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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 76. redni seji, 28. 9. 2016, sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta
in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega
kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 76. redni seji, 28. 9. 2016
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega
kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (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.
Uvodno predstavitev je podal Aleš Butala, vodja Sektorja za finančni sistem na Ministrstvu za
finance, ki je predstavil poglavitne rešitve in cilje v predlogu obravnavane uredbe ter predlog
stališča RS. Povedal je, da Slovenija podpira Predlog uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in
Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo ( v nadaljevanju:
predlog uredbe). Leta 2013 sta bili na evropskem nivoju sprejeti dve uredbi, ki urejata sklade
za socialno podjetništvo in sklade tveganega kapitala. V času od uveljavitve teh uredb so bili
ustanovljeni štirje evropski skladi tveganega kapitala in dva evropska sklada za socialno
podjetništvo. Evropska komisija je na podlagi poslovanja omenjenih skladov ugotovila, da so
določbe omenjenih uredb prestroge in omogočajo preveliko diskrecijo drţavam članicam
zaradi česar se je odločila za oblikovanje nove uredbe. Na podlagi predloga uredbe se v
Uredbi o evropskih skladih tveganega kapitala spreminja definicija podjetij v katere lahko
evropski skladi tveganega kapitala vlagajo, saj so to lahko po novem mala in srednja
podjetja, ki ne kotirajo na organiziranem trgu. Obseg lastnih sredstev evropskega sklada
tveganega kapitala in evropskega socialnega sklada se zaradi različnega tolmačenja v
drţavah članicah spreminja, tako, da njihov obseg ni določen kot »zadostna sredstva«
temveč ESMA (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) določa merila za obseg lastnih
sredstev glede na posamezne vrste skladov in na obseg njihovih naloţb ter načela
delovanja. Upraviteljem alternativnih investicijskih skladov predlog uredbe omogoča, da
ustanovijo evropski sklad za socialno podjetništvo ali evropski sklad tveganega kapitala.
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Člani komisije so izpostavili vprašanje pomena predlagane uredbe za slovenska podjetja in
prisotnosti omenjenih skladov na slovenskem trgu. Predlagatelj je članom komisije pojasnil,
da se s predvidenimi rešitvami širi obseg podjetij, ki bi potencialno lahko črpala sredstva iz
omenjenih skladov, saj vključujejo dodatno še mala in srednja podjetja. Pri tem je potrebno
poudariti, da velika večina slovenskih podjetij spada ravno v skupino t.i. malih in srednjih
podjetij, ki bodo po sprejemu predloga uredbe predstavljala dovoljeno naloţbo za omenjene
sklade.
Člani komisije ocenjujejo, da je poslovanje omenjenih skladov v Sloveniji še v fazi razvoja,
saj so slovenska podjetja usmerjena predvsem k črpanju sredstev iz omenjenih skladov in ne
v vplačevanje vanje, zato so morebitne negativne posledice, ki izvirajo iz vplačila v omenjene
sklade še neraziskane.
Člani komisije poudarjajo, da je obseg lastnih sredstev posameznih skladov potrebno
presojati tudi na podlagi BDP-ja posamezne drţave in ne le tveganosti njihovih naloţb, kot
velja za banke in zavarovalnice.
***
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 spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in
Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo.

***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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