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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F in 81/18 –
odl.US) je Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve na 29. seji 2. 4. 2019
sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Priporočila za Sklep Sveta o
pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu z Združenimi državami Amerike o
odpravi tarif za industrijsko blago
Komisija je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila za Sklep
Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu z Združenimi državami
Amerike o odpravi tarif za industrijsko blago (v nadaljevanju: predlog stališča), ki ga
je Državnemu zboru, na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju
med Državnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zadevah Evropske unije
(Uradni list RS, št. 34/04, 43/10, 107/10 in 30/15), posredovala Vlada Republike
Slovenije.
Uvodno obrazložitev k predlaganemu stališču je podal Franc Stanonik, generalni
direktor Direktorata za notranji trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Podal je osnovne informacije o dosedanjem poteku dogodkov, vezanih na pogajanja
in predstavil predlog stališča. Opozoril je, da sočasno poteka obravnava pogajalskih
smernic za dva morebitna sporazuma med EU in ZDA, tako glede trgovinskega
sporazuma,ki bi odpravil tarife za industrijsko blago kot glede sporazuma o
ugotavljanju skladnosti. Pogajanja se izvajajo na podlagi skupne izjave, ki sta jo 25.
julija 2018 sprejela predsednika Juncker in Trump. V skupni izjavi je tudi pojasnjeno,
da ti pogovori temeljijo na pogoju, da ZDA ne uvedejo nobenih novih tarif ali dajatev
za izvoz iz EU, vključno za avtomobile in avtomobilske dele. Stališče Evropske
komisije je, da bodo pogajanja o ukinitvi industrijskih tarif lahko zaključena šele, ko
bodo ZDA odpravile trenutne ukrepe v zvezi z jeklom in aluminijem iz EU, ki veljajo
od junija 2018.
Člani komisije se strinjajo, da bi čezatlantski trgovinski sporazum, ki bi bil
uravnotežen in vzajemno koristen, lahko vplival na izboljšanje trgovinskih in
naložbenih vezi med EU in ZDA. Gospodarski in strateški razlogi za sporazum med
dvema največjima razvitima industrijskima gospodarstvoma na svetu ostajajo
relevantni.

Člani komisije izpostavljajo zavezanost EU Pariškemu sporazumu o podnebnih
spremembah in pričakujejo, da se bo s pomočjo prihodnjih trgovinskih pogajanj na
vseh ravneh zagotovila uporaba mednarodno dogovorjenih standardov. Strinjajo se,
da mora biti vprašanje mandata za Čezatlantsko partnerstvo za trgovino in naložbe in
Pariški sporazum o podnebnih spremembah pri oblikovanju prihodnjih čezatlantskih
trgovinskih odnosih ustrezno naslovljeno. V okviru zavez EU do spoštovanja
Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah, se evropski gospodarski subjekti
ne smejo postavljati v neenakopraven položaj. Člani komisije so bili seznanjeni, da
bo fleksibilnost tega vprašanja v nadaljevanju obravnavana na zasedanju Coreper.
Glede priprave celovite analize učinkov sporazuma so bili seznanjeni, da so
pričakovani pozitivni učinki na ravni EU. Prav tako so bili seznanjeni, da za primer
Slovenije še niso na voljo podatki, iz kateri bi lahko pridobili informacije o vrednotenju
zadevnega sporazuma.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila za Sklep Sveta o
pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu z Združenimi državami Amerike o
odpravi tarif za industrijsko blago.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Bojan Kekec.
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