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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 Sveta o
spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem
okviru za obdobje 2014–2020
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 77. redni seji, 26. 10.
2016 obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o
spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za
obdobje 2014–2020 (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 Jure Vršnak, predstavnik Ministrstva za zunanje
zadeve, ki je predstavil poglavitne rešitve in cilje v predlogu obravnavane uredbe ter
predlog stališča Republike Slovenije. Pojasnil je, da dodatno financiranje do leta
2020 ustreza dvema velikima prednostnima področjema: naloţbam in migracijam.
Vmesni pregled skupaj s povečanji v predlogu proračuna za leto 2017 in tehnično
prilagoditvijo sredstev za kohezijo, ki bo omogočila dodatna sredstva za te
prednostne naloge, prinaša finančni sveţenj v skupnem znesku skoraj 13 milijard
evrov. Sredstva se bodo črpala iz nekaterih rezerv proračuna, kot so nerazporejene
razlike do zgornjih mej in posebni instrumenti. Komisija predlaga poenostavitev
pravil, v skladu s katerimi drţave članice in drugi upravičenci prejemajo evropska
sredstva. Komisija predlaga tudi izboljšanje zmogljivosti proračuna EU za hitro in
ustrezno odzivanja na nepredvidene dogodke z uvedbo nove krizne rezerve EU;
podvojitvijo obsega instrumenta za prilagodljivost in rezerve za nujno pomoč; uvedbo
proţnostne rezerve za podporo zunaj EU; omogočanje ustanavljanja skrbniških
skladov tudi pri nujnih ali posebnih ukrepih v sami EU.
Slovenija načeloma podpira predlog Evropske komisije glede vmesnega pregleda
večletnega finančnega okvira, pri tem pa kot ključno pozitivno ocenjuje, da Evropska
komisija ne predlaga ponovnega odpiranja pogajanj o predhodno dodeljenih
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sredstvih nacilanih ovojnic in da spoštuje limite večletnega finančnega okvira.
Pozitivno ocenjuje predlog, da se okrepi instrumente fleksibilnosti proračuna.
Člani komisije ugotavljajo, da se bo s predlaganim sveţnjem do leta 2020 brez
poseganja v zgornje meje, dogovorjene z Evropskim parlamentom in Svetom,
sprostilo dodatnih 6,3 milijarde evrov sredstev. Denar bo namenjen spodbujanju
ustvarjanja delovnih mest, naloţb in gospodarske rasti ter obravnavanju migracij in
temeljnih vzrokov zanje. Izraţeno je bilo mnenje, da bi morali med najnujnejšimi
izzivi, ki zasluţijo posebno pozornost na ravni EU, obravnavati še staranje
prebivalstva in demografske trende v Evropi. Ob tem se opozarja na problem s
katerim se sooča tudi Slovenija: staranje prebivalstva in zaposlenost starejših
obrtnikov. Zavedati se je treba, da spremembe v demografski sestavi prebivalstva
vplivajo na vsa področja gospodarskega in druţbeno socialnega ţivljenja in zato
zahtevajo ustrezno pozornost.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je z večino glasov članov
sprejela mnenje, da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga
uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem
finančnem okviru za obdobje 2014–2020.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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