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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05
- uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F in 81/18 - odl. US), je
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve na 75. seji 23. 11. 2021 sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o vzpostavitvi Socialnega sklada za podnebje
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve (v nadaljevanju: Komisija) je
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Socialnega sklada za podnebje (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 v
obravnavo.
Dopolnilno obrazložitev je podal mag. Hinko Šolinc, generalni direktor Direktorata za energijo
na Ministrstvu za infrastrukturo, ki je predstavil vsebino predlagane uredbe in Predlog
stališča. Pojasnil je, da je predlagana uredba del zakonodajnega svežnja »Pripravljeni na
55«, katerega cilj je ogljično nevtralna in trajnostna Evropska unija. Izpostavil je, da se v ta
namen namerava trgovati z emisijami stavb in prometa, kar pa bi posledično zvišalo cene
energentov in imelo pomembne socialne in distribucijske učinke, predvsem na ranljivejše
sloje družbe. Za blažitev teh učinkov pa Evropska komisija predlaga ustanovitev Socialnega
sklada za podnebje (v nadaljevanju: Sklad), ki bi se delno financiral iz dobičkov trgovanja z
emisijami. Prav tako je pojasnil, da se vsaki državi, na podlagi različnih faktorjev, izračuna
količina sredstev, ki jih prejme z Sklada, ter da je Sloveniji bilo dodeljeno malo manj kot 400
milijonov evrov.
Slovenija podpira Predlog, da se zagotovijo ustrezni viri financiranja ukrepov tudi najbolj
ranljivim skupinam prebivalstva, v primerih ogrožanja teh skupin zaradi doseganja trajnostnih
ciljev in pozdravlja ustanovitev predlaganega Sklada.
Komisija podpira predlog stališča in pozdravlja cilje predlagane uredbe, ima pa pomisleke
glede visoke ravni birokracije, ki bodo spremljale izvajanje uredbe in glede višanja cen
energentov, ki bi oškodovale potrošnike in negativno vplivale na gospodarstvo. Člani
Komisije so izpostavili obseg dodeljenih sredstev Sloveniji kot tranzitni državi, ki bi morala biti
utemeljena na deležu rabe energije v prometu. Skrbi jih, če bodo morali tudi državljani
delno kriti stroške slovenskih podjetij, ki bi se pojavili zaradi višanje cen energentov.
Komisija ob tem predlaga, da se več pozornosti nameni ozaveščanju javnosti o zmanjšanju
porabe energije.

Članom Komisije so bili seznanjeni, da je administrativni del uredbe še vedno problem in da
se v času pogajanj z njim aktivno ukvarjajo. Glede višanja cen energentov je bilo pojasnjeno,
da naj bi se cenovna podpora zagotavljala iz Sklada. Slovenija se aktivno pogaja za
dodelitev večjega deleža sredstev iz Sklada prav zaradi visokega deleža prometa v državi.
Cilj je, da državljani ne bi bili še dodatno prizadeti s stroški podjetij, saj ta kupujejo energijo
na podlagi cen na trgu za več let naprej. Dejstvo je, da trenutno še ni zakonske podlage za
omejevanje količine energije, ki jo posameznik lahko potroši.
***
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 vzpostavitvi Socialnega sklada za podnebje.
***
Za poročevalca je bil določen član Komisije Bogomir Vnučec.
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