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Evropska komisija je danes sprejela pozitivno oceno načrta Slovenije za okrevanje in odpornost, ki je
osnova za izplačilo 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 705 milijonov evrov posojil, ki jih bo
EU nakazala Sloveniji v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost (Recovery and Resilience
Facility – RRF). S temi sredstvi se bo podprlo izvajanje ključnih naložbenih in reformnih ukrepov iz
načrta Slovenije za okrevanje in odpornost. To bo Sloveniji omogočilo, da bo ob izhodu iz pandemije
COVID-19 močnejša.

RFF je v središču evropskega instrumenta za okrevanje NextGenerationEU, v okviru katerega se bodo
zagotovila sredstva v višini 800 milijard evrov (v tekočih cenah) v podporo naložbam in reformam po
vsej EU. Slovenski načrt je del usklajenega odziva EU brez primere na krizo zaradi COVID-19, da bi
se spoprijeli s skupnimi evropskimi izzivi s sprejemanjem zelenega in digitalnega prehoda, pa tudi
okrepili gospodarsko in socialno odpornost ter kohezijo enotnega trga.

Komisija je slovenski načrt ocenila na podlagi meril iz uredbe o RRF. V analizi je zlasti proučila, ali
naložbe in reforme, ki jih načrtuje Slovenija, podpirajo zeleni in digitalni prehod, ali prispevajo k
učinkoviti obravnavi v evropskem semestru ugotovljenih izzivov in ali krepijo potencial rasti njenega
gospodarstva, ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko in socialno odpornost.

Zajamčenje zelenega in digitalnega prehoda Slovenije

Komisija ugotavlja, da je v slovenskem načrtu 42 % skupnih dodeljenih sredstev namenjenih za
ukrepe, ki podpirajo podnebne cilje. Med ukrepi, ki naj bi zajamčili zeleni prehod države, so naložbe
za spodbujanje energije iz obnovljivih virov, povečanje energijske učinkovitosti stavb in njihove
protipotresne sanacije, spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in nadgradnjo železniške
infrastrukture.

Komisija ugotavlja, da je v slovenskem načrtu 21 % skupnih dodeljenih sredstev namenjenih za
ukrepe, ki podpirajo digitalni prehod. Med njimi so prizadevanja za digitalizacijo javne uprave,
naložbe v povezljivost in digitalna znanja in spretnosti ter digitalizacija podjetij.

Okrepitev gospodarske in socialne odpornosti Slovenije

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 pomembne reforme dolgotrajne oskrbe,
zdravstvenega varstva, pokojnin in trga dela, izobraževanja ter znanj in spretnosti, raziskav in
razvoja ter inovacij, poslovnega okolja in javnega naročanja.

Načrt predstavlja celovit in ustrezno uravnotežen odziv na gospodarske in socialne razmere v državi
ter s tem ustrezno prispeva k vsem šestim stebrom iz uredbe o RRF.

Podpiranje projektov naložb in reform na vodilnih področjih

V načrtu, ki ga je predložila Slovenija, so predlagani projekti na sedmih evropskih vodilnih področjih.
To so posebni naložbeni projekti, s katerimi se obravnavajo vprašanja, ki se pojavljajo v vseh državah
članicah, na področjih, pomembnih za ustvarjanje delovnih mest in rasti, in ki so potrebni za dvojni
prehod. Na primer v okviru vodilnega področja preusposabljanja in izpopolnjevanja je Slovenija
predlagala sveženj 114 milijonov evrov za okrepitev digitalnih znanj in spretnosti ter kompetenc
dijakov in študentov, zaposlenih in javnih uslužbencev, bodisi v sklopu posodobitve izobraževalnega
sistema bodisi prek vseživljenjskega učenja.

V oceni je bilo poleg tega ugotovljeno, da noben od teh načrtovanih ukrepov ne škoduje bistveno
okolju, kar je skladno z zahtevami iz uredbe o RRF.

Nadzorni sistemi, ki jih je vzpostavila Slovenija, so ocenjeni kot primerni za zaščito finančnih



interesov Unije. V načrtu je dovolj podrobno opisano, kako bodo nacionalni organi preprečevali,
odkrivali in odpravljali primere nasprotij interesov, korupcije in goljufij, povezanih z uporabo
sredstev.

Izjave članic in članov kolegija:

Predsednica Ursula von der Leyen je povedala: „Evropska komisija je danes dala zeleno luč načrtu
Slovenije za okrevanje in odpornost. Načrt združuje naložbe za zeleni in digitalni prehod z reformami
sistemov dolgotrajne oskrbe, zdravstvenega varstva in pokojnin v korist vseh slovenskih državljanov
in državljank. Ponosna sem, da bomo z 2,5 milijarde evrov, zagotovljenih z instrumentom
NextGenerationEU, prispevali k uresničitvi tega načrta.“

Izvršni podpredsednik za gospodarstvo za ljudi Valdis Dombrovskis je dejal: „Ta v prihodnost
usmerjeni načrt za okrevanje gospodarstva bo Sloveniji pomagal, da bo po krizi močnejša in bo
stopila na okolju prijaznejšo in bolj digitalno pot. Te naložbe, od zaveze za povečanje energijske
učinkovitosti in protipotresno sanacijo stavb do digitalne preobrazbe javne uprave in zdravstvenih
sistemov, bodo še dolga leta prinašale koristi slovenskemu gospodarstvu in družbi. Načrt zaznamuje
tudi močna socialna razsežnost z reformami nacionalnega pokojninskega sektorja ter sektorjev
zdravstva in oskrbe, da bi se izboljšala socialna zaščita, skupaj s programi za izboljšanje znanj in
spretnosti ter z boljšim dostopom do cenovno dostopnih stanovanj. Pozdravljamo usklajeno
kombinacijo reform in naložb, ki naj bi v Sloveniji spodbudile resnične spremembe. Čas je, da jih
uresničimo.“

Evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni je povedal: „Slovenija začenja svoje
predsedovanje z dobro novico, da je Komisija odobrila njen načrt za okrevanje in odpornost. To je
obsežen program naložb in reform, ki bo prebivalcem in prebivalkam Slovenije v prihodnjih letih
prinesel resnične koristi. Načrt bo znatno spodbudil javne naložbe. Skupno vsebuje kar 50 pobud –
od prenove stavb do izboljšanja vodnih sistemov in od nadgrajene železniške infrastrukture do
digitalizacije javnih storitev. Zlasti me veselita zavezi za okrepitev zdravstvenega sistema in
povečanje ponudbe cenovno dostopnih stanovanj. Nenazadnje se bo z ukrepi za povečanje
konkurence, posodobitev javnih naročil, utrditev kapitalskih trgov in zmanjšanje upravnega bremena
okrepila tudi konkurenčnost Slovenije.“

Kaj sledi

Komisija je danes sprejela predlog sklepa, s katerim bo Sloveniji v okviru RRF zagotovila
1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 705 milijonov evrov posojil. Svet bo moral predlog
Komisije sprejeti praviloma v štirih tednih.

Če bo Svet načrt odobril, bo mogoče Sloveniji izplačati predhodno financiranje v višini
231 milijonov evrov. Ta znesek pomeni 13 % nepovratnih sredstev, dodeljenih Sloveniji.

Komisija bo nadaljnja izplačila odobrila ob upoštevanju zadovoljivega doseganja mejnikov in ciljev iz
načrta za okrevanje in odpornost, tj. glede na napredek pri izvajanju naložb in reform. 
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