji je problem onesnaženosti zraka velik, o tem pričajo tudi postopki, ki smo jih 

v času tega mandata, sprožili proti Sloveniji. Primeri, ki sem jih pravkar navedel, pa kažejo na 

številne priložnosti na tem področju. 

Izboljšanje uspešnosti izvajanja zakonodaje. Ena od prednostnih nalog. Pomaga pri 

reševanju nerešenih okoljskih problemov, doseganju načrtovanih zdravstvenih in okoljskih 

koristi, zagotavljanju večje regulativne gotovosti, ustvarjanju konkurenčnejših pogojev na več 

ravneh, nagrajevanju tistih, ki ukrepajo prvi in pri spodbujanju inovativnosti. Število 

prekrškovnih postopkov se je tekom mandata sicer zmanjšalo, so se pa procesi pričeli takoj, 

ko je bilo treba ukrepati. Da bi povečali skladnost in zagotovili učinkovito izvrševanje, smo 

razvili bolj celovit pristop. Ta se (bo) odraža(l) v boljših informacijskih sistemih, v 

inšpekcijskih pregledih in nadzoru tveganja, jasnejših merilih za države članice ob reševanju 
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pritožb državljanov, v boljšem dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah in v podpori 

evropskim mrežam okoljskih strokovnjakov, ki segajo vse od inšpektorjev pa do nacionalne 

sodne oblasti. 

Ostalo: 

Na dnevni red smo uvrstili še napredek pri izvajanju zakonodajnega okvira REACH za 

kemikalije in preučili, kako najbolje upravljati z novimi vprašanji, kot so mešanice kemikalij, 

hormonskih motilcev in nano materialov.  

Sprejeli smo novi sedemletni, za 46 odstotkov povečani program LIFE+ za okolje in 

podnebne spremembe.  

Sprejeli smo tudi novo dolgoročno strategijo varovanja okolja – 7. okoljski akcijski 

program (7 EAP). 

Okrepili smo sodelovanje z deležniki na lokalni in mestni ravni.  

 

 

2. Integracija okolja v krovno Strategiji 2020, v prizadevanja za rast 

in delovna mesta ter obvladovanje gospodarske krize; 

 

Tem vprašanjem, ki so res strateške narave, sem v mandatu posvetil največ pozornosti. 

Prepričan sem namreč, da bo prav intenzivna raba naravnih virov najpomembnejši omejitveni 

dejavnik, ki bo v prihodnosti določal našo sposobnost za rast in zagotavljanje višjih 

življenjskih standardov povsod po svetu. Odgovornejše ravnanje z naravnimi viri in 

izboljšanje gospodarjenja z viri nasploh bo zato ključ do trajnosti, ki odpira vrata 

gospodarskega in socialnega razvoja.  

V zadnjih dveh stoletjih se je v industrializiranem delu sveta razvil model rasti, ki je slonel 

na rabi neomejene količine poceni virov. A model, ki najbogatejšim 20 odstotkom omogoča, 

da porabijo šestdesetkrat več kot najrevnejših 20 odstotkov, je preživet. V razvitih državah 

moramo zato spremeniti proizvodne in potrošne navade, v tistih, ki se hitro razvijajo, pa 

morajo ubrati drugačne razvojne poti. To preprosto ni povezano z mehkimi ekonomskimi 

zakoni, ampak z jasnimi in prepričljivimi zakoni fizike. Proizvajanje proizvodov in storitev z 
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manjšo porabo energije, vode in surovin, manjšim vplivom na ekosisteme, proizvodov, ki jih 

lahko ponovno uporabimo ali recikliramo, ni le okolju koristno, ampak je tudi ekonomsko 

privlačno. Je ključni odgovor za izboljšanje naše konkurenčne sposobnosti. To je nujno, če 

smo resnično iskreni v želji, da zadržimo v Evropi močno in zdravo industrijsko jedro. 

Ključ ni le v spodbujanju t.i. čistih industrij, ampak v ozelenitvi vseh gospodarskih 

dejavnosti, v strateškem pristopu, ki bo sistematično uvajal gospodarno ravnanje z viri in 

krožno gospodarstvo v vse naše politike in odločitve. Naša naloga je, da bo neizogibni prehod 

v trajnostno gospodarstvo učinkovit, nemoten in pravičen. Preoblikovanje bo zahtevalo 

nadaljnje ukrepe na številnih področjih: od energije, transporta, gradbeništva in zelenega 

kmetijstva do soočanja s podnebnimi spremembami, ohranjanjem biotske raznovrstnosti in 

storitev ekosistemov, odpravo okolju škodljivih subvencij ter prenosom davkov iz dela na 

onesnaženje in rabo virov. Prav tako bo pomembno spodbujanje industrije, da začne 

upoštevati dolgoročni vidik in prične vlagati v tehnologije, ki bodo zmanjšale vplive na rabo 

virov.  

Skozi ves mandat sem sistematično gradil na integriranju te logike v t.i. proces semestra. 

Želel sem si, da bi okolje dobilo enakovredno vlogo kot ekonomske in socialne politike, a to 

mi žal še ni uspelo v celoti.  

Na podlagi Strategije Evropa 2020 je načrt za učinkovito rabo virov začrtal vizijo za 

gospodarstvo, ki gospodarneje ravna z viri in pa pot, ki vodi k realizaciji le-tega.  

 

3. Integracija okolja v politike na ostalih področjih, ki vplivajo na 

stanje kakovosti okolja in pri katerih ima komisija pomembne 

pristojnosti 

 

Varovanje okolja je v veliki meri odvisno od tega, ali so interesi okolja primerno integrirani v 

ostale sektorske politike. Zato so bili tudi intenzivni odnosi s kolegicami in kolegi v 

Komisiji ena od mojih prednostnih dejavnosti tekom mandata. Ponekod so prizadevanja 

obrodila boljše sadove, drugod slabše, tudi zaradi nepripravljenosti držav članic za resnično 

integracijo politik in potrebne spremembe. Slednje denimo velja za integracijo okolja v 

Skupno kmetijsko politiko. Precejšni premiki so bili narejeni na področjih integriranja okolja 
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v ribiško politiko, politiko mednarodne razvojne pomoči, kohezijsko politiko, politiko 

znanosti in inovacij (denimo vzpostavitev partnerstva za inovacije na področju voda), v 

energetsko politiko in politiko podnebnih sprememb, transportno politiko, trgovinsko politiko, 

socialno politiko, davčno politiko in politiko državnih pomoči ter zaščite konkurence in še bi 

lahko našteval. Praktično ni bilo področja, kjer se sodelovanje ni poglobilo.   

 

4. Mednarodna prizadevanja za izboljšanje kakovosti okolja  

 

Skozi ves mandat so bili vodilo pri mojem delu globalni izzivi. Svet je čedalje bolj povezan, 

viri zaradi številnosti prebivalstva postajajo čedalje bolj omenjeni, vse več je izzivov, s 

katerimi se srečujemo - od podnebnih sprememb, pomanjkanja vode, pandemij, izgube 

biotske raznovrstnosti, težave pri preskrbi z energijo, zato je sprememba sedanjih načinov 

delovanja nujna. 

V svetovnem merilu je Evropska unija igrala ključno vlogo pri doseganju pozitivnega izida na 

10. konferenci pogodbenic Konvencije Združenih narodov o biotski raznovrstnosti v 

Nagoji v oktobru 2010, s sprejetjem ambicioznih globalnih ciljev in protokola o dostopu do 

genskih virov ter poštene in pravične delitve koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe.  

Takšno vlogo je EU imela tudi na konferenci Združenih narodov o trajnostnem razvoju v 

Riu junija 2012, na kateri je bila sprejeta globalna zaveza za prehod k svetovnemu zelenemu 

gospodarstvu in izboljšanju globalnega okoljskega upravljanja.  

Poskrbeli smo, da so se mednarodna pogajanja o živem srebru in onesnaževanju zraka na 

dolge razdalje uspešno zaključila, spodbujali smo tudi mednarodni dialog o vprašanjih 

povezanih z varovanjem gozdov.  

Delo se je nadaljevalo tudi na ravni dvostranskih in regionalnih odnosov z državami zunaj 

Evropske unije, v procesu širitve z državami kandidatkami in potencialnimi kandidatkami, na 

področju okoljske razsežnosti evropske sosedske politike in razvojnega sodelovanja, s 

trgovinskimi partnerji Evropske unije, ki prihajajo iz razvitih držav, in na temo Arktike in 

dezertifikacije. 
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ZAKLJUČEK 

 

Naj zaključim. 21. stoletje je stoletje ranljivosti. Kako ga lahko spremenimo v stoletje 

trajnosti? 

Enačba, ki jo moramo rešiti, je kompleksnejša od navidezne dileme med varčevanjem ali 

rastjo in navidezne samoumevnosti zavzemanja za rast in delovna mesta. Oboje je 

pomembno, a ljudje predvsem pričakujejo, da nam bo uspelo obdržati kakovost življenja, na 

katero smo vajeni. Pri iskanju odgovora moramo nujno upoštevati nekatera dejstva: 

 Gospodarska rast v Evropi pada že desetletja. Po podatkih OECD je v šestdesetih letih 

znašala 5,4 odstotka, v sedemdesetih 3,8 odstotka, v osemdesetih 3,1 odstotka, v 

devetdesetih 2,3 odstotka in v prvem desetletju tega stoletja 1,4 odstotka. Verjetno je 

razloge treba iskati predvsem v vse bolj povezanem in soodvisnem svetu, lažjem pretoku 

znanja in tehnologije in dejstvu, da so nekatere države pač na bistveno nižji ravni razvoja, 

kar jim omogoča hitrejšo rast in dohitevanje razvitih. To je tudi edino prav. Zato je na 

mestu vprašanje, kakšne stopnje gospodarske rasti lahko realno, kljub vsem naporom za 

pospešitev rasti in ustvarjanje delovnih mest, pričakujemo v prihodnosti.  

 Kakovosti življenja si v bodoče ne bomo mogli, niti smeli zagotavljati s sistematično 

pomočjo dodatnega presežka trošenja nad ustvarjenim, ali povedano drugače, prostora za 

zadolževanje na račun prihodnosti ni več. Napak, ki jih danes drago plačujemo, ne smemo 

ponoviti. Odgovorna politika pri zagotavljanju makroekonomske stabilnosti je in bo 

neizogiben del naše stvarnosti.  

 Hodimo po robu socialne zdržnosti. Zato je nujno zmanjševati razlike v družbi in 

preprečevati razslojevanje. Ignoriranje razlogov, ki so ljudi privedli na ulice in na rob 

obupa, bi bila napaka, ki bi privedla do kratkoročno neobvladljivih in dolgoročno 

nepredvidljivih posledic. Brez zaupanja ljudi v boljši jutri spremembe, ki so sicer nujne, 

niso mogoče.  

 Razvojni vzorec v preteklosti praviloma ni upošteval meja našega planeta. Okoljska 

politika je bila pogosto videna kot faktor zmanjševanja konkurenčnosti gospodarstva in 

ovira gospodarskemu razvoju države (mimogrede, pod težo krize se ta argument vrača). 

Integracija  politik, ki je nujna za trajnostni razvoj, se ni nikoli zgodila v zadostni meri. 
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Vsaka dejavnost je praviloma zasledovala svoje interese in ko je bila voda dovolj umazana 

in zrak škodljiv za naše zdravje, smo sprejeli ukrepe, standarde, zakonsko določene meje, 

ki so njihovo delovanje omejili. Prepozno seveda. Napačne odločitve za investicije so bile 

že sprejete, pogosto v dobri veri, in zatečeno stanje je bilo v navzkrižju s sprejetimi 

zakoni, standardi, ukrepi,… našimi pričakovanji. Zato je integracija politik predpogoj, da 

se izognemo morebitnim problemom, napačnim investicijskim odločitvam in vklenjenosti 

v strukture in procese, ki so trajnostno nesprejemljivi. Preprečiti je bolje kot zdraviti in na 

dolgi rok tudi bistveno ceneje.  

Če povzamem. Najti moramo odgovor na vprašanje, kako v čim večji možni meri ohraniti 

doseženo raven kakovosti življenja, upoštevajoč, da smo morda soočeni z daljšim obdobjem 

nizke stopnje gospodarske rasti, obdobjem, ko bomo morali voditi odgovorno in uravnoteženo 

makroekonomsko in socialno politiko ter dosledno upoštevati meje našega planeta. 

Načrtovanje prehoda na trajnostno gospodarstvo je edina pot naprej. Je edini način, da se 

izognemo prehodu iz finančnega v okoljski »posojilni krč«. To ni program za »zeleno« rast, 

to je preprosto program rasti, ki bo zelena.  

Pozivi, da se moramo v času krize osredotočiti predvsem na kratkoročna vprašanja, so 

zgrešeni. Pogosto so narejeni z namenom zaščite obstoječih interesov. Posledica je 

usmerjanje energije in sredstev, tudi finančnih, v branjenje neubranljivega. Gospodarstvo tako 

izgublja potrebni zagon za spremembe in je ujeto v spiralo životarjenja.  

Skrb za okolje ni ovira gospodarski rasti. Prinaša inovacije, ki bodo vprašanja 

konkurenčnosti, učinkovitega ravnanja z viri v krožnem, nizkoogljičnem gospodarstvu 

osvetlile v drugačni luči. Je predpogoj, da v spremenjenih globalnih pogojih ustvarimo 

razmere, da bo industrijska proizvodnja v Evropi konkurenčna in tako sploh še lahko mogoča. 

Resnična ovira gospodarski rasti je ignoriranje dejstva, da se je svet spremenil. Ignoriranje 

vseh tistih dejstev, ki sem jih omenil uvodoma. Vse to velja imeti v mislih, tudi ko 

razmišljamo o ponovnem zagonu slovenskega gospodarstva. 

Zahvaljujem se vam za pozornost.  


