Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve
Številka: 007-01/16-3/
Ljubljana, 4. 7. 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 73. seji, 24. 6. 2016, sprejela naslednje
Mnenje
k Informaciji o stanju izvajanja EU makroregionalnih strategij v obdobju od marca
2015 do marca 2016
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 73. seji, 24. 6. 2016, obravnavala
Informacijo o stanju izvajanja EU makroregionalnih strategij v obdobju od marca 2015 do
marca 2016, ki jo je Vlada RS posredovala Drţavnemu zboru v seznanitev.
Uvodno predstavitev je podala mag. Andreja Jerina, nacionalna koordinatorka za EU
makroregije na Ministrstvu za zunanje zadeve. Pojasnila je, da je navedena informacija
pripravljena v skladu s pozivom Odbora za zadeve EU in Odbora za zunanjo politiko v maju
2015, ko sta prvič obravnavala informacijo o vključenosti Slovenije v makroregionalne
strategije EU. Vlada je tako pripravila informacijo ţe drugič. Z njo prispeva k pregledu
udejanjanja interesa RS v posamezni strategiji. Gre za proces medvladnega sodelovanja,
tako da se, kjer je moţno, nacionalni interesi na nivoju makroregije uskladijo in s tem laţje
implementirajo s čimer bolj učinkovito prispevajo k razvoju posamezne drţave in sočasno
celotne regije. Makroregionalne strategije EU so tudi orodje integracije EU, saj, poleg drţav
članic, vključujejo tudi drţave nečlanice. Makroregije sledijo usmeritvi 3xNE, zato poudarjajo
koordinirano upravljanje in skrb za sinergije obstoječega, z boljšim izvajanjem ter optimalno
rabo razpoloţljivih virov institucij. Slovenija je na podlagi sklepov Evropskega sveta edina
drţava, ki je vljučena v izvajanje treh od štirih makroregionalnih strategij EU: Podonavsko,
Jadransko-Jonsko in Alpsko. Slovenija je svoj interes v okviru makroregionalnih strategij
prepoznala na področju mednarodnih prometnih tokov in razvoju le-teh v Podonavju, na
področju institucionalne krepitve in sodelovanja, predvsem z drţavami Zahodnega Balkana,
pri izkoriščanju potenciala morja z zaledjem ob sočasnem trajnostnem varovanju in
upravljanju, v ekološki povezanosti Alpskega prostora, ter pri podpori in usmerjanju aktivnosti
izvajanja Jadransko-Jonske makroregionalne strategije. Obravnavana informacija za vse tri
makroregionalne strategije EU predstavlja 5 tipičnih področij sodelovanja: gospodarsko,
vključno z inovacijami in raziskavami, infrastrukturno, okoljsko, trajnostni turizem in
institucionalno povezovanje.
V razpravi so člani komisije med drugim izpostavili:
- makroregionalne strategije so hkrati instrumenti regionalne politike in orodje zunanje
politike. Njihova dodana vrednost je v vključevanju sosednjih drţav, ustvarjanju
teritorialnih sinergij in zmanjševanju regionalnih razlik. V makroregionalnih strategijah,
kjer sodeluje Slovenija, se sodelovanje izvaja v zelo različnih zgodovinskih, političnih
in socialno-ekonomskih razmerah;
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posamezne slovenske občine so ţe prepoznale pomen nadnacionalnega
teritorialnega sodelovanja. Njihove dosedanje izkušnje v sodelovanju s čezmejnimi
partnerji, kjer se praviloma pojavljajo predstavniki posameznih regionalnih oblasti,
kaţejo na potrebo po sistemski nadgradnji drugega nivoja lokalne samouprave. Gre
za pomemben politični vidik odnosov v okviru medinstitucionalnega sodelovanja;
pomen finančnih virov za uresničevanje ciljev strateškega usklajevanja je pomemben
za vzpostavitev ustreznega finančnega okvirja, ki bi podpiral projekte in transparentno
upravljanje finančnih sredstev v cilju doseganja konkretnih gospodarskih učinkov
sodelovanja. Zato bi bilo potrebno, poleg obstoječih finančnih sredstev, nujno
zagotoviti dodatno finančno podporo izvajalcem za izvajanje nadnacionalne
dejavnosti;
makroregionalne strategije so velikega pomena za Slovenijo, saj ponujajo številne
priloţnosti za gospodarsko in politično sodelovanje. Ker je eden izmed ciljev
povezovanja in sodelovanja tudi oblikovanje oziroma vzpostavitev novih delovnih
mest, je nujno aktivno sodelovanje gospodarskih zbornic in gospodarskih subjektov.
V strategijah bi morali poudarjeno podpirati sodelovanje mikro in malih podjetij, pa
tudi njihovih predstavniških organizacij na tipičnih področjih sodelovanja;
izpostavlja se pomen razseţnosti vidnosti makroregionalnih rezultatov v smislu
pomena uporabe v čezmejnem povezovanju in sodelovanju. Kot primer dobre prakse
je bila navedena pobuda prof. Joţeta Gričarja v zvezi z uporabo IKT oziroma egospodarstva.

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela sklep, da se je
seznanila z Informacijo o stanju izvajanja EU makroregionalnih strategij v obdobju od marca
2015 do marca 2016.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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