Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve
Številka: 060-06-28/2018/3
Ljubljana, 15. 3. 2019

Predlog
ZAPISNIK

28. seje Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve, ki je
bila v torek, 12. marca 2019, ob 14.00 uri, v sobi 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je začela ob 14.00 uri in zaključila ob 15. uri.
Prisotni:
 predsednik: Bojan Kekec
 člani: Samer Khalil, Bogomir Vnučec, Branko Šumenjak, Davorin Terčon, prof. dr.
Branka Kalenić Ramšak, mag. Miroslav Ribič, mag. Igor Velov
 Tomaž Horvat (na podlagi 24. člena Poslovnika namesto mag.Petra Požuna)
Opravičeno odsotni
 podpredsednik: Igor Antauer
 člani: Bojana Potočan, Franc Kangler in mag. Peter Požun
Ostali prisotni:
 Franc Stanonik in Andrej Piano, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Dnevni

r e d:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v
imenu Evropske unije, Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in
Socialistično republiko Vietnam, EPA 433-VIII, EU U 916
2. Potrditev zapisnika 6. izredne seje komisije
Ad 1)
Komisija je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa
Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko
unijo in Socialistično republiko Vietnam (v nadaljevanju: predlog stališča), ki ga je
Državnemu zboru, na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med
Državnim 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 obrazložitev k predlaganemu dokumentu je podal Franc Stanonik, generalni
direktor Direktorata za notranji trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Pojasnil je, da Vlada RS nima vsebinskih pridržkov na Sporazum o prosti trgovini
med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam (v nadaljevanju: Sporazum) in
ga podpira. Leta 2015 sta EU in Vietnam dosegla dogovor o obsežnem sporazumu o

prosti trgovini, o katerem so pogajanja potekala od 26. junija 2012. Glede na prvotno
besedilo sta bila, z vidika pristojnosti za sklenitev Sporazuma in njegove strukture
,oblikovana dva samostojna sporazuma: sporazum o prosti trgovini, ki je v izključni
pristojnosti EU in je predmet tokratnega odločanja in sporazum o zaščiti naložb, ki je
v deljeni pristojnosti EU in držav članic. Predstavil je strukturo in vsebino Sporazuma
ter izpostavil pričakovane gospodarske učinke. Opozoril je, da za Slovenijo posebna
študija učinkov še ni bila izvedena, ker je še v pripravi. Utemeljeno pa se pričakuje
izboljšanje pogojev za dostop slovenskih podjetij na vietnamski trg in s tem
povečanje trgovinske menjave in investicij med državama.
Člani komisije pozdravljajo sklenitev sporazuma o obsežnem partnerstvu in
sodelovanju z Vietnamom, ki poudarja strateški pomen te države kot ključne
partnerice EU v Jugovzhodni Aziji in združenju ASEAN. Poudarjajo, da je za EU
ključnega pomena, da si z novimi prostotrgovinskimi sporazumi zagotovi dostop do
dinamičnih trgov s potencialom za nadaljnjo gospodarsko rast. Upajo, da bosta imela
tako EU kot Vietnam gospodarske koristi od Sporazuma. Poudarjajo potencialen
vpliv Sporazuma na trgovino in naložbe ter na odpiranje delovnih mest. Ugotavljajo,
da Sporazum opredeljuje prihodnje odnose na širokem področju, kot so gospodarski
in družbeni razvoj ob upoštevanju načela trajnostnega razvoja in visoko raven
varstva in uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, vključno z geografskimi
označbami. Izražajo pa skrb glede uveljavljanja in izvrševanja zavez o temeljnih
standardih dela in konvencije Mednarodne organizacije dela ter spoštovanju
temeljnih pravic delavcev na obeh straneh.
Člani komisije poudarjajo, da predstavlja Sporazum razvojno priložnost, ki zasluži
pozornost slovenskih podjetij. Zaradi zniževanja oziroma odprave trgovinskih ovir so
pričakovani učinki pozitivni. Sporazum bo lahko izvor obojestranskih koristi, saj naj bi
povečal obseg izvoza na obeh straneh. V cilju, da bi slovensko gospodarstvo čim bolj
izkoristilo uveljavitev Sporazuma, bi pričakovali povečano aktivnost gospodarske
diplomacije pri spodbujanju poslovanja predvsem malih in srednjih podjetij z
Vietnamom.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu,
v imenu Evropske unije, Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in
Socialistično republiko Vietnam.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Bojan Kekec.
Ad 2)
Zapisnik 6. Izredne seje je bil potrjen brez pripomb.
Sekretarka
Lilijana Žurman
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