Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve

Številka: 060-06-24/2018/3
Ljubljana, 22. 1. 2019

Predlog
ZAPISNIK

24. seje Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve, ki je
bila v torek, 29. januarja 2019, ob 14.00 uri, v sobi 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je začela ob 14.00 uri in zaključila ob 16. uri.
Prisotni:
 predsednik: Bojan Kekec
 podpredsednik: Igor Antauer
 člani: Samer Khalil, Bogomir Vnučec, prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, Branko
Šumenjak, Franc Kangler, mag. Peter Požun, Davorin Terčon, Bojana Potočan
- Opravičeno odsotna člana: mag. Miroslav Ribič in mag. Igor Velov
Ostali prisotni:
 mag.David Brozina, Ministrstvo za zunanje zadeve
 Špela Horjak,Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Dnevni

r e d:

1. Predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah
Evropske unije v obdobju januar 2019–junij 2020, EPA 347-VIII, EU U 910
2. Poročilo o Srečanju predsednikov odborov za zadeve Evropske unije v okviru
Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve
(COSAC),Dunaj, 18. - 20.11. 2018
3. Potrditev zapisnika 23. seje Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

Ad 1)

Komisija je obravnavala Predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike
Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2019 – junij 2020, ki jo je
Državnemu zboru na podlagi 110. člena Poslovnika Državnega zbora predložila
Vlada.
Na seji komisije sta prisostvovala predstavnika Ministrstva za zunanje zadeve in
Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Dopolnilno obrazložitev k
predlogu deklaracije je podal mag. David Brozina , generalni direktor Direktorata za
zadeve EU na Ministrstvu za zunanje zadeve. Uvodoma je pojasnil naravo

predloženega dokumenta, ki je zasnovan na podlagi dveh dokumentov in sicer
Delovnega programa Evropske komisije za leto 2019 in 18-mesečnega programa tria
predsedstva Svetu EU : Romunije, Finske in Hrvaške. Predloženi dokument je Vlada
RS pripravila že dvanajstič zapored. Temeljni namen je, da se prispeva k
preglednemu in ciljno usmerjenemu delovanju Slovenije v inštitucijah Evropske unije.
Poleg izpolnjevanja normativnih določb, želi Vlada v pripravljalnem gradivu
predstaviti dosjeje, ki se bodo v prihodnjem obdobju obravnavali v inštitucijah in
organih EU, predvsem v Svetu EU in navesti usmeritve, ki jih bodo zagovarjali
slovenski predstavniki. Gradivo je sestavljeno iz Predloga deklaracije o usmeritvah
za delovanje Republike Slovenije v inštitucijah Evropske unije v obdobju januar 2019
- junij 2020, kjer so predstavljene ključne politične usmeritve Republike Slovenije za
delovanje v inštitucijah EU v tem obdobju, in prednostne naloge za delo v Svetu v
obdobju januar 2019 - junij 2020, kjer so podrobneje predstavljene horizontalne in
sektorske prednostne naloge po področjih. V predlogu deklaracije so posebej
izpostavljena naslednja prednostna področja: Evropske volitve 2019 in institucionalne
spremembe, razprave o prihodnosti Evropske unije in posvetovanje z državljani,
pogajanja o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije, priprava večletnega
finančnega okvira po letu 2020, priprave na predsedovanje Republike Slovenije
Svetu Evropske unije 2021, varnost Evrope in Slovenije, uspešno gospodarstvo in
trajnostna skrb za okolje, socialna razsežnost prihodnje Evropske unije in krepitev
vloge Evropske unije na svetovnem prizorišču.
Med opredeljenimi štirimi strateškimi cilji, člani komisije pogrešajo nekatere
pomembne izzive, s katerimi se iz leta v leto bolj soočamo tako v EU, kot v Sloveniji.
V točki 2. »Uspešna in trajnostna Evropa/Slovenija« govorimo o vzpostavljanju
skupne industrijske politike, konkurenčnosti, nikjer pa ne omenjamo vzpostavitev
pogojev oz platforme za novo industrijsko revolucijo 4.0, povezovanje znanosti,
aplikativnih raziskav z industrijo, boljšim povezovanjem izobraževalnih sistemov z
razvojnimi oddelki itd… Le takšen pristop nam lahko zagotovi konkurenčnost in
dodano vrednost v prihodnosti.
Mala in srednje velika podjetja zahtevajo drugačno obravnavo s strani gospodarske
diplomacije kot segment velikih podjetij. Zato je bila izrečena podpora krepitvi
storitev, ki jih lahko nudi gospodarska diplomacija in pomoč pri vstopu malih in
srednje velikih podjetij na nove trge. Ker v slovenskem gospodarstvu delujejo
predvsem mala in srednja podjetja, člani komisije zagovarjajo učinkovito pomoč in
konkretno podporo pri njihovi internacionalizaciji, pri čemer podpirajo širitev mreže
ekonomskih svetovalcev na diplomatskih in konzularnih predstavništvih RS .
V strateškem cilju Socialna Evropa in Slovenija ni omenjene slabe demografske slike
ki je naš ključen problem. Zato mora biti tudi skrb za mlade ena od ključnih prioritet
povezanih z zmanjševanjem negativnih posledic demografskih sprememb. Resda je
to področje v domeni posameznih držav znotraj EU, očitno pa je skrb za mlade ljudi
nezadostna, kar se kaže v preseljevanju, povečanem evro-skepticizmu in
negativnem trendu udeležbe mladih na EU volitvah. Menimo, da mora EU poiskati
nove vzvode in politike za reševanje teh strateško pomembnih zadev za prihodnost.
Visoko šolstvo na ravni EU uspešno deluje v programu Erasmus+, zato se izreka
podpora temu vodilnemu programu, ki pa bi moral koristiti vsem upravičencem iz
vseh socialnih okolij in ne le tistim, ki si lahko privoščijo bivanje v tujini. Pozdravljajo
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se predlogi, da se v prihodnjem večletnem finančnem okviru podvojijo sredstva za
programe z visoko dodano vrednostjo EU, namenjene mladim, kamor sodi tudi
Erasmus+. S povečanjem proračuna se tudi povečuje število upravičencev.
Pri znanosti in raziskavah pozdravljajo povečanje sredstev v naložbe v okviru novega
večletnega finančnega okvirja. Čeprav na ravni EU ni skupne politike na zadevnem
področju in je slovenski prostor finančno omejen, bi lahko ambiciozno nadnacionalno
sodelovanje na področju znanosti in raziskav pomembno prispevalo k financiranju
raziskav in inovacij.
Kmetijstvo zahteva posebno pozornost zaradi posebnosti slovenskega podeželja in
ribištva, zato je po mnenju komisije sporen predlog, ki zmanjšuje sredstva za razvoj
podeželja. Ocenjuje se, da ima lahko zmanjšanje sredstev razvoja podeželja
negativne posledice za prihodnji razvoj države.
V okviru pogajanj o večletnem finančnem okviru 2021 – 2027 je potrebno pri skupni
kmetijski in kohezijski politiki, na ravni upravljanja in nadzora, podpirati ukrepe,
usmerjene v povečanje odprtosti in preglednosti postopkov odločanja na ravni EU, še
posebej pa bi morali biti v ospredju ukrepi za poenostavitev postopkov izvajanja in
merjenje učinkov kohezijske politike.
Zdravje: za zdravila in medicinske pripomočke se uporabljajo splošna pravila o
notranjem trgu. Vendar možnosti niso izkoriščene v polni meri, zato bi morala
Slovenija podpirati prizadevanja za njegovo nadaljnjo poglobitev in večjo povezanost,
kar je pomembno tudi za krepitev potrošniške komponente.Za Slovenijo je
pomembno vprašanje obvladovanja stroškov za zdravila ter nemotene preskrbe.
Celovita digitalizacija tako kompleksnih sistemov, kot je zdravstveni, zahteva
okrepljeno sodelovanje različnih dejavnikov in interesov znotraj zdravstvenega
sistema ter mobilizacijo ustreznih materialnih in nematerialnih virov za izvedbo
potrebnih aktivnosti. Zaradi svoje narave so zdravstveni osebni podatki izpostavljeni
določenim nezakonitim zlorabam in kršitvam. Zato je potrebno zagovarjati visoko
stopnjo varovanja in nadzora ter spodbujati dodatne ukrepe za krepitev odpornosti na
področju čezmejne izmenjave zdravstvenih podatkov.
Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, kjer je Evropska komisija aprila 2018
predstavila paket E-dokazi, ki ga Slovenija podpira. Z namenom učinkovitega
pridobivanja elektronskih dokazov, ki so navadno nahajajo v kibernetskem oblaku in
tako nimajo nobene fizične povezave z državo članico, predlog prinaša nov sistem
čezmejnega pridobivanja dokazov, ki omogoča, da sodni organ države, kjer poteka
preiskava kaznivega dejanja, naslovi nalog za pridobitev oz. zavarovanje dokazov
neposredno na ponudnika storitev (npr. Google, Facebook) ali njegovega zakonitega
zastopnika v drugi državi članici. V zadevno uredbo je bil vnesen tudi postopek
notifikacije pristojnega organa države, v kateri ima oseba, katere podatki se iščejo,
prebivališče. V danem primeru gre za učinkovitejše in hitrejše mednarodno
sodelovanje, ko sta potrebna predložitev in zavarovanje elektronskih dokazov v
kazenskih zadevah.
***
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Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v
institucijah Evropske unije v obdobju januar 2019 – junij 2020.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Bojan Kekec.
Ad 2)
Komisija se je seznanila s Poročilom o Srečanju predsednikov odborov za zadeve
Evropske unije v okviru Konference odborov parlamentov Evropske unije za
evropske zadeve (COSAC), ki je potekalo na Dunaju, v času od 18. do 20.11. 2018.
Navedenega dogodka se je udeležil član komisije, mag. Peter Požun. V svoji
predstavitvi je posebej izpostavil
pobudo nizozemskih parlamentarcev glede
transparentnosti.
Predsednik komisije je pojasnil, da je Državni svet organiziral posvet o spoštovanju
načela subsidiarnosti v Evropski uniji in v RS,ki je potekal 12. novembra 2018. Na
dogodku sta sodelovala med drugimi tudi predsednik komisije Bojan Kekec in
predsednik Odbora za zadeve EU v Državnem zboru dr. Darij Krajčič.
Posvet je osvetlil celovitost zadevnega načela in njegovo spoštovanje v praksi.
Ad 3)
Zapisnik 23. seje je bil potrjen brez pripomb.
Sekretarka
Lilijana Žurman

Predsednik
Bojan Kekec
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