
04/05/2011 
 
 

Odziv komisarja za okolje Janeza Potočnika na nekatera aktualna 
politična vprašanja 
 
Komisarsko delo in pravila, ki smo jim pri svojem delu zavezani, mi ne 
dopuščajo, da bi se aktivno vključeval v domače politične razprave in se 
opredeljeval do nekaterih vprašanj, ki so, tudi na podlagi jasne delitve 
pristojnosti med evropsko in nacionalno ravnijo, stvar domače politike in 
odločitev. Tega si tudi ne želim.    
 
Zaradi številnih predlogov in ugibanj, ki krožijo v javnosti v zadnjih dneh, 
pa želim kratko pojasniti moje poglede na nekatera aktualna vprašanja.  
 
Moja prva naloga je uspešno končati mandat komisarja za okolje in to je 
tudi moja želja. Na področju okolja želim izpeljati nekatere spremembe, ki 
so ključne za našo skupno bodočnost, tako na globalni kot tudi na lokalnih 
ravneh. Integriranje okolja v ključne politike, oblikovanje sistemskega 
pristopa k politiki gospodarnega ravnanja z naravnimi viri, zasuk negativnih 
trendov upadanja biotske raznovrstnosti, boljše in enakomernejše 
implementiranje že sprejete evropske okoljske zakonodaje so le nekatere 
od ključnih prednostnih nalog. Prepričan sem, da se pomena teh nalog vsi 
skupaj dobro zavedamo. Tudi za Slovenijo. Vedno se trudim, da naloge, ki 
so mi bile zaupane, izpeljem do konca. 
 
Slovenija. Imamo pravzaprav izjemno srečo. Živimo v državi, ki ima skoraj 
vse - čudovito neokrnjeno naravo, bistre vode, bogato biotsko 
raznovrstnost, rodovitno zemljo, mogočne gozdove, pridne in sposobne 
ljudi. Imamo svojo državo in sami odločamo o svoji usodi. Vse to ni 
samoumevno in pogosto tega ne znamo ceniti dovolj.   
 
Sloveniji sem vedno želel dobro in ji, po svojih močeh, tudi pomagal. Tudi v 
prihodnje ji bom. Spet ker menim, da je tako prav in ker mi ni vseeno. 
Dogajanja doma seveda pozorno spremljam in me, tako kot številne druge 
državljanke in državljane, skrbi. Gremo v napačno smer. Bojim se, da bi ob 
nadaljevanju današnjih trendov mladi, odgovorni, inovativni ljudje lahko 
izbirali le med odločitvijo za pot v tujino ali tihim umikom v zasebnost 
doma. Škoda bi bila generacijsko nepopravljiva. In bojim se tudi, da ima 
prof. Bučar prav, ko pravi, da še nismo na dnu, na točki preloma in 
streznitve. Da bo moralo biti še slabše, preden bomo vsi skupaj resnično 
dojeli, da ne gre drugače, kot da stopimo skupaj in presežemo delitve. Da 
svoje ozke politične interese, želje po oblasti in imeti prav pri tem ali onem 



navidezno morda celo pomembnem vprašanju postavimo v senco skupnih 
naporov za intelektualno in gospodarsko krepitev naroda. Ne znamo več 
prisluhniti in razumeti drug drugega, ne zmoremo več resnega dialoga. 
Zaupanje v politiko je izgubljeno in ne bo ga zlahka pridobiti nazaj. 
 
Občutek imam, da se ne zavedamo prav dobro, kako pomembne odločitve 
so pred nami in kako resne so lahko njihove posledice. In pri tem nimam v 
mislih samo pokojninske reforme, ki je sicer zelo pomembna, ampak celo 
kopico drugih nujnih strukturnih reform, ki bi Slovenijo spremenile v 
privlačno, konkurenčno, odprto, na znanju temelječe gospodarstvo. Zato 
prizadevanja vlade v smeri strukturnih reform podpiram V Komisiji 
prevladuje mnenje, s katerim se strinjam, da bi se Slovenija morala 
osredotočiti na naslednja vprašanja: zmanjšanje strukturnega javno 
finančnega primanjkljaja, predvsem s pokojninsko reformo; povečanje 
prožnosti razdrobljenega trga dela in uskladitev plač s produktivnostjo 
dela; povečanje konkurence v storitvenem sektorju in izboljšanje 
poslovnega okolja; spodbujanje inovacij in povečanje investicij v znanost in 
raziskave; ter preusmeritev investicij namenjenih razvoju človeškega 
kapitala, predvsem v sektorju terciarnega izobraževanja, v tiste z višjo 
dodano vrednostjo. Prave pripravljenosti v političnih krogih za skupen 
spopad s temi izzivi ni, ali pa je vsaj meni ni dano opaziti.  
 
Rešitev zapletene politične situacije ni v posamezniku in/ali tehnični vladi, 
ki bi zapolnila prostor do naslednjih rednih volitev. Vprašanja so preresna 
in notranja neskladja pregloboka, da bi nam iz zagate lahko pomagal 
tovrsten rokohitrski pristop. Potrebujemo soglasje o tem, da so potrebne 
spremembe in poenotenje moči, da jih izpeljemo. Potreben bo čas, 
sistematičnost in doslednost. Vizija. Slovenija potrebuje močno in 
operativno vlado, vlado, ki bo sposobna izpeljati nekatere nujne strukturne 
reforme, in sistem, ki bo to omogočal. Strinjam se s tistimi, ki menijo, da je 
treba narediti vse, da presežemo globoke notranje delitve in okrepiti 
pravno državo. Soglašam tudi s pozivom po odpravi zablod tranzicije.  
 
Evropska unija. Evropska unija je naš drugi dom. Ni idealen, a dovolj 
dober, da smo lahko nanj ponosni. Dovolj dober, da je vzor marsikomu v 
današnjem svetu, ki nas usodno povezuje. Je najuspešnejši projekt sožitja, 
ki mu globalno ni primere. In tudi Evropska unija je pred resnimi 
preizkušnjami. Zelo resnimi. Na preizkušnji so vrednote kot solidarnost, 
strpnost, odprtost, spoštovanje človekovih pravic in osebnega 
dostojanstva, vrednote, ki so bistvene za delovanje skupnosti. Ne prvič, in 
prepričan sem, da tudi ne zadnjič. Evropska unija se je gradila in se še 
gradi, postopno in preudarno. Tudi s številnimi kompromisi, ki so del naše 
realnosti. Dolge in zahtevne razprave ob oblikovanju Lizbonske pogodbe 



so najboljši dokaz dejstva, kako zapleteno in dolgotrajno je iskanje 
institucionalnih ravnovesij. Ravnovesij, ki so steber medsebojnega 
spoštovanja in temelj enakopravnosti vseh, ki smo se prostovoljno odločili 
postati del te skupnosti. To je naš vlak, na katerem sedimo. In Unija, ki bo 
močna, enotna in po meri vseh članic, je brez dvoma tudi naš vlak 
prihodnosti.  
 
Da bo Unija morala graditi na najširše pojmovanem načelu trajnosti, ne 
glede na to ali ono kratkoročno prevlado razvojne doktrine, je, vsaj tako 
upam, tudi jasno vsem odgovornim politikom, ne glede na politično barvo 
ali poreklo. Graditi bo morala na treh uravnoteženih stebrih (gospodarstvu, 
sociali in okolju) in se hkrati odzivati na spremenjene globalne okoliščine, 
ki zahtevajo prožnost misli in odločitev. Pomembna bo skrb za 
makroekonomsko stabilnost in stabilnost evra, ki ne bo izvedljiva brez 
večjega usklajevanja ekonomskih politik članic. Stabilnost je potreben, a 
ne tudi zadosten pogoj za izboljšanje konkurenčne sposobnosti Evrope. 
Nujna bo posodobitev evropskega gospodarstva, politik in instrumentov, ki 
bodo v večji meri spodbujale razvojno usmerjenost. Ne zgolj rast, ampak 
pametno, trajnostno in vključujočo rast.  
 
Eden ključnih instrumentov uresničevanja teh ciljev je evropski proračun. 
Poenostavljeno povedano, je to proračun članic, prerazporejen preko 
Bruslja upoštevajoč skupno dogovorjena načela in prednostne naloge. 
Slaba polovica proračuna je namenjena razvojnim investicijam za 
spodbujanje konkurenčnosti in kohezije. Zato je evropski proračun tudi 
pomemben stabilizacijski dejavnik predvsem v današnjih časih, ko se 
številne vlade soočajo s pritiski za zmanjšanje investicijskih izdatkov.  
 
To je politika, izjemno pomembna tudi za Slovenijo, ki jo želim v prihodnjih 
letih na evropski ravni aktivno sooblikovati. 
 


