Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve
Številka: 060-06-17/2019/3
Ljubljana, 13. 12. 2019

Predlog
ZAPISNIK

39. seje Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve, ki je
bila v torek,10. decembra 2019, ob 14.00 uri, v sobi 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je začela ob 14.00 uri in zaključila ob 15.00 uri.
Prisotni:
 predsednik: Bojan Kekec
 podpredsednik: Igor Antauer
 člani: Samer Khalil, Bogomir Vnučec, Bojana Potočan, mag.Peter Požun, Branko
Šumenjak, Davorin Terčon, mag. Miroslav Ribič in mag. Igor Velov
 Marjan Maučec (na podlagi 24. člena Poslovnika namesto Franca Kanglerja)
Opravičeno odsotna:
 člana: prof. dr. Branka Kalenić Ramšak in Franc Kangler
Ostali prisotni:
 mag. Karla Pinter in Suzana Papež Skubic, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo
Dnevni

r e d:

1. Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu k Trgovinskemu sporazumu med
Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem
na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja (MPTSCOPE), EPA 920-VIII
2. Potrditev zapisnika 38. seje komisije
Ad 1 )
Komisija je obravnavala Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu k
Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni
strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja
(MPTSCOPE) ( v nadaljevanju: predlog zakona ), ki ga je na podlagi 169. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo,
105/10, 80/13 in 38/17) Vlada Republike Slovenija posredovala Državnemu zboru v
obravnavo in sprejem.
Komisija predlog zakona podpira.

Člani komisije ugotavljajo,da je bil Protokol o pristopu k Trgovinskemu sporazumu
med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in
Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja ( v nadaljevanju: Protokol
), podpisan 11. novembra 2016. Začasna uporaba velja za vse določbe Trgovinskega
sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter
Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja ( v
nadaljevanju: Trgovinski sporazum), z izjemo člena 2, ki se nanaša na razoroževanje
in neširjenje orožja za množično uničevanje, člena 202(1), ki se nanaša na
upoštevanje pravic in dolžnosti pogodbenic iz Pariške konvencije in Sporazuma
TRIPS ter na člena 291 in 292 Trgovinskega sporazuma. Navedene določbe se
bodo začele izvajati z uveljavitvijo Protokola po zaključku ratifikacijskih postopkov.
Splošni cilj Protokola je omogočiti uporabo Trgovinskega sporazuma s Kolumbijo in
Perujem tudi za Ekvador in na ta način okrepiti trgovinsko in naložbeno sodelovanje
ter zagotoviti pomoč lokalnim podjetjem, da postanejo konkurenčna na mednarodni
ravni.
Protokol določa pravno-tehnične prilagoditve Trgovinskega sporazuma, protokolov in
prilog k Sporazumu in daje pravno podlago za uporabo Sporazuma za Ekvador.
Določa tudi sezname blaga in obvez za Ekvador.
Člani komisije podpirajo cilje in namen Protokola, ki vzpostavlja primeren okvir za
spodbujanje trgovine in naložb med EU in Ekvadorjem, s čemer se krepi tudi
regionalno sodelovanje. V okviru pozitivnih učinkov, ki jih prinaša, izpostavljajo
prizadevanja za krepitev trgovinskih odnosov z Latinsko Ameriko, ki se bodo
odražala v spodbujanju gospodarske rasti. Člani komisije izpostavljajo težnje za
močno komplementarnost obeh gospodarstev. Še posebej pa bodo pomembni
pozitivni učinki za mala in srednja podjetja.
Trgovinski sporazum naj bi imel velik učinek na BDP Ekvadorja. Ekvadorju bo
zagotovil koristi z boljšim dostopom do trga EU za njegove glavne izvozne artikle, na
primer ribiške proizvode, rezano cvetje, kavo, kakav, sadje in oreške. Tudi za banane
se bo uporabljala preferencialna stopnja, vendar bo vzpostavljen stabilizacijski
mehanizem, ki bo Komisiji omogočil, da prouči začasno opustitev preferencialov, če
bo dosežen letni prag. Tak mehanizem se že uporablja pri trgovinskih sporazumih s
Kolumbijo, Perujem in Srednjo Ameriko.
Pomembne bodo tudi koristi za EU. Kmetijskemu sektorju EU bo na primer koristil
večji dostop do trga za kmetijske proizvode, prav tako pa bo na ekvadorskem trgu
zaščitenih tudi okrog 100 geografskih označb EU. Koristi za EU so pričakovane tudi v
nekaterih drugih sektorjih, vključno z dostopom do novega trga za avtomobile in
stroje.
Na izražen interes je bila članom komisije podana informacija glede sheme splošnih
tarifnih preferencialov GSP+.
Protokol vključuje tudi zaveze za uspešno izvajanje mednarodnih konvencij o
pravicah delavcev in varstvu okolja. Pri spremljanju izvajanja teh zavez bo
sistematično sodelovala tudi civilna družba.
***
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Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Bojan Kekec.
Ad 2 )
Zapisnik 39. seje je bil potrjen brez pripomb.
Sekretarka
Lilijana Žurman

Predsednik
Bojan Kekec
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