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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 77. redni seji, 26. 10. 2016, sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta
in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) 2015/1017 v zvezi s
podaljšanjem Evropskega sklada za strateške naložbe ter uvedbo tehničnih
izboljšav za ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 77. redni seji, 26. 10. 2016
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) 2015/1017 v zvezi s
podaljšanjem Evropskega sklada za strateške naloţbe ter uvedbo tehničnih izboljšav za ta
sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za naloţbe (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 Andrej Kavčič, predstavnik Ministrstva za finance, ki je
predstavil poglavitne rešitve in cilje v predlogu obravnavane uredbe ter predlog stališča
Republike Slovenije. Povedal je, da Slovenija podpira predlog uredbe, meni pa, da bi bilo
potrebno zagotoviti, da so čim bolj enakomerno udeleţeni pri delovanju sklada tudi projekti iz
tistih drţav članic z manj razvitimi finančnimi trgi ter da se ne zagotavlja financiranje izključno
zasebnemu sektorju. Interes Slovenije je, da bi bilo financiranje odprto tudi za javni sektor.
Člani komisije so bili seznanjeni, da je naloţbeni načrt za Evropo do sedaj v svojem izvajanju
mobiliziral za najmanj 116 milijard evrov naloţb za spodbujanje zaposlovanja in rasti ter
omogočil laţji dostop do financiranja ţe 200.000 malim in srednje velikim podjetjem po
Evropi. Zato Evropska komisija predlaga, glede na doseţene rezultate, podaljšanje trajanja
Evropskega sklada za strateške naloţbe (v nadaljevanju: EFSI) do leta 2020 in podvojitev
njegove finančne zmogljivosti. Poleg infrastrukturnih projektov, financiranih s kombinacijo
javnih in zasebnih sredstev, naloţbeni načrt za Evropo pomaga olajšati dostop do virov
financiranja malim in srednje velikim podjetjem. Kot je pokazal pregled delovanja prvega leta
EFSI, je le to uspešno, saj se načrt odziva na prave potrebe trga. Predlog uredbe predlaga
tudi tehnične izboljšave izvajanja naloţbenega načrta in tako razširja uporaba EFSI na več
sektorjev, npr. kmetijstvo in industrijo v manj razvitih regijah. V večji meri bo osredotočen na
projekte, ki vključujejo čezmejne naloţbe v infrastrukturo, posebna pozornost pa bo
namenjena tudi projektom, ki prispevajo k doseganju ciljev podnebnega sporazuma COP21.
Predlagana je še večja preglednost vsakega posameznega projekta ter poenostavitev
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kombiniranja z drugimi viri financiranja v EU. Prav tako je predvideno, da se z okrepljeno
tehnično pomočjo na lokalni ravni izboljša geografsko pokritost projektov.
V zvezi s pomenom predlagane spremembe uredbe za Slovenijo, člani komisije opozarjajo,
da za zdaj, med odobrenimi projekti še ni infrastrukturnega projekta iz naše drţave. Dva
projekta iz Slovenije sta sicer dobila tehnično pomoč za pripravo. To sta projekt SID Banke in
Slovenskega podjetniškega sklada. S tem se slovenskim podjetjem omogoča laţji dostop do
financiranja z zagotavljanjem jamstev za ugodnejše bančne kredite. Uporaba sklada bi po
mnenju članov komisije lahko prinesla za Slovenijo dodatne koristi pri izgradnji drugega
ţelezniškega tira Divača - Koper, širitev kapacitet Luke Koper, nadgradnji tretje razvojne osi
ter pri naloţbah v energetsko varčne stavbe, proizvode in storitve.
***
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 uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) 2015/1017 v zvezi s podaljšanjem
Evropskega sklada za strateške naloţbe ter uvedbo tehničnih izboljšav za ta sklad in
Evropsko svetovalno vozlišče za naloţbe.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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