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Bruselj, 20. aprila (STA) - Ključni izziv za Slovenijo je najprej v sami sebi. V EU nas še vedno vidijo 
kot verodostojne. Vendar smo priča eroziji vrednot. Izgubili smo občutek, kaj je dobro in prav. Še 
bomo morali dokazati, da smo res vredni svoje države, je ob desetletnici članstva v EU za STA dejal 
evropski komisar Janez Potočnik, ki je vodil pristopna pogajanja Slovenije. 
 
Marca 2003 je 90 odstotkov Slovencev glasovalo za vstop v EU, novembra lani je 
javnomnenjska raziskava Episcentra pokazala, da bi jih le še slaba polovica. Zakaj je v desetih 
letih tako splahnelo navdušenje Slovencev nad EU? 
90 odstotkov Slovencev je glasovalo za potrditev samopodobe naroda, ki sodi v EU, za jamstvo 
demokratične ureditve in za blaginjo. Tudi praznovanja v Sloveniji niso bila tako burna kot v nekaterih 
drugih državah, ker je bil vstop razumljen kot prihod tja, kamor kulturno, gospodarsko, geografsko in 
zgodovinsko sodimo. 
Kaj se je zgodilo vmes? Očitno je postalo, da članstvo samo še ne zagotavlja blaginje. Reformni 
zagon je splahnel, poceni denar se je namesto za razvoj namenjal za lastninjenje, blaginjo smo krpali 
s posojili, na krizo smo se odzvali počasi in plitko. Posledica je gospodarsko stanje, ki ga imamo. 
Ljudje so razočarani. Če dodamo še evropsko zgodbo. Finančna kriza je pripomogla k podobi 
nesolidarne Evrope in navidezno poglobila stereotipe, ki jih poznamo iz časov prejšnje države - 
varčen sever, razsipen jug. Če oboje povežemo, je vse skupaj lažje razumeti. 
Vodili ste pogajalsko skupino za vstop Slovenije v EU. Slovenija je bila najbolje pripravljena na 
članstvo, dolga leta po vstopu vzorna mlada članica. Lani pa se je znašla na pragu programa 
pomoči. Delno ste že prej odgovorili na to vprašanje, a verjetno je še kaj za dodati. Kaj je šlo 
narobe? 
Marsikaj. Prišlo je do erozije moralnih in etičnih vrednot. Izgubili smo občutek, kaj je dobro in prav. 
Potem zelo velika prepletenost gospodarstva in politike, pogosto skrita za izgovorom zaščite 
nacionalnega interesa. Prekomerno zadolževanje. Smo tudi družba, ki ni naklonjena uspešnim in ne 
gleda s ponosom na tiste, ki izstopajo, če to niso športniki, pa še to do njihovega prvega spodrsljaja, 
ko spet postanemo neizprosni. Med politiki prevladuje borba za lastno moč in premoč, ne za narodov 
blagor. Precej je zavajanja in populizma. Skratka, nismo še dokazali, da smo res vredni svoje države 
in da znamo z njo tudi odgovorno ravnati. 
Kako bi ocenili politično zrelost takrat in danes? 
Dejstvo je, da so se takrat vse politične stranke, razen SNS, strnile okrog cilja vstopa v EU, ki je bil 
prepoznan kot temeljni nacionalni interes. Tako zrelost bi potrebovali tudi danes, saj reforme terjajo 
nacionalno soglasje. A te zrelosti ne vidim. 
Kakšen pa je danes ugled Slovenije v EU? Tudi primerjalno s podobo pred desetimi leti, kako 
se je ta spremenila? 
Podobo Slovenije v EU so verjetno najbolj spremenile gospodarske razmere in skorajšnji vstop v 
program pomoči. Tudi korupcija na najvišji ravni je okrnila naš ugled. A vendar nas v institucijah še 
vedno vidijo kot učinkovite in verodostojne ljudi. Tudi naša država vsakogar očara s svojo lepoto in 
organiziranostjo. Bojim se, da je bila morda dolgo časa podoba Slovenije celo boljša, kot bi si 
zaslužili, zdaj pa nas bo mednarodna javnost nekaj časa ocenjevala slabše, kot bi si zaslužili. A k 
sreči nas vsako leto obišče vse več tujih turistov, ki so naši najboljši ambasadorji in glasniki dobrega o 
naši državi. 
Kako pa je blokada Hrvaške vplivala na ugled Slovenije in verodostojnost njene vloge na 
Balkanu? 
Slovenija je še vedno videna kot država, ki Balkan dobro pozna. Blokada Hrvaške je vplivala na njeno 
podobo v tistem času, a obenem je rešitev potem blagodejno prispevala k splošni podobi zrelosti 
obeh držav. Na Balkanu je še več podobnih primerov, kot je vprašanje meje med Slovenijo in 
Hrvaško, tako bo rešitev tega problema morda vzorčni način reševanja drugih. 
Kako dobro se znajde Slovenija v EU, kako dobro brani svoje interese? Ima strategijo o tem, 
kaj želi od članstva? 
Ni dvoma, da je v preteklosti Slovenija dokazala, da zna, tako v pristopnih pogajanjih kot med 
predsedovanjem in tudi zdaj. Dober primer je to, kako si je vlada lani zagotovila zaupanje, ki ji je 



omogočilo, da je prebrodila nevarnost vstopa v program pomoči. Vprašanje o strategiji pa je bolje 
zastaviti ljudem doma, uradnim predstavnikom naše države. 
Katere (ne)uspehe bi izpostavili pri zastopanju slovenskih interesov v uniji v minulih desetih 
letih? 
Nedvomno so bila vsa proračunska pogajanja, ki jih je Slovenija doslej izpeljala, uspešna, ker smo bili 
vselej dobro pripravljeni in ker imamo stabilno skupino strokovnjakov. Največji uspeh in neuspeh 
hkrati je reševanje spora s Hrvaško. Neuspeh do trenutka, ko dogovora ni bilo, in uspeh, ko smo ga 
dosegli. Imeli pa smo tudi kar nekaj primerov - če uporabim Milčinskega - 'tabel, ki so Turkom 
najstrožje prepovedale vstop v Butale', denimo zgodbo o vinjetah. 
Kako ocenjujete sodelovanje Slovencev v institucijah EU? Zlatko Šabič je nedavno v oddaji 
Odkrito ocenil, da Slovenci v institucijah niso dovolj povezani, na primer za razliko od Hrvatov, 
kar vpliva na kakovost zastopanja interesov. Se strinjate? 
Težko komentiram te trditve, ker ne vem, s katerimi podatki so utemeljene. Se pa ne strinjam z 
osnovno predpostavko. Interesov ne boste zagovarjali s tesnim povezovanjem peščice Slovencev, ki 
delajo v institucijah. Je že dobro, da se poznamo, da informacije krožijo, da si pomagamo, če se le 
da. To tudi razmeroma dobro poteka. A pri tako majhnih državah, kot je Slovenija, se vpliv zagotavlja 
na ključnih nevralgičnih točkah ter z dobro administracijo in diplomacijo. 
Profesor Šabič je v omenjeni oddaji prav tako opozoril, da bo treba obračunati z generacijskim 
prepadom, da se starejša elita krčevito oklepa funkcij, prave motivacije pa nima, in da je treba 
dati priložnost mladim, svežim silam. Vaš komentar? 
Mladim, svežim silam je vsekakor treba dati priložnost. Sicer sem pa pristaš tega, da je v vseh 
institucijah dobro imeti mešanico izkušenj in sveže energije. Preveč prvega vodi v okostenelost, 
preveč drugega pa včasih v nepremišljenost. Kar se motivacije tiče, zase zanesljivo lahko rečem, da 
jo še imam. Sem se pa pred kratkim udeležil razprave med mladimi o politični participaciji, ki je bila 
sicer zanimiva, a bi si želel slišati več o rešitvah in manj o problemih. 
Kaj je ključni izziv za Slovenijo v EU v prihodnje? 
Ključni izziv za Slovenijo je najprej v sami sebi. Mora se očistiti korupcije, ponovno vzpostaviti pravno 
državo in dobro delujoče državne institucije, osvoboditi gospodarstvo neučinkovitega upravljanja ter 
se osvoboditi samodestruktivnosti in zazrtosti vase. 
Letos obeležujemo deseto obletnico velikega poka. Kdaj lahko pričakujemo naslednjo širitev? 
To je težko oceniti, saj je odvisno predvsem od držav, ki pristopajo. Vselej sem poudarjal, da je nujno 
v teh državah ohraniti pozitiven odnos do EU, v EU pa zaupanje v širitveni proces. To je zame vedno 
bila in bo ena ključnih, če ne celo najuspešnejša politika EU, saj pomembno prispeva tako k soočanju 
s finančnimi in gospodarskimi izzivi kot k ohranjanju stabilnosti in miru v regiji. 
EU se danes ukvarja s številnimi problemi, povezanimi s poglabljanjem, zato ni istega navdušenja kot 
takrat, ko smo odgrinjali železno zaveso. A večina se vendarle še vedno zaveda, kako pomembno je 
širitev prispevala k stabilnosti, povezanosti in moči današnje Evrope. To so tudi ključni razlogi, zakaj 
je širitveni proces treba nadaljevati. 
Problem ni samo zaupanje v širitveni proces. Bližajo se evropske volitve. Ključna izziva sta 
nevarnost vzpona populizma in nizka udeležba. Zaupanje ljudi v institucije je na najnižji točki. 
Kaj je rešitev? 
Res je, da je zaupanje ljudi v institucije EU na najnižji točki. Res pa je tudi, da je še vedno večje kot v 
nacionalne institucije. Ni nobenih čarobnih rešitev. Nižja bo udeležba na volitvah, večja bosta 
nepredvidljivost in pritisk na legitimnost, tudi nevarnost močne krepitve evroskepticizma je realna. 
Rešitev je predvsem trdo delo. Najhuje smo prebrodili, rast se počasi vrača. Države in institucije 
morajo delovati skupaj, ne pa se zatekati k populizmu in iskati grešnih kozlov. 
Predvsem Evropska komisija je tarča kritik, da evrokrati živijo v odtujenem balonu, s 
prevelikimi plačami. Kako odgovarjate na te očitke? 
Če želite kateri koli instituciji dobro, je treba do nje zadržati zdrav kritičen odnos in tak odnos vseskozi 
gojim. Obenem se je treba zavedati, da je učinkovita komisija najboljši branik naših interesov v EU. 
Ko govorimo o odtujenosti, ne smemo pozabiti, da o predpisih odločajo predstavniki vlad članic in 
neposredno izvoljeni evropski poslanci. Nacionalni parlamenti nam lahko dajo rumeni karton, 
zahtevajo premislek o predlogu. Prav tako lahko milijon državljanov predlaga, kaj naj naredimo ali ne 
naredimo. Dober primer je pobuda o vodi. Težko je odgovoriti na vprašanje, kako stopiti bliže ljudem. 
Bruselj je za večino fizično daleč in tega dejstva se preprosto ne da spremeniti. Še najlažje ga je 
ljudem približati s korektnim pristopom doma. 
O evrokratih naj povem, da jih je vseh skupaj skoraj pol manj kot v mestni upravi Pariza. Uradniki so 
normalni ljudje, večinoma izjemno izobraženi in zelo izkušeni strokovnjaki, ki delajo neprestano in pod 
izjemnimi pritiski, ne morejo niti v sanjah razmišljati o kakšnih postranskih dejavnostih in so zato tudi 



dobro plačani. Stanejo pa vas 0,03 odstotka BDP v primerjavi s povprečno 18 odstotki v državah 
članicah. 
Kakšni so vaši načrti? Vas zanima še tretji mandat? 
Kot sem že povedal pred časom - če bi vlada ocenila, da bi bilo to v interesu Slovenije, bi bil 
pripravljen o tej možnosti resno premisliti. Najprej pa si želim uspešno končati ta mandat. 
Pričakujete, da vas bo vlada imenovala še za tretji mandat? 
To morate vprašati vlado. 
Kakšnega človeka potrebuje Slovenija na komisarskem položaju? 
Vsekakor potrebuje nekoga, ki bo razumel EU in svetovne izzive, ki bo kredibilen in pripravljen trdo 
delati. Pritiski so veliki, prav tako odgovornost. To ni, kot si včasih nekateri lahkotno predstavljajo, 
"drsanje po parketu" ali dopust. Predsednik komisije ne more tvegati z nikomer, ki bi lahko imel 
probleme, denimo na nekajurnem zaslišanju v Evropskem parlamentu. Pomemben je tudi jasen cilj, 
kaj želiš kot komisar doseči. Jaz sem v obeh mandatih med drugim dosegel utrditev koncepta 
trajnostne družbe znanja in koncepta učinkovitega ravnanja z viri v evropskem prostoru. Le z jasnimi 
cilji in prioritetami lahko kaj resnično premakneš. 
Kam gre EU? Kako se bo razvijala naprej? Kaj bo po volitvah ključna prioriteta? Sprememba 
pogodbe? 
Nikoli ne smemo pozabiti razlogov za nastanek in obstoj EU. Če je to prisotno v naši zavesti, so 
nekatere težje odločitve lažje. Veliko bo odvisno od tega, kakšna bo sestava prihodnjega Evropskega 
parlamenta, ali bo težje ustvarjati kompromise. Ključen bo poudarek na dokončanju izgradnje bančne 
unije in krepitvi ekonomskega upravljanja v širšem kontekstu podnebnih sprememb in ohranjanja 
naravnih virov. Dolgoročno pomembni vprašanji sta ravnotežje med poglabljanjem in širitvijo EU ter 
odnos med metodo skupnosti in medvladno metodo. Sprememba pogodbe - tudi, ko bo čas za to, a 
pred tem je še kar nekaj nujnih nalog, ki jih je mogoče uresničiti v okviru obstoječih pogodb in na 
katere se moramo osredotočiti. 
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