Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve

Številka: 008-02/16-24/2
Ljubljana, 7. 4. 2016
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 68. seji, 6. 4. 2016, sprejela
naslednje
Mnenje
k Drugemu osnutku Nacionalnega reformnega programa 2016-2017
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 68. seji, 6. 4. 2016
obravnavala Drugi osnutek Nacionalnega reformnega programa 2016-2017. Vlada
RS se je seznanila z Drugim osnutkom Nacionalnega reformnega programa 20162017 na 81. redni seji, 24. 3. 2016 in pooblastila Ministrstvo za finance, da z njim
seznani pristojne odbore Drţavnega zbora RS.
Uvodno predstavitev je podala predstavnica Ministrstva za finance Saša Jazbec, ki je
povedala, da Nacionalni reformni program skupaj z dopolnjenim Programom
stabilnosti sestavlja vsakoletni dokument, ki postavlja smernice za reforme in javno
finančne ukrepe v naslednjem obdobju. Vlada RS mora končno verzijo Evropski
komisiji posredovati do 15. aprila 2016. Pojasnila je, da je Ministrstvo za finance, na
podlagi razprave s socialnimi partnerji in dodatnimi usklajevanji z vladnimi resorji,
pripravilo drugi osnutek obravnavanega dokumenta, v katerega so dodali poglavje o
makroekonomskem okviru, pri čemer so upoštevali tudi spomladansko gospodarsko
napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Nacionalni reformni
program je srednjeročni načrt Vlade o prioritetnih ukrepih in projektih za doseganje
priporočil Evropskega sveta in usmerjenih tudi v izpolnjevanje ciljev v dolgoročni
Strategiji EU 2020. Vsebuje ukrepe za odziv na ugotovitve Evropske komisije, ki so
vsebovane v Poročilu o fiskalni vzdrţnosti 2015, Oceni skladnosti Slovenije s Paktom
rasti in stabilnosti, na podlagi zimske napovedi Evropske komisije, Poročilu o
Sloveniji in Oceni makroekonomskih ravnovesij v Sloveniji. Ključna cilja sta
spodbujanje gospodarske rasti ter konsolidacija javnih financ s postopnim
zniţevanjem deleţa dolga sektorja drţava. Slovenija bo naslovila ukrepe in
osredotočila politike na treh ključnih področjih: izzivi produktivnosti; demografski
izzivi, človeški viri in znanje; krepitev kapacitet in upravljanja.
Člana komisije, predstavnika interesov delodajalcev (Zdruţenje delodajalcev
Slovenije in Zdruţenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije) sta povedala, da
sta ţe sodelovala v razpravi na seji Ekonomsko-socialnega sveta 16. marca 2016.
Strinjala sta se z ugotovitvijo, da leto 2015 pomeni za Slovenijo pomemben napredek
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pri izboljševanju na gospodarskem in socialnem področju. Opozarjata pa na
določene neuravnoteţene pritiske na področju javno-finančnih izdatkov, ki lahko
ogrozijo napore za javno-finančno konsolidacijo. Predstavnik Zdruţenja delodajalcev
je poudaril, da se zavzemajo za postopno, pretehtano in premišljeno spreminjanje
stanja, ker bi nasprotno ravnanje privedlo do negativnih posledic za področje javnih
financ. Izrazil je mnenje, da je obravnavani dokument za njih sprejemljiv. Predstavnik
Zdruţenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije je ocenil, da je obravnavani
dokument zgolj načrt Ministrstva za finance, omejen na področje javnih financ. Meni,
da bi ga bilo potrebno razširiti na vse resorje, ki s svojim delom vplivajo na javnofinančno porabo. Opozarja, da se dokument ukvarja zgolj s posledicami, ne dotakne
pa se vzrokov za nastalo stanje.
Člani komisije kot pozitivno ocenjujejo jasno določitev virov financiranja investicij v
cestno infrastrukturo, prilagoditve pokojninskega sistema zaradi demografskih gibanj
po letu 2019 ter odpravo administrativnih ovir na davčnem področju.
Člani komisije poudarjajo, da morajo biti zagotovljeni pogoji za dvig konkurenčnosti in
večjo zaposlenost ter izvedba ključnih reform na področju trga dela, davkov,
zdravstva in pokojnin. Pričakovali bi bolj podrobne in jasno določene ukrepe, ki bi
prinesli pomembne rezultate za razvoj posameznih prednostnih področij. Ob tem
opozarjajo na odsotnost ukrepov za učinkovitejše delovanje sistema občin. Izraţajo
skrb o nadaljnjem ogroţanju veljavnega sistema financiranja občin, kar se bo
odraţalo na kvaliteti ţivljenja drţavljanov. Med dejavniki, ki vplivajo na gospodarski
razvoj, izpostavljajo slabo zastopanost tujih investicij v Sloveniji. Člani komisije
opozarjajo na odsotnost strategije zaposlovanja mladih in spremljanja podatkov na
trgu dela. Brezposelnost mladih in njihov odhod v tujino po končani izobrazbi ima
negativne posledice za drţavo. Zato bi morali poudariti interes, da se trend odhajanja
visoko izobraţenih mladih ljudi v tujino oslabi.
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je glasovala o naslednjem
predlogu sklepa:
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve se je seznanila z Drugim
osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2016-2017 in ga podpira.
(ZA sta glasovala 2 člana, 4 člani so bili PROTI).
***
Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Bojan Kekec, mag. inţ. energ.

Sekretarka
Lilijana Ţurman, l.r.

Podpredsednik
Bojan Kekec, mag. inţ. energ., l.r.

