PREDKLADACIA SPRÁVA

Majúc na zreteli Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020 – 2024, minister
životného prostredia Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády iniciatívny materiál
„Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu“.
Celý svet vrátane Európy sa bude musieť vysporiadať s čoraz častejšími a náročnejšími výzvami
v oblasti životného prostredia a zmeny klímy. V reakcii na aktuálne klimatické a environmentálne
výzvy predložila Európska komisia dňa 11. decembra 2019 Oznámenie k Európskej zelenej
dohode. Ide o rozsiahlu stratégiu Európskej únie smerom k napĺňaniu strategických rozvojových
cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a Parížskej dohody a s cieľom transformovať EÚ na
spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným, konkurencieschopným, uhlíkovo neutrálnym
a zeleným hospodárstvom, ktoré efektívne využíva zdroje.. Jej primárnym cieľom je zabezpečiť,
aby sa v záujme udržateľnej budúcnosti Európa do roku 2050 stala vôbec prvým klimaticky
neutrálnym kontinentom. Oznámenie predstavuje podrobnú cestovnú mapu politík, opatrení
a iniciatív na najbližších päť rokov s víziou do roku 2050, s rozsiahlym celospoločenským
a ekonomickým dopadom. Európska zelená dohoda prináša rozsiahlu transformáciu, ktorá
zasiahne každý aspekt života spoločnosti a každý sektor hospodárstva. Pretaví sa do iniciatív
v takmer každej európskej politike, s priamym presahom na národnú úroveň.
Vzhľadom na zásadný vplyv Európskej zelenej dohody, jej komplexný a prierezový charakter,
si bude jej napĺňanie na úrovni členských štátov vyžadovať koordináciu a zapojenie všetkých
zložiek a aktérov spoločnosti, ako aj spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Za týmto účelom
považuje Vláda Slovenskej republiky a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
ako gestor Európskej zelenej dohody za žiadúce nastaviť horizontálnu medzirezortnú
koordináciu na vysokej politickej úrovni, a zároveň vytvoriť predpoklady pre úspešnú
vertikálnukoordináciu z národnej úrovne na regionálnu úroveň. Materiál preto navrhuje vytvorenie
koordinačného a konzultatívneho poradného orgánu vlády Slovenskej republiky so zastúpením
všetkých dotknutých zložiek spoločnosti. Súčasťou materiálu je aj návrh štatútu Rady vlády
Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu.

Predložený materiál nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, nemá
sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani vplyvy na služby
verejnej správy pre občana a vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie vlády
sa predkladá bez rozporov.

