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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 4. izredni seji, 26. 2. 2015, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe ter
spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 4. izredni seji, 26. 2. 2015
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naloţbe ter spremembi
Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013, ki ga je Drţavnemu zboru
na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Drţavnim zborom in
Vlado Republike Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10
in 107/10) posredovala Vlada Republike Slovenije.
Uvodno predstavitev je podal predstavnik Ministrstva za finance Andrej Kavčič.
Obrazloţil je namen predlagane uredbe, predstavil predlog stališča RS ter odgovoril
na zastavljena vprašanja članov komisije. Pojasnil je, da načrt temelji na treh stebrih:
novem evropskem skladu za strateške naloţbe s 16 milijardami evrov iz evropskega
proračuna in 5 milijardami iz Evropske investicijske banke, dinamičnemu naboru
projektov ter ukrepih dokončanja notranjega trga. Preko sklada bi tako zagotovili
garancijo za zadolţevanje pri Evropski investicijski banki v znesku 60 milijard evrov,
iz katerih se bodo financirali projekti.
Vlada RS predlog uredbe podpira, ima pa določene pomisleke glede proračunskih
posledic predloga. Zato si bo v pogajanjih prizadevala, da bodo podani predlogi čim
manj vplivali na izvajanje projektov v okviru programa Obzorje 2020 in Instrumenta
za povezovanje Evrope (CEF). Prav tako si bo prizadevala za transparentno in
neodvisno delovanje sklada in za ustrezen okvir drţavnih pomoči, ki mora omogočati
učinkovito in uspešno implementacijo investicijskega načrta.
Člani komisije ugotavljajo, da predlog vsebuje več elementov: Evropski sklad za
strateške naloţbe, kot glavno orodje za mobilizacijo 315 milijard evrov dodatnih
naloţb v realnem sektorju gospodarstva v naslednjih treh letih. Poleg drţav članic je
sodelovanje v skladu odprto tudi tretjim stranem. O splošni usmeritvi, naloţbenih
smernicah, profilu tveganja, strateških politikah in dodelovanju sredstev sklada bo
odločal usmerjevalni odbor v skladu s političnimi usmeritvami EK. Brez soglasja EK in

2

Evropske investicijske banke ne bo mogla biti sprejeta nobena odločitev. Investicijski
odbor bo odgovarjal usmerjevalnemu odboru, pri čemer bo pregledoval posamezne
projekte in odločal, kateri bodo prejeli podporo sklada.
Člani komisije ugotavljajo, da nabor projektov, ki se bodo potegovali za financiranje iz
sklada, ne bo dokončen, temveč bo dinamičen, torej bo mogoče projekte kadarkoli
dodati na seznam, slabe pa umakniti. S pomočjo dinamičnega seznama projektov se
bodo lahko vlagatelji bolje seznanili z obstoječimi in prihodnjimi projekti. Člani
komisije izpostavljajo, da se nakazujejo moţnosti vključevanja slovenske gradbene
industrije v izgradnjo velikih infrastrukturnih projektov na področjih prometa,
energetike, komunalne infrastrukture idr. Zato bi morali nosilci projektov, po mnenju
komisije, zagotoviti porabo drţavnih in drugih sredstev za gradbene projekte z
najvišjo multiplikativno vrednostjo. Ob tem člani komisije opozarjajo, da je problem
dodana vrednost, saj rast vlaganj ne vodi avtomatsko v razvoj.
V zvezi s pripravo konkretnih nacionalnih projektov, ki naj bi jih vključili v seznam
projektov, člani komisije opozarjajo, da so še odprte ustrezne podpore, ki naj bi
omogočile njihov zagon. Kot primer je bila izpostavljena tretja razvojna os. Komisija
meni, da bi moralo biti v ospredju zavedanje, da se lahko z izgradnjo infrastrukture
spodbudi gospodarski razvoj.
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naloţbe ter spremembi
Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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