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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 70. redni seji, 4. 5. 2016, sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu in
začasni uporabi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med partnerskimi
državami Vzhodnoafriške skupnosti na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi
državami članicami na drugi strani
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 70. redni seji, 4. 5. 2016
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu in
začasni uporabi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med partnerskimi drţavami
Vzhodnoafriške skupnosti na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi drţavami članicami na
drugi strani (v nadaljevanju: predlog stališča), 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, 107/10 in 30/15) posredovala
Vlada Republike Slovenije.
Pri uvodni predstavitvi sta sodelovala predstavnika Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo Tatjana Košir in Janez Rogelj. Predstavljeni so bili razlogi, cilji, posledice ter drugi
elementi, ki urejajo obravnavani trgovinski sporazum in predlog stališča RS. Poudarjeno je
bilo, da je to razvojno usmerjen trgovinski sporazum, ki partnerskim drţavam regije nudi
asimetričen dostop do trga. Slovenija načeloma podpira predloţeni predlog sklepa Sveta in
bo, če bo glede na določbe predloga akta in notranji pravni red potrebno, podala ločeno
izjavo glede začasne uporabe sporazuma.
Člani komisije opozarjajo na neskladje med slovenskim tekstom in angleškim prevodom:
predlog stališča na začetku 1. točke v besedilu ''The Republic of Slovenia supports''
vsebinsko odstopa od izvirnega slovenskega besedila: ''Republika Slovenija načeloma
podpira''.
Člani komisije ugotavljajo, da za drţave regije zaradi njihove uvrstitve med najmanj razvite
drţave, veljajo ugodnosti iz pobude ''vse razen oroţja''. Takoj ko sporazum začne veljati, bo
zagotovil enoten reţim dostopa za partnerske drţave v regiji. Pobuda ''vse razen oroţja''
odpravlja vse davke in carine za blago, uvoţeno iz najmanj razvitih drţav, razen za oroţje. V
zvezi s tem se članom komisije zastavlja vprašanje, kaj natančno vključuje oziroma označuje
termin oroţje. (Pisno obrazloţitev bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
posredovalo komisiji naknadno).
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Člani komisije zagovarjajo krepitev dialoga med drţavami članicami EU in drţavami regije,
saj menijo, da se s tem slovenskemu gospodarstvu odpirajo tudi trgi tretjih drţav. Podatki
kaţejo, da obseg trgovinske menjave in investicije med Slovenijo in temi drţavami znatno
nihajo. Glede na izkušnje v preteklosti, člani komisije izpostavljajo razvoj in spreminjajoče se
odnose med Slovenijo in afriškimi drţavami. Menijo, da je utemeljen interes v spodbujanju
večjega dostopa Slovenije do teh trgov in definiranju ustreznih prednostnih nalog politik
razvojnega sodelovanja.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje, da
podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu in začasni
uporabi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med partnerskimi drţavami Vzhodnoafriške
skupnosti na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi drţavami članicami na drugi strani.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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