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Predlog
ZAPISNIK

58. seje Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve (v
nadaljevanju: Komisija), ki je bila v torek, 23. februarja 2021, organizirana preko
aplikacije Cisco Webex Meetings na daljavo in z osebno prisotnostjo v dvorani
Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je začela ob 14. uri in zaključila ob 15.30 uri.
Prisotni:
 predsednik Bojan Kekec,
 član: mag. Peter Požun,
 na daljavo: Bojana Potočan, dr. Branka Kalenić Ramšak, Samer Khalil, Branko
Šumenjak, Miroslav Ribič, Davorin Terčon, Željko Vogrin.
Opravičeno odsotna:
 podpredsednik Igor Antauer,
 član: Bogomir Vnučec.
Ostali prisotni:
 Jure Vršnak, Ministrstvo za zunanje zadeve,
 mag. Tina Sršen, Ministrstvo za infrastrukturo (na daljavo).
Dnevni

r e d:

1. Predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah
Evropske unije v obdobju 2021-2024, EPA 1656-VIII, EU U 992
2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta
in Sveta o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi
Uredbe (EU) št. 347/2013, EPA 1668-VIII, EU U 993
Ad 1 )
Komisija je obravnavala Predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike
Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021-2024 (v nadaljevanju: Predlog
deklaracije), ki ga je Državnemu zboru, na podlagi drugega odstavka 5. 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) in 154.f člena
Poslovnika Državnega zbora, posredovala Vlada Republike Slovenije.

Komisija Predlog deklaracije podpira.
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve, ki je
pojasnil, da Vlada Republike Slovenije predlaga sprejetje Predloga deklaracije za
daljše obdobje kot je bila uveljavljena praksa v preteklosti, ko se je nanašala na 18
mesecev. Predlog deklaracije zajema obdobje med leti 2021 – 2024, to je za obdobje
do zaključka zakonodajnega cikla oziroma trajanja Strateške agende Evropske unije.
S tem bo dosežena tudi večja jasnost glede ključnih prednostnih nalog delovanja
Republike Slovenije v Evropski uniji.
Člani Komisije so bili seznanjeni, da predlagana deklaracija zagotavlja politične
usmeritve, ki bodo prispevale k lažjemu načrtovanju, večji stabilnosti ter učinkovitosti
dela resornih ministrstev. S strateškim okvirjem za načrtovanje dela na posameznih
področjih se bodo lahko domače razprave uskladile s političnim in zakonodajnim
ciklom na ravni Evropske unije. Na ta način se poskuša tudi umestiti interese
Republike Slovenije v dolgoročni strateški okvir Evropske unije, s čimer bi ti dobili
večji pomen tudi v razpravah na ravni Sveta EU.
Člani Komisije ugotavljajo, da je Predlog deklaracije razdeljen na štiri poglavja in
sicer govori o EU in vrnitvi k temeljnim vrednotam, o novem in potrebnem zagonu,
razčlenjuje šest prednostnih področij delovanja Republike Slovenije v EU in
izpostavlja čas predsedovanja Republike Slovenije EU.
Med prednostna področja delovanja Republike Slovenije bi bilo potrebno, po mnenju
Komisije, ustrezno umestiti področje kibernetske kriminalitete in digitalne odpornosti,
saj pravni sistemi niso prilagojeni novim digitalnim razmeram. Obravnava
kibernetskih izzivov ter soočanja s hibridnimi grožnjami je za Republiko Slovenijo
pomembno z vidika usklajenega delovanja na ravni EU.
V zvezi s krepitvijo ekonomske in socialne kohezije v EU, člani Komisije na področju
zdravja izpostavljajo digitalizacijo in poklicne kompetence v zdravstveni negi kot
glavna izziva, ki bi morala biti ustrezno obravnavana in ovrednotena tako v
Nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost kot na področju izvajanja programov
in črpanja sredstev kohezijske politike.
V Državnem svetu je že bilo izraženo mnenje, da predlog Evropske komisije za
vzpostavitev evropske zdravstvene unije predstavlja dobro izhodišče in odlično
priložnost za poglobljeno razpravo o stanju naših zdravstvenih sistemov in njihovem
napredku v prihodnje, ne samo na ravni posamezne države članice, ampak tudi EU
kot celote.
V zvezi s promocijo interesov in vrednot EU v sosedstvu in svetu ter nadaljevanjem
širitvenega procesa, člani Komisije poudarjajo, da ima Republika Slovenija posebno
odgovornost do držav Zahodnega Balkana, zato si mora še naprej prizadevati, da bo
EU Zahodnemu Balkanu namenjala ustrezno pozornost v okviru širitvenega procesa.
Približevanje EU je v strateškem interesu EU.
V zvezi s krepitvijo skupne zunanje politike in poglabljanja transatlantskih vezi člani
Komisije zagovarjajo celovito in dejavno sodelovanje EU in ZDA. Zavedajo se, da
sodijo odnosi z ZDA med geostrateške prednostne naloge EU. Zavedajo se pomena
umestitve držav članic EU v svetovne trgovinske tokove in sprejetja instrumentov
skupne trgovinske politike.
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V procesu okrevanja po pandemiji covid-19 bi morala Republika Slovenija posebno
pozornost posvetiti čim bolj uspešnemu in učinkovitemu čezmejnemu in
medregionalnemu sodelovanju. Gre za pomembna elementa kohezijske politike EU.
Za uspešno uresničevanje svojih interesov bi morala Republika Slovenija, po mnenju
Komisije, potrebno pozornost posvetiti financiranju ukrepov sodelovanja in dodatnim
aktivnostim na navedenem področju.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik Komisije Bojan Kekec.
Ad 2)
Komisija je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropsko energetsko
infrastrukturo in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 347/2013 (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 je podala predstavnica Ministrstva za infrastrukturo, mag. Tina
Seršen, ki je povedala,da predlog uredbe spreminja pravni okvir, ki je bil sprejet 2013
in je določal pravila za pravočasen razvoj in interoperabilnost vseevropskih
energetskih omrežij. Uredba je pomagala uresničiti cilje energetske politike EU:
zagotoviti delovanje notranjega energetskega trga in zanesljivost oskrbe v Uniji,
spodbuditi energijsko učinkovitost in varčevanje z energijo ter razvoj novih in
obnovljivih virov energije ter spodbuditi medsebojno povezovanje energetskih
omrežij. Ker se je po letu 2013 politika na področju energetike v EU zaradi različnih
dogodkov, bistveno spremenila, je utemeljeno sprejetje revidirane uredbe, ki bo še
naprej zagotavljala, da bodo novi projekti ustrezali ciljem glede povezovanja trgov,
konkurenčnosti in zanesljivosti oskrbe. prispevala k ciljem EU glede zmanjšanja
emisij s spodbujanjem vključevanja obnovljivih virov energije in novih tehnologij čiste
energije v energetski sistem.
Slovenija načeloma podpira načrtovane ukrepe za doseganje podnebno-energetskih
ciljev. Pri vprašanju nadaljnjega razvoja klasične čezmejne plinske infrastrukture bo
podprla doseženo večinsko kompromisno stališče v Svetu.
Komisija načeloma podpira projekte na področju obnovljivih virov energije. Meni, da
je pomembna trajnostna,varna in cenovno dostopna oskrba z ogljično nevtralnimi
plini, kot je zlasti vodik iz obnovljivih virov energije, ki hkrati omogoča razogljičenje.
Zato je potrebno omogočiti razvoj ustrezne infrastrukture, ki bo omogočila, da se v
energetski sistem vključijo čiste tehnologije, vključno z vetrno energijo in vodikom.
Verjamejo, da bo predlagana uredba prispevala k ciljem EU glede zmanjšanja emisij
s spodbujanjem vključevanja obnovljivih virov energije in novih tehnologij čiste
energije v energetski sistem. Pri tem pa je pomembno upoštevanje posebnosti
države članice.
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Ob tem so bili seznanjeni, da predlagana uredba ukinja podporo klasični plinski
infrastrukturi in ne podpira financiranja čezmejne plinske infrastrukture iz sredstev
EU. Krepi pa se podpora razvoju visoko zmogljivih energetskih omrežij.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 347/2013.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik Komisije Bojan Kekec.

Sekretarka
Lilijana Žurman

Predsednik
Bojan Kekec
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