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Ljubljana, 15. 12. 2020

Predlog
ZAPISNIK

53. seje Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve, ki je
bila v torek, 8. decembra 2020, organizirana preko aplikacije Cisco Webex Meetings
na daljavo in z osebno prisotnostjo v velikem salonu/I, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je začela ob 15. uri in zaključila ob 17. uri.
Prisotni:
 predsednik Bojan Kekec,
 podpredsednik Igor Antauer,
 član: mag. Peter Požun,
 na daljavo: Bojana Potočan, mag. Igor Velov, Bogomir Vnučec, Davorin Terčon,
Željko Vogrin, dr. Branka Kalenić Ramšak, Samer Khalil, mag. Miroslav Ribič,
Branko Šumenjak.
Ostali prisotni:
 Jasna Furlanič, Ministrstvo za zunanje zadeve,
 mag. Špela Štebal Renčelj, Ministrstvo za pravosodje,
 mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka, Služba Vlade RS za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko,
 mag. Nena Dokuzov, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v RS.
Dnevni

r e d:

1. Predlog zakona o spremembi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko unijo
ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o postopku predaje med državami
članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško (MSPP-A), EPA 1505-VIII
2. Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost
3. Potrditev zapisnika 51. seje Komisije
Ad 1 )
Komisija je obravnavala Predlog zakona o spremembi Zakona o ratifikaciji
Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o
postopku predaje med državami članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško
(MSPP-A) (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.
Sporazum med EU ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o postopku predaje
med državami članicami EU ter Islandijo in Norveško (v nadaljevanju: Sporazum) je
bil podpisan 28. junija 2006 na Dunaju. Državni zbor je Sporazum ratificiral 6.
februarja 2008.
Člani Komisije se strinjajo z razlogom, ki narekuje spremembo akta o ratifikaciji
Sporazuma, da Republika Slovenija druge pogodbenice obvesti, da so izvršitveni
organi v Republiki Sloveniji okrožna sodišča.
Ob tem pa člani Komisije opozarjajo na neskladnost pri navajanju določbe, ki se
spreminja. V 1. členu Predloga zakona je določeno, da se spremeni prvi odstavek 4.
člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma med EU ter Republiko Islandijo in Kraljevino
Norveško o postopku predaje med državami članicami Evropske unije ter Islandijo. V
obrazložitvi pa se navaja, da se spreminja drugi odstavek zadevnega člena. Na
podlagi navedenega obstaja dvom v pravilnost besedila, ki se spreminja, kar
napotuje na sprejetje ustreznih popravkov.
***
Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Igor Antauer.
Ad 2)
Komisija se je seznanila s pripravami na sprejetje Nacionalnega načrta za okrevanje
in odpornost,ki se navezuje na koriščenje sredstev večletnega finančnega okvirja
2021-2027 in instrumenta za okrevanje NextGenerationEU. Za njegovo sprejetje je
pristojna Vlada RS.
Pobudo za obravnavo zadeve je podal član Komisije mag. Peter Požun, ki je
predlagal, da se na sejo, poleg pristojne državne sekretarke, povabi še dr. Zoran
Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v RS.
Dr. Stančič je poudaril, da se je Evropska komisija sposobna prilagajati aktualnim
izzivom kot odzivu na pandemijo nove korona virusne bolezni (COVID-19), ki ima
velik vpliv na naše vsakdanje življenje. Poudaril je, da nas je omenjena pandemija na
marsikaterem področju ulovila nepripravljene. Ne glede na to, da je EK na nevarnosti
v zvezi z novim virusom opozarjala že od januarja 2020, na začetku pandemije
skupnega odziva na ravni EU ni bilo. Države članice so namreč v prvih tednih po
izbruhu COVID-19 v EU večinoma sprejemale enostranske ukrepe, ki so vplivali na
delovanje enotnega trga, ovirali mobilnost in vnašali motnje v vsakodnevno življenje
državljanov, zlasti tistih, ki živijo v obmejnih regijah. Navedeni neusklajeni ukrepi tako
dostikrat niso bili učinkoviti pri premagovanju virusa, se je pa z njimi uspelo vsaj
začasno zajeziti širjenje bolezni. V nadaljevanju je predstavil sklope ukrepov za
pomoč pri omejevanju širjenja koronavirusa, reševanju življenj in krepitvi odpornosti
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notranjega trga. Evropska komisija je ob pojavu COVID-19 v EU nemudoma začela
pripravljati ukrepe za zajezitev njenih posledic in hkrati prevzela vlogo koordinatorja
med državami članicami EU. Slednje so se sčasoma preusmerile od sprejemanja
začasnih in enostranskih ukrepov k medsebojni podpori, npr. s sprejemanjem
pacientov s COVID iz drugih držav, s pošiljanjem kadra in medicinske opreme v
regije, ki so takrat najbolj potrebovale pomoč. Izpostavil je mnenje Evropske komisije
o proračunskem načrtu Slovenije, o katerem meni, da je na splošno skladen s
sprejetim priporočilom Sveta z dne 20. 7. 2020. Orisal je sprejete in prihodnje
mehanizme, ki bodo ključni za okrevanje EU po pandemiji COVID-19 in hkrati za
izkoriščanje priložnosti podnebnega in digitalnega prehoda. Prednostne obravnave
bosta deležna izvajanje evropskega zelenega dogovora za zagotovitev, da bo
podnebni prehod pravičen in da nihče ne bo zapostavljen, da bo EU lahko dosegla
podnebno nevtralnost do leta 2050 in do leta 2030 zagotovila ambiciozen napredek
pri doseganju tega cilja ter oblikovanje digitalnega desetletja Evrope z vzpostavitvijo
resnično delujočega enotnega trga za digitalne storitve znotraj varnih in etičnih meja,
oblikovanjem okvira za zaupanja vredno umetno inteligenco in razvojem evropske
vodilne vloge z digitalnimi cilji za leto 2030 ter dinamičnega podatkovnega
gospodarstva. Izrazil je zadovoljstvo, da v Sloveniji poteka proces priprave
nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, ki poteka v tesnem dialogu z
Evropsko komisijo. Hkrati je izrazil pričakovanje, da bodo v procesu nastajanja
zadevnega akta sodelovali zainteresirani deležniki.
Mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko, je predstavila instrumente EU za povečanje skupne finančne
zmogljivosti evropskega proračuna za obdobje 2021-2027. Dolgoročni proračun EU
bo skupaj z začasnim instrumentom za spodbujanje okrevanja NextGenerationEU
največji sveženj spodbud, ki se je kdaj koli financiral iz proračuna EU. Skupaj 1,8
bilijona evrov bo pomagalo pri obnovi Evrope po pandemiji COVID-19. Navedla je, da
je bilo s pripravo Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost ter pripravo nabora
in spremljanja izvajanja posameznih projektov seznanjeno že 2000 deležnikov.
Sloveniji je v okviru Sklada za okrevanje in odpornost na voljo 5,2 milijarde evrov, od
tega 1,6 milijarde nepovratnih sredstev in 3,6 milijarde evrov povratnih sredstev. Pri
njegovi pripravi je potrebno upoštevati priporočila Sveta državi, poročilo Evropske
komisije o državi 2020, poročilo UMAR o razvoju, ekonomski pregled za državo za
2020, ki ga poda OECD ter nacionalne strateške dokumente. V zvezi s časovnico
priprav je izpostavila, da bo potrebno do konca leta 2020 pripraviti končno verzijo
nacionalnega načrta, ki ga bo potrdila Vlada RS in bo nato predložen v sprejemanje
na ravni EU (Svet EU). V povezavi s prihodnjo kohezijsko politiko so bili Evropski
komisije že posredovani določeni dokumenti kot je Partnerski sporazum, programi,
sistem upravljanja finančni instrumenti in teritorialni pristopi. Vsako področje sledi
enotni strukturi. Po doseženem julijskem dogovoru voditeljev držav članic Evropske
unije ima Slovenija za naslednjih deset let na voljo več kot 10 milijard evrov evropskih
sredstev ali dva do trikrat več kot jih je imela v preteklosti. V prihodnjih letih je
Sloveniji na razpolago 2,9 milijarde evrov za izvajanje evropske kohezijske politike in
1,6 milijarde evrov za izvajanje skupne kmetijske politike. Dodatno bo lahko koristila
tudi do 5,7 milijarde evrov iz centralnega mehanizma Evropske komisije za okrevanje
in odpornost, od tega 1,6 milijarde evrov nepovratnih in 3,6 milijarde evrov povratnih
sredstev. Neformalno usklajevanje vsebin z Evropsko komisijo že poteka. Osnutek
načrta bo v prihodnjih mesecih predmet usklajevanj, v formalno potrditev pa bo na
Evropsko komisijo posredovan do 20. decembra 2020.
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Mag. Peter Požun je pozdravil usmeritve Evropske komisije na razvoj EU po
pandemiji, ki dajejo velik poudarek zdravstvenemu sektorju. Glede sodelovanja
deležnikov pri pripravi Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, je opozoril, da
v proces njegovega oblikovanja do sedaj ni bil vključen Državni svet. S področja
zdravstva in zdravstvene oskrbe je digitalizacijo in poklicne kompetence v
zdravstveni negi izpostavil kot glavna izziva, ki bi morala biti ustrezno obravnavana in
ovrednotena v Nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost. Zavzel se je za
predhodno seznanitev z vsebino zadevnega dokumenta pred potrditvijo na seji Vlade
RS.
Mag. Nena Dokuzov je v odzivu na razpravo Komisije pojasnila stališče glede
digitalizacije v zdravstvu, ki je usmerjeno v integralni pristop.
Ad 3)
Zapisnik 51. redne seje Komisije je bil potrjen brez pripomb.

Sekretarka
Lilijana Žurman

Predsednik
Bojan Kekec
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