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Kako je Komisija ocenila slovenski načrt za okrevanje in odpornost?
Komisija ocenjuje načrte za okrevanje in odpornost na podlagi enajstih meril iz uredbe o mehanizmu
za okrevanje in odpornost. Na podlagi teh enajstih meril je treba oceniti, ali:
imajo ukrepi trajen učinek,
ukrepi obravnavajo izzive, opredeljene v priporočilih za posamezne države, ali pomemben del
teh izzivov,
so mejniki in cilji, ki omogočajo spremljanje napredka pri reformah in naložbah, jasni in
realistični,
načrti izpolnjujejo cilja, da je za podnebne ukrepe namenjenih vsaj 37 % odhodkov, za
digitalno področje pa vsaj 20 % odhodkov,
načrti upoštevajo načelo, da se ne škoduje bistveno,
načrti vključujejo ustrezen mehanizem nadzora in revizije ter zagotavljajo verjetnost informacij
o stroških.
Komisija je svojo oceno povzela v predlogu izvedbenega sklepa Sveta. Delovni dokument služb
Komisije, ki spremlja predlog, vsebuje podrobno dokumentacijo o oceni.
Ali slovenski načrt za okrevanje in odpornost učinkovito podpira zeleni prehod?
Slovenski načrt k zelenemu prehodu prispeva 42 % vseh tej državi dodeljenih sredstev, ki znašajo
2,5 milijarde evrov. To presega 37-odstotni minimum, ki ga zahteva uredba o mehanizmu za
okrevanje in odpornost.
Načrt vključuje reforme v zvezi z energijo iz obnovljivih virov in trajnostno mobilnostjo v podporo
razogljičenju energetskega in prometnega sektorja. K podnebnim ciljem največ prispevajo ukrepi za
prilagajanje podnebnim spremembam, npr. na področju preprečevanja poplav, ukrepi za spodbujanje
energije iz obnovljivih virov in izboljšanje energijske učinkovitosti javnih stavb ter nadgradnja
železniške infrastrukture. Spet drugi ukrepi krepijo biotsko raznovrstnost, na primer z boljšim
gospodarjenjem z gozdovi ali spodbujanjem sonaravnih rešitev za prilagajanje podnebnim
spremembam.
Ali slovenski načrt za okrevanje in odpornost učinkovito prispeva k digitalnemu prehodu?
Slovenski načrt k digitalnemu prehodu prispeva 21 % vseh tej državi dodeljenih sredstev, ki znašajo
2,5 milijarde evrov. To presega 20-odstotni minimum, ki ga zahteva uredba o mehanizmu za
okrevanje in odpornost.
Načrt vključuje ključne reforme kibernetske varnosti in elektronske identifikacije, da bi se povečali
uporaba javnih e-storitev in digitalizacija podjetij. Naložbe v širokopasovno povezljivost, zmogljivosti
v oblaku ter digitalna znanja in spretnosti bodo pomagale zmanjšati digitalni razkorak. Digitalizirana
bodo ključna področja javnega sektorja, vključno s pravosodjem, zdravstvom, izobraževanjem in
kulturo. Namenski program bo podpiral digitalizacijo konzorcijev, ki združujejo MSP in velika
podjetja. Slovenija namerava sodelovati tudi v štirih večdržavnih projektih (v zvezi z infrastrukturo v
oblaku, mikroelektroniko, kvantno komunikacijo in blokovno verigo).
Digitalni vidiki so vključeni v več drugih ukrepov iz načrta. To kaže na odločenost Slovenije, da
podpre digitalni prehod in obravnava z njim povezane izzive s širokim, medsektorskim pristopom:
krepitev digitalnih znanj in spretnosti na vseh ravneh izobraževalnega sistema, vseživljenjsko učenje
in usposabljanje zaposlenih, e-zdravje, raziskovalno-razvojni projekti za podporo digitalnemu
prehodu podjetij, digitalna orodja za podporo trajnostnemu turizmu itd.
Ali načrt za okrevanje in odpornost predstavlja uravnotežen odziv na gospodarske in

socialne razmere v Sloveniji?
Načrt predstavlja uravnotežen odziv na gospodarske in socialne razmere v Sloveniji. Vključuje znatne
ukrepe za zmanjšanje pojavov socialne ranljivosti s pomembno teritorialno razsežnostjo, kot so
ukrepi za krepitev zdravstvenega varstva, vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe in zagotavljanje
cenovno dostopnih stanovanj za ljudi v stiski. Ti ukrepi uresničujejo več načel evropskega stebra
socialnih pravic.
Pomembni ukrepi so usmerjeni v mlade, kot so ukrepi za povečanje digitalnih in zelenih znanj in
spretnosti v okviru prenovljenih učnih načrtov, posodobitev izobraževalne infrastrukture, več
digitalnih izobraževalnih vsebin ter boljše povezovanje izobraževalnega sistema s potrebami trga
dela. Načrt obravnava tudi trenutno pomanjkanje osebja v zdravstvu, socialnem varstvu in predšolski
vzgoji s posodobitvijo študijskih programov in vključitvijo več podpore za strokovno usposabljanje.
Ali reforme, ki jih je predstavila Slovenija, učinkovito obravnavajo pomemben del
specifičnih priporočil, ki so bila naslovljena nanjo v okviru evropskega semestra?
Komisija meni, da načrt, ki ga je predložila Slovenija, vsebuje obsežen sklop reform in naložb, ki se
vzajemno krepijo in prispevajo k učinkovitemu reševanju vseh ali znatnega dela gospodarskih in
socialnih izzivov, opredeljenih v specifičnih priporočilih, ki jih je Svet naslovil na Slovenijo v okviru
evropskega semestra v letih 2019 in 2020.
Načrt vključuje ključne strukturne reforme pokojnin, zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Cilj pokojninske
reforme je povečati udeležbo starejših na trgu dela ter hkrati zagotoviti ustreznost in dolgoročno
vzdržnost pokojnin. Reforma zdravstva naj bi ohranila širok nabor pravic v okviru sistema obveznega
zdravstvenega zavarovanja, zagotovila finančno vzdržnost zdravstvenega sistema ter izboljšala
njegovo upravljanje in uspešnost, tudi z digitalizacijo, uvedbo telemedicine ter ustanovitvijo
neodvisnega organa za spremljanje vidikov kakovosti in varnosti. Reforma dolgotrajne oskrbe naj bi
ustvarila nov steber socialne varnosti z vključevanjem zdravstvenih in socialnih storitev za vse
starostne skupine ter zagotavljanjem enakega dostopa ne glede na socialno-ekonomski status. Te tri
krovne reforme naj bi, ko bodo izvedene, (i) znatno povečale odpornost slovenskega sistema socialne
varnosti; (ii) izboljšale kakovost in dostop do dolgotrajne oskrbe in zdravstvenega varstva ter
ustreznost pokojnin ter (iii) prispevale k dolgoročni fiskalni vzdržnosti ob soočanju s pomembnimi
demografskimi izzivi.
V načrt so vključene reforme za izboljšanje znanj in spretnosti delovne sile s poudarkom na digitalnih
znanjih in spretnostih, ustreznejšem vseživljenjskem učenju za zadovoljitev potreb trga dela in
večjem številu diplomantov, zlasti v zdravstvu. Načrt obravnava socialne izzive s povečanjem števila
cenovno dostopnih stanovanj s poudarkom na mladih, starejših in ranljivih skupinah. Poleg tega
vključuje reforme, ki obravnavajo dolgotrajna ozka grla v poslovnem okolju, zlasti z zmanjšanjem
upravnega bremena in izboljšanjem javnega naročanja. Predvidene so tudi reforme za spodbujanje
raziskav in inovacij ter krepitev sodelovanja med raziskovalnim in poslovnim sektorjem. Načrt
vključuje reforme, namenjene razogljičenju gospodarstva, kot so ukrepi za povečanje energijske
učinkovitosti stavb in trajnostne mobilnosti, spodbujanje energije iz obnovljivih virov ter varstvo
gozdov za ublažitev posledic podnebnih sprememb.
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