Velja govorjena beseda!

NAGOVOR PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA SVETA RS ALOJZA KOVŠCE OB SIMBOLNI PREDAJI
PARLAMENTARNE DIMENZIJE PREDSEDOVANJA NACIONALNI SKUPŠČINI IN SENATU FRANCOSKE
REPUBLIKE
(videokonferenca, 6. 1. 2021, ob 16. uri, VDT)

Spoštovani predsednik Senata g. Gérard Larcher,
spoštovana podpredsednica Nacionalne skupščine ga. Laetitia Saint-Paul,
Spoštovani kolegi,

V veselje in čast si štejem, da lahko pozdravim vse sodelujoče na današnjem
dogodku. Ker smo v prvem tednu leta 2022, vam želim zdravja, sreče in
delovnih uspehov pri izvajanju aktivnosti, ki vodijo k skupnemu dobru.
S koncem leta 2021 se je zaključilo uspešno skupno 18-mesečno obdobje
predsedovanja Svetu EU tria Nemčija-Portugalska-Slovenija. Slovenija je
prevzela zahtevno vlogo v drugi polovici leta 2021. To je bilo njeno drugo
predsedovanje v letu, ko obeležujemo 30 let samostojne države. Ocenjujem,
da je potekalo v odlični organizaciji in vsebinsko ustrezno. Zahtevnost in
kompleksnost obravnavanih vsebin je potekalo predvsem v znamenju
soočanja s pandemijo covida-19. Novo leto 2022 se je pričelo z vnovičnim
zaostrovanjem pandemije covid-19 in v zaostrenem geopolitičnem kontekstu.
Zato se na evropski ravni pričakuje še naprej zavzet boj proti navedenim
izzivom.
S sprejemanjem ukrepov za okrevanje evropskega gospodarstva ter
trajnostno obnovo po pandemiji je Svet EU v času slovenskega predsedovanja
potrdil 22 načrtov za okrevanje in odpornost, s čimer je bil omogočen začetek
izvajanja naložb in reform v državah članicah.
Na področju zelenega prehoda in podnebnih sprememb je Slovenija začela
pogajanja o zajetnem podnebno energetskem svežnju »Pripravljeni na 55«.

Strinjamo se lahko, da je dogovor o svežnju ključnega pomena tudi kot
odgovor na naraščajoče cene energije v Evropi, predvsem z vidika rabe
obnovljivih virov energije.
Zahvaljujem se za trud in podporo pri krepitvi odpornosti EU proti
prihajajočim krizam, vključno s kibernetskimi grožnjami in digitalno
preobrazbo. Ob tem bi obsodil poskuse destabilizacije EU z zlorabo beguncev
in vzpostavitvijo kriznih razmer, ki veljajo na poljsko beloruski meji. Kot
prispevek na področju zunanje politike izpostavljam spodbude za širitev EU,
kar je bila ena od ključnih prednostnih nalog slovenskega predsedovanja.
Parlamentarci se zavedamo odgovornosti pri uveljavljanju dialoga na
področjih skupnega interesa. Slovenija je bila v obravnavanem času tarča
kritik zaradi vladavine prava. Sam sem se srečal z delegacijo Odbora
Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje
zadeve (Libe) v času, ko je obiskala Slovenijo in izmenjal mnenja glede tem, ki
so bile v fokusu zanimanja. Poudarjam, da do razlik pri razumevanju skupnih
evropskih vrednot prihaja zaradi različnih zgodovinskih izkušenj evropskih
narodov. Menim, da je pri preseganju razlik pomemben stalni dialog z
državami in deležniki na vseh ravneh. Verjamem, da je vloga parlamentov v
procesu oblikovanja smelih odgovorov na izzive posameznih vsebin
nepogrešljiva.
Konferenca predsednikov parlamentov predstavlja odlično platformo za
uresničevanje medparlamentarnega dialoga. Tako kot predsedniku Državnega
zbora, je tudi meni v čast in zadovoljstvo, da bo, v okviru slovenskega
predsedovanja, 28. in 29. marca 2022, konferenca potekala v Sloveniji.
Upam, da nam bodo epidemiološke okoliščine dopuščale, da ohranimo fizično
srečanje in v živo naslovimo prihajajoče izzive.
Prepričan sem in iskreno želim, da bo francosko predsedovanje v prvi polovici
letošnjega leta, ki poteka pod geslom: okrevanje, moč in pripadnost, uspešno
doseglo zastavljene cilje na vseh ravneh.
Hvala za pozornost.

