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NextGenerationEU: Evropska komisija Sloveniji izplačala 231 milijonov
evrov predhodnega financiranja

Bruselj, 17. septembra 2021

Evropska komisija je Sloveniji danes izplačala 231 milijonov evrov v obliki predhodnega financiranja,
kar ustreza 13 % dodelitve nepovratnih sredstev za Slovenijo v okviru mehanizma za okrevanje in
odpornost (RRF). Izplačilo predhodnega financiranja bo olajšalo začetek izvajanja ključnih naložbenih
in reformnih ukrepov, predvidenih v načrtu Slovenije za okrevanje in odpornost.

Komisija bo nadaljnja izplačila odobrila na podlagi izvajanja naložb in reform, opisanih v slovenskem
načrtu za okrevanje in odpornost. Slovenija naj bi v obdobju izvajanja načrta prejela skupno 2,5
milijarde evrov, od tega 1,8 milijarde evrov v obliki nepovratnih sredstev in 705 milijonov evrov v
obliki posojil.

Današnje izplačilo sledi nedavni uspešni izvedbi prvih operacij najemanja posojil v okviru
instrumenta NextGenerationEU. Do konca leta namerava Komisija za financiranje prvih načrtovanih
izplačil državam članicam v okviru instrumenta NextGenerationEU zbrati skupaj do 80 milijard evrov
dolgoročnega financiranja, ki ga bodo dopolnjevale kratkoročne menice EU.

Mehanizem za okrevanje in odpornost je osrednji del instrumenta NextGenerationEU, ki bo zagotovil
800 milijard evrov (v tekočih cenah) za podporo naložbam in reformam v vseh državah članicah.
Slovenski načrt je del odziva EU brez primere, da bi iz krize zaradi COVID-19 izšli močnejši, s
spodbujanjem zelenega in digitalnega prehoda ter krepitvijo odpornosti in kohezije v naših družbah.

Podpiranje preobrazbenih naložb in reformnih projektov

Mehanizem za okrevanje in odpornost v Sloveniji financira naložbe in reforme, za katere se pričakuje,
da bodo korenito preoblikovale slovensko gospodarstvo in družbo. Nekateri od teh projektov so:

zagotovitev zelenega prehoda: slovenski načrt namenja 230 milijonov evrov za financiranje
obsežnih programov prenove, namenjenih povečanju energijske učinkovitosti javnih stavb,
vključno s šolami. Podpira tudi razogljičenje prometnega sektorja z naložbami v železniško
infrastrukturo v vrednosti 292 milijonov evrov, ki so namenjene nadgradnji preobremenjenih
železniških prog, prenovi železniških postaj, povečanju zmogljivosti, hitrosti in varnosti
železniškega prometa ter digitalizaciji železniške infrastrukture, da bi skrajšali potovalne čase;

podpiranje digitalnega prehoda: načrt predvideva naložbe v vrednosti 114 milijonov evrov
za krepitev digitalne pismenosti z izobraževanjem in vseživljenjskim učenjem, in sicer na
podlagi posodobitve učnih načrtov z digitalnimi znanji in spretnostmi v celotnem
izobraževalnem sistemu ter z organiziranjem usposabljanj za 20 000 učiteljev, izboljšanjem
povezljivosti šol ter povečanjem usposabljanja zaposlenih in javnih uslužbencev na področju
digitalnih znanj in spretnosti. Načrt bo poleg tega zagotovil 83 milijonov evrov za pospešitev
digitalne preobrazbe zdravstvenega sektorja;

krepitev gospodarske in socialne odpornosti: slovenski načrt daje velik poudarek
povečanju odpornosti ključnih socialnih sistemov. Poleg reform za posodobitev zdravstvenega
in pokojninskega sistema bo 110 milijonov evrov namenjenih za nove zdravstvene zmogljivosti
in opremo, vključno s prenovo infekcijskih klinik v Ljubljani in Mariboru. Poleg tega bo načrt
pripomogel k vzpostavitvi sistema dolgotrajne oskrbe za vse starostne skupine in povečal
dostopnost dolgotrajne oskrbe v celotni državi.

Izjave članic in članov kolegija

Predsednica Ursula von der Leyen je povedala: „Veseli me, da je Slovenija prejela prvo izplačilo v
okviru instrumenta NextGenerationEU v višini 231 milijonov evrov. To je pomemben korak k
uresničitvi ambicioznega programa ukrepov iz načrta Slovenije za okrevanje in odpornost. Načrt
združuje naložbe v zeleni in digitalni prehod z reformami sistema dolgotrajne oskrbe, zdravstvenega
varstva in pokojninskega sistema v korist vseh slovenskih državljank in državljanov.
NextGenerationEU bo zagotovil skupno 2,5 milijarde evrov financiranja, da bo to postalo mogoče.“
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Evropski komisar za proračun in upravo Johannes Hahn je dejal: „Vesel sem, da smo lahko po
intenzivnem sodelovanju hitro izpolnili tudi potrebe Slovenije po predhodnem financiranju. Ta
sredstva bodo zagotovila začetno spodbudo za izvajanje številnih zelenih in digitalnih projektov,
vključenih v slovenski nacionalni načrt.“

Komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni je dodal: „To predhodno financiranje je prvi del
financiranja v vrednosti 2,5 milijarde evrov v okviru instrumenta NextGenerationEU, s katerim bo v
naslednjih letih podprta prenova slovenskega gospodarstva. Slovenski načrt za okrevanje in
odpornost vsebuje obsežen program naložb in reform, ki bodo slovenskim državljanom in podjetjem
prinesli resnične koristi. Načrt vsebuje kar 50 pobud, ki zajemajo vse od obnove stavb in izboljšanja
vodnih sistemov do nadgradnje železniške infrastrukture in digitalizacije javnih storitev. Še zlasti
pozdravljam zaveze za okrepitev zdravstvenega sistema in povečanje ponudbe cenovno dostopnih
stanovanj v Sloveniji.“
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