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Spoštovane gospe in gospodje,  

Žal mi obveznosti ne dopuščajo, da bi bil danes z vami osebno, zato se vam 

zahvaljujem za priložnost, da vas lahko nagovorim na, recimo temu, okolju prijazen 

način.  

Če bi čas merili s korenitostjo sprememb in novih izzivov, ki smo jim priča, bi 

dobili občutek, da vse teče hitreje. Vse bolj smo med seboj povezani in odvisni. 

Odgovornost vsakega in vseh za skupno prihodnost narašča temu ustrezno. 

Gospodarski model, v katerem živimo, se je izoblikoval v stoletju, ko je bilo virov 

navidezno v izobilju. Nismo jih ustrezno vrednotili, še manj ustrezno cenili.  

Ocenjujemo, da bo število prebivalstva v času ene generacije priraslo za dve 

milijardi, kar je več, kot je bilo skupno število prebivalstva na tem planetu v začetku 

20. stoletja. V manj kot desetih dneh za prebivalstvo Slovenije. V naslednjih 

petnajstih letih se bo število potrošnikov v srednjem potrošnem razredu povečalo 

predvidoma za tri milijarde, potrošnikov, ki še danes živijo na pragu revščine.  

Pritisk na različne vire, vodo, oceane, prst in zemljo, surovine in energijo, biotsko 

raznovrstnost in ekosisteme, ki že danes pogosto presega meje trajnosti, se bo le še 

povečal.  

Nobena skrivnost ni, da gospodarski model, ki ni varčen z viri in je le peščici 

zagotovil življenje v ugodju, ni trajnostno zdržen. Ne le da ne zdrži kritične presoje 

mehke ekonomske vede, zamajali so ga jasni in prepričljivi fizikalni zakoni. Ljudje s 

svojo aktivnostjo korenito vplivamo na ravnotežje planeta.  

Ker živimo na območju, ki je intenzivno poseljeno, v času, ko se cene virov močno 

povečujejo in predstavljajo v strukturi cene bistveno večji delež od stroškov dela, in 

ker je Evropa kontinent, ki je pri različnih virih, ki jih vgrajujemo v naše proizvode, 

močno uvozno odvisen (od energije, do surovin in redkih rudnin) je učinkovito 
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ravnanje z viri osrednje vprašanje naše konkurenčnosti. Ne le v prihodnosti, ampak 

že danes.  

Predstavljajte si, kakšne bi bile lahko posledice, če teh trendov ne bomo upoštevali. 

Spremembe v našem obnašanju so seveda potrebne, a ne tudi zadostne. 

Potrebujemo globlje strukturne spremembe in resen razmislek o delovanju našega 

gospodarskega modela.  

To v Evropski uniji tudi počnemo. Naš cilj je, da opustimo način proizvodnje, ki 

temelji na izkopavanju, proizvajanju, uporabi in metanju odpadkov stran, in 

razvijemo model, ki bo spodbujal ponovno uporabo in sistematično spreminjanje 

odpadkov nazaj v nove surovine, ki se ponovno vrnejo v proizvodni krog. 

Temu pravimo krožno gospodarstvo, ki učinkovito ravna z viri, prepričan pa sem, 

da ste že slišali za izraz, ki se je med ljudmi bolj udomačil, to je zeleno 

gospodarstvo. Gospodarstvo, ki dela v sozvočju z naravo in ne proti njej. 

Gospodarstvo, ki upošteva, da smo tudi ljudje del te narave in da se temu primerno 

obnašamo.  

Takšen strukturni premik zagotovo pomeni novo razvojno priložnost in tudi nova 

delovna mesta. Prehod na zeleno gospodarstvo, ki vključuje tako razvoj novih 

gospodarskih dejavnosti kot tudi okolju prijaznejše tradicionalne industrije, bo 

narekoval prestrukturiranje mnogih delovnih mest v praktično vseh gospodarskih 

sektorjih.   

Po opredelitvi mednarodne organizacije dela so zelena delovna mesta tista, ki 

pripomorejo k zmanjševanju učinkov na okolje in vodijo k okoljsko, gospodarsko 

in družbeno trajnostnim podjetjem in gospodarstvom. Sam običajno raje govorim o 

ozelenitvi delovnih mest, saj bodo s približevanjem modelu zelene gospodarske 

rasti sčasoma vsa delovna mesta obarvana z odtenkom zelene.     
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Ozelenitev gospodarstva torej ne bo prispevala le k ustvarjanju novih delovnih 

mest, ampak bo prinesla tudi opravljanje starih delovnih nalog na nov način, kar 

nam bo omogočilo, da ohranimo delovna mesta tudi v prihodnosti. Vzemimo za 

primer gradnjo hiše in nove veščine, ki jih vsi, ki sodelujejo pri gradnji, od 

arhitektov, zidarjev, do električarjev, potrebujejo za to, da bi gradnja temeljila na 

gospodarni rabi virov in energije. 

Možnosti je veliko in najdemo jih lahko znotraj vsakega sektorja. Že popolno 

izvajanje zakonodaje Evropske unije na področju odpadkov bi denimo za Evropo 

pomenilo 400.000 novih delovnih mest.  

V Evropski uniji moramo zato identificirati svoje primerjalne  prednosti in na tej 

osnovi graditi dalje. Na področju tehnologij, ki temeljijo na gospodarni rabi virov, 

je Evropa vodilna v svetu. Imamo izvozni presežek v tehnologijah, povezanih z 

vodo, odpadki in nizkim ogljičnim odtisom. In gre za svetovno tržišče, ki hitro 

raste. Imamo bogate izkušnje pri delu z naravo in pri razvijanju naravi prijaznih 

rešitev. Zato je nadaljnji razvoj na tem področju logična pot za zagotavljanje 

delovnih mest tudi za prihodnje generacije.   

S pravimi politikami lahko zelena delovna mesta pomenijo odločilen korak v boju 

proti brezposelnosti, predvsem brezposelnosti med mladimi. Ta v osemindvajsetih 

državah članicah Evropske unije, med katerimi je tudi Slovenija, trenutno znaša 

nekaj več kot 23 odstotkov. Več kot preveč. Premišljeno in skrbno ravnanje je 

prava pot, če želimo koristili sadove, ki jih prinaša zelena tranzicija.  

To je tudi razlog, da skupaj s kolegom Lazslom Andorjem, ki je odgovoren za 

zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, skupaj pripravljava "Sporočilo o 

ustvarjanju delovnih mest v zelenem gospodarstvu". Namen je olajšati prehod na 

način, da opredelimo splošne okvirne pogoje, ki bodo:   

 prispevali k maksimiziranju koristi zelene rasti za delavce,  

 pripomogli k širjenju dobrih praks,  
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 ustrezno usmerjali sredstva iz proračuna Evropske unije in  

 zagotavljali, da bodo neizogibni stroški prilagajanja pravično porazdeljeni.  

Usklajeno delovanje lahko služi kot katalizator za pospeševanje in podporo 

prehodu v zeleno gospodarstvo. Prav tako lahko olajša morebitne socialne in 

strukturne spremembe, ki so potrebne za zagotavljanje pozitivnih učinkov zelene 

rasti za slehernega posameznika.  

Da bi to lahko dosegli, moramo poskrbeti, da vlade, podjetja in civilna družba 

stremijo k istim ciljem. Za ustrezne pogoje pa nameravamo poskrbeti v Evropski 

komisiji prav z omenjenim predlogom, ki je v pripravi..  

 

Gospe in gospodje,  

Varovanje okolja ni zavora razvoju in tudi ne razlog za pešanje konkurenčnosti 

našega gospodarstva. Vsak pravi podjetnik, ki ga krasi inovativno razmišljanje, bo 

besedo izziv povezal z novo razvojno priložnostjo. In v izzivih, ki sem jih omenil 

uvodoma, je nova razvojna priložnost. Priložnost za nova delovna mesta, ki bodo 

usmerjena v prihodnost in trajnostno zasnovana. Tega ne smemo pozabiti tudi ne v 

dneh, ko smo osredotočeni na iskanje učinkovitega izhoda iz krize. 

Hvala za vašo pozornost in zaželim vam nadvse uspešno konferenco.  

 

 
 


