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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05
- uradno prečiščeno besedilo in 95/09 – odl. US) je Komisija za mednarodne odnose in
evropske zadeve na 4. seji 12. 2. 2013 sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah
Evropske unije v obdobju januar 2013 – junij 2014

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 4. seji 12. 2. 2013 obravnavala
Predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske
unije v obdobju januar 2013 – junij 2014, ki jo je Drţavnemu zboru na podlagi drugega
odstavka 5. člena Zakona o sodelovanju med Drţavnim zborom in Vlado v zadevah
Evropske unije ter drugega odstavka 154. f člena Poslovnika Drţavnega zbora, predloţila
Vlada.
Na seji komisije so bili prisotni predstavniki in predstavnice Ministrstva za zunanje zadeve,
Ministrstva za infrastrukturo in prostor in Ministrstva za pravosodje in javno upravo.
Uvodno obrazloţitev predlaganega akta, ki opredeljuje delovanje Slovenije v evropskih
institucijah v naslednjem letu in pol, je podal predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve.
Pojasnil je, da je osnovni namen akta prispevati k preglednemu in ciljno usmerjenemu
delovanju Slovenije v evropskih institucijah. Z javno obravnavo tega dokumenta prispevajo k
pregledni politiki Slovenije o evropskih zadevah in dovolj zgodnji seznanitvi širše javnosti z
odprtimi vprašanji, s katerimi se srečujeta tako Evropska unija kot tudi Slovenija; tako ţelijo
omogočiti dovolj zgodnjo razpravo. Gradivo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz:
-

Predloga deklaracije, v katerem so predstavljene ključne politične usmeritve Republike
Slovenije za delovanje v institucijah Evropske unije v obdobju od januarja 2013 do junija
2014, in

-

prednostnih nalog za delo v Svetu, prav tako za obdobje od januarja 2013 do junija
2014, ki so pripravljene na podlagi okvirnih stališč Predloga deklaracije ter predstavljajo
politične usmeritve Slovenije, prevedene na bolj operativno raven.

V razpravi je bilo izraţeno mnenje, da je obravnavani dokument pomemben za slovensko
gospodarstvo, zato si zasluţi poglobljeno razpravo zainteresirane javnosti. Izraţena so bila
mnenja in postavljena vprašanja z naslednjih področij:
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-

-

-

-

-

-

-

-

Mladina-zaposlovanje in izobraţevanje mladih bi moralo za Slovenijo postati nacionalna
prednostna naloga, saj se je med recesijo pokazal njen katastrofalen poloţaj na trgu
dela. Ustrezen odziv zahtevajo ukrepi za blaţitev naraščajoče brezposelnosti mladih
predvsem na lokalni ravni.
Deregulacija poklicev-potrebno bi bilo upoštevati posebnosti in potrebe, ki jih narekujejo
specifične slovenske razmere. Slovenija bi morala izvajati posebne prilagojene ukrepe,
ki so posebnega pomena za slovensko gospodarstvo. Potreben je temeljit razmislek ter
večja pozornost poklicnemu izobraţevanju.
Posodobitev javnih sluţb in boj proti delu na črno-zadevni instrumenti so nujni za
nemoteno delovanje trga. Pomemben vidik dobrega delovanja so učinkovite institucije
uradnega nadzora na tem področju.
Dostop do financiranja-zaradi teţav pri dostopanju do evropskih finančnih sredstev, je
nujno zagotoviti pomoč vlade pri dostopu do evropskih finančnih virov. Odprto ostaja
vprašanje pripravljenosti na konkretne projekte, udeleţenci, ki bi v celoti lahko koristili
evropska sredstva in učinkovita poraba sredstev.
Visoko šolstvo-izrekamo opozorilo, da se med visokošolskimi institucijami inštituti ne
navajajo kot del javne sfere. Izrečeno je bilo tudi opozorilo, da je potrebna posebna
previdnost pri ustanavljanju novih univerz na področju drţave, pri čemer je potrebno
imeti v vidu omejen potencial, ki je na voljo.
Zaposlovanje-ostaja odprto in vedno bolj pereče vprašanje bega moţganov. Slovenija si
mora na nacionalni ravni prizadevati za ukrepe, ki bodo vplivali na zmanjševanje bega
moţganov iz drţave. Potrebna je razprava na nacionalni ravni za povečanje zmoţnosti
za odzivanje na neravnovesje v druţbi, ki ga povzroča beg moţganov. Zavedati se
moramo, da za izhod iz krize potrebujemo odlično znanje in ustrezno infrastrukturo. Beg
moţganov pomeni za vsako druţbo izgubo razvojnih potencialov na vseh področjih, še
posebaj na področju naravoslovja, tehnike in medicine.
Zdravje-paziti bi bilo treba na uravnoteţenost ukrepov med aktivnostmi in prednostnimi
nalogami. Pričakovali bi preventivne ukrepe, ki bi ciljno ozaveščali prebivalstvo. Uvajanje
preventivnih ukrepov namesto kurativnih in s tem povezano ozaveščanje prebivalcev, bi
lahko izboljšalo raven zdravja prebivalstva.
Promet-izraţena je bila podpora krepitvi izgradnje nove prometne infrastrukture in
obnovi obstoječe. Ob tem je bila podana ugotovitev, da je Slovenija v dosedanjih
pogajanjih uspela uveljaviti svoje interese glede vključitve svojih prometnih povezav v
celovito omreţje TEN-T. Pomembno je nadaljevati s prizadevanji za ohranitev statusa
Luke Koper ter za njegovo povezavo z zaledjem.

Po končani razpravi je Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve soglasno
sprejela mnenje, da podpira Predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike
Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2013 – junij 2014 in k njej nima
pripomb.
***
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