Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve
Številka: 060-06-2/2020/3
Ljubljana, 2. 3. 2020

Predlog
ZAPISNIK

41. seje Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve, ki je
bila v torek, 25. februarja 2020, ob 14.00 uri, v sobi 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je začela ob 14.00 uri in zaključila ob 15.30 uri.
Prisotni:
 predsednik: Bojan Kekec
 podpredsednik: Igor Antauer
 člani: prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, Samer Khalil,Bojana Potočan, Branko
Šumenjak, Davorin Terčon, mag. Igor Velov in Bogomir Vnučec
 Opravičeno odsotni: Franc Kangler, mag.Peter Požun, mag. Miroslav Ribič
Ostali prisotni:
 Katja Piškur, Štefanija Novak, Ministrstvo za okolje in prostor
Dnevni

r e d:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu
parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomskosocialnemu odboru in Odboru regij - Evropski zeleni dogovor, EPA 1014VIII, EU U 945
2. Poročilo o LXII plenarnem zasedanju konference parlamentarnih odborov
za evropske zadeve (COSAC), Helsinki, 1. - 3. 12. 2019
3. Poročilo o Srečanju predsednikov odborov parlamentov Evropske unije za
evropske zadeve (COSAC), Zagreb, 19. in 20. 1. 2020
4. Poročilo o Srečanju skupine za skupni parlamentarni nadzor EUROPOLA,
Bruselj, 23. in 24. 9. 2019
5. Potrditev zapisnika 40. redne seje komisije

Ad 1 )
Komisija je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije
Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomskosocialnemu odboru in Odboru regij - Evropski zeleni dogovor (v nadaljevanju: Predlog
stališča), ki ga je 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
Državnemu zboru v obravnavo.
Uvodno predstavitev je podala predstavnica Ministrstva za okolje in prostor Katja
Piškur, ki je predstavila vsebino predlaganega dokumenta in Predlog stališča.
Evropska komisija je 11. 12. 2019 predstavila Evropski zeleni dogovor, ki vsebuje
časovni načrt z ukrepi za učinkovitejšo rabo virov s prehodom na čisto, krožno
gospodarstvo in zaustavitev podnebnih sprememb in izgube biotske raznovrstnosti
ter zmanjšanje onesnaževanja. V njem so opisane potrebne naložbe in razpoložljivi
instrumenti financiranja, pojasnjeno pa je tudi, kako zagotoviti pravičen in vključujoč
prehod. Evropski zeleni dogovor zajema vse gospodarske sektorje zlasti promet,
energetiko, kmetijstvo, stavbe in industrijske panoge, kot so jeklo, cement, IKT, tekstil
in kemikalije. Njegov cilj je povečanje učinkovite rabe virov s prehodom na čisto,
krožno gospodarstvo ter omilitev podnebnih sprememb, povrnitev izgube biotske
raznovrstnosti in zmanjšanje onesnaževanja. Za dosego zadevnega cilja bodo
potrebne predvsem dekarbonizacija energetskega sektorja, obsežna energetska
prenova stavb, uvedba številnih inovacij v industriji in čistejše oblike javnega in
zasebnega prevoza. Poleg splošnih zavez vsebuje konkretno časovnico, potrebne
ukrepe in finančno oceno. Da bi dosegli cilje, bodo potrebne znatne naložbe. Za
izvedbo naj bi bilo potrebnih 1000 milijard evrov v naslednjih desetih letih. Za dosego
trenutnih podnebnih in energetskih ciljev, določenih za leto 2030, bodo po ocenah
potrebne dodatne letne naložbe v obsegu 260 milijard evrov, kar predstavlja približno
1,5 % BDP za leto 2018. Vsaj 25 % dolgoročnega proračuna EU bi moralo biti
namenjenega podnebnim ukrepom, dodatno podporo pa bo zagotavljala Evropska
investicijska banka – evropska podnebna banka.
V stališču Slovenije je prisotno zavedanje, da je spopadanje s podnebnimi in
okoljskimi izzivi najpomembnejša naloga te generacije. Zato Slovenija pozdravlja
Evropski zeleni dogovor kot okvir za določitev pristopa EU k trajnostni rasti, s ciljem
preobrazbe EU v pravično in uspešno družbo s konkurenčnim gospodarstvom, ki
najkasneje do leta 2050 ne bo ustvarjalo neto emisij toplogrednih plinov in v katerem
bo gospodarska rast ločena od rabe virov, zdravje državljanov pa bo zaščiteno pred
nevarnostmi, ki izhajajo iz okolja. V tem oziru pozdravlja postopno integracijo Agende
2030 in ciljev trajnostnega razvoja v temeljne razvojne dokumente in procese v EU.
Prizadevala si bo, da bodo te vsebine primerno upoštevane v napovedanih strateških
dokumentih, nacionalne posebnosti in potrebna finančna sredstva pa upoštevane pri
določenih ukrepih, ki jih predvideva Evropski zeleni dogovor. Slovenija se strinja, da
se bo morala EU še naprej odzivati tudi na globalni ravni, kjer mora EU ohraniti
vodilno vlogo. Treba bo še bolj krepiti zeleno diplomacijo ter uporabljati trgovinsko
politiko, kot orodje za zagotavljanje trajnostnega razvoja. EU bo morala državam v
razvoju pri prehodu na zeleno gospodarstvo predvideti dodatno finančno in tehnično
pomoč. Slovenija še posebej podpira delo v zvezi z zeleno agendo za Zahodni
Balkan, pri pripravi katere bo aktivno sodelovala, saj je treba nameniti večjo
pozornost državam v neposredni soseščini.
Člani Komisije načelno podpirajo zaveze za podnebno nevtralno Evropo do leta
2050. Gre za zavezo,ki naj bi jo dosegli z okoli 50 ukrepi na področju prometa,
kmetijstva, energetike, industrije in gradbeništva. Dogovor torej ponuja le usmeritve,
na podlagi katerih se bodo dejanski ukrepi šele oblikovali. Pri tem pa člani Komisije
pričakujejo, da se bodo ukrepi, sprejeti na ravni EU, stopnjevali v okviru opredeljenih
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zmožnosti, prilagojenih nacionalnim okoliščinam. Člani Komisije so seznanjeni, da je
od leta 2014 v veljavi Evropski akcijski program za prehod v krožno gospodarstvo. A
v realnosti se slovenska podjetja vedno bolj ubadajo z vprašanjem, kam z določenimi
vrstami odpadkov, saj se soočajo z nenadnimi odpovedmi ustaljenih poti za ravnanje
z njimi.
Glede na ranljivost Slovenije na učinke podnebnih sprememb,Komisija izpostavlja
naslednje teme:
-

-

-

-

Nacionalne posebnosti je potrebno ustrezno uveljavljati pri vseh pogajanjih pri
načrtovanju in izvajanju politik EU. Za člane Komisije je pomembno,v kakšnem
obsegu bodo lahko države članice izvedbene ukrepe prilagajale svojim
specifičnim razmeram. Za Slovenijo je pomembno trajnostno gospodarjenje z
gozdovi, ponori ogljikovega dioksida in delež območij Nature 2000.
Lokalne skupnosti so pomemben deležnik pri aktivnostih, vezanih na
realizacijo ukrepov v okviru Evropskega zelenega dogovora. Zavedati se je
potrebno pomena lokalnih pobud za zagotavljanje socialnega in
gospodarskega razvoja v skladu z nacionalnimi posebnostmi ter doseganja
ciljev Evropskega zelenega dogovora.
Sektor promet, kjer naj bi z ustreznimi ukrepi delež emisij znižali s
preusmeritvijo notranjega tovornega prometa s ceste na železnice in celinske
plovne poti v obsegu 75%. Člani Komisije se zavedajo pomena mobilnosti za
delovanje notranjega trga EU in se strinjajo o pomenu iskanja rešitev za
zmanjšanje ogljičnega odtisa mobilnosti, med drugim v tranzitnem tovornem
prometu. Ocenjujejo pa, da je navedeni cilj preusmeritve 75% tovora na
železnice izjemno visok in nerealen. Zlasti opozarjajo na navedbe, da bi
zadevni cilj zahteval radikalne ukrepe na infrastrukturi in visoko finančno
obremenitev.
Po obsegu manjši pridelovalci hrane kot pomemben dejavnik, ki lahko vpliva
na reševanje okoljskih vplivov. Člani Komisije opozarjajo na pomembno vlogo
slednjih v pridelavi zdrave in trajnostne hrane. Gre za dodaten ukrep v
kmetijstvu, kjer bi bilo potrebno ukrepati in opredeliti okvir, ki bi to omogočal ob
upoštevanju posebnosti slovenskega kmetijstva.
***

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je sprejela mnenje, da podpira
Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu,
Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru
regij - Evropski zeleni dogovor.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Bojan Kekec.
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Ad 2 )
Komisija se je seznanila s Poročilom o LXII plenarnem zasedanju konference
parlamentarnih odborov za evropske zadeve (COSAC), ki je potekala v Helsinkih, 1. 3. 12. 2019. Dogodka sta se udeležila člana komisije Davorin Terčon in Bogomir
Vnučec.
Ad 3 )
Komisija se je seznanila s Poročilom o Srečanju predsednikov odborov parlamentov
Evropske unije za evropske zadeve (COSAC), ki je potekalo v Zagrebu, 19. in 20. 1.
2020. Dogodka se je udeležil predsednik Komisije Bojan Kekec.
Ad 4 )
Komisija se je seznanila s Poročilom o Srečanju skupine za skupni parlamentarni
nadzor EUROPOLA, ki je potekalo v Bruslju, 23. in 24. 9. 2019. Dogodka se je
udeležil član komisije Samer Khalil.
Ad 5 )
Zapisnik 40. redne seje Komisije je bil potrjen brez pripomb.
Sekretarka
Lilijana Žurman

Predsednik
Bojan Kekec
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