VYHODNOTENIE MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA
Prioritné témy európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2020

Spôsob pripomienkového konania
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných
Počet vyhodnotených pripomienok

63 /23
63

Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných

32 /9
4 /2
27 /12

Rozporové konanie (s kým, kedy, s akým výsledkom)
Počet odstránených pripomienok
Počet neodstránených pripomienok
Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov

Č.

Subjekt

Pripomienky Pripomienky Nemali
Vôbec
do termínu po termíne pripomienky nezaslali

1. Asociácia priemyselných zväzov

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

2. Klub 500

6 (0o,6z)

0 (0o,0z)

3. Ministerstvo financií Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

4. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

3 (3o,0z)

0 (0o,0z)

5. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

1 (0o,1z)

0 (0o,0z)

6. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

2 (0o,2z)

0 (0o,0z)

7. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

2 (1o,1z)

0 (0o,0z)

18 (18o,0z)

0 (0o,0z)

9. Národná banka Slovenska

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

10. OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram

1 (0o,1z)

0 (0o,0z)

11. Republiková únia zamestnávateľov

5 (0o,5z)

0 (0o,0z)

12. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

2 (0o,2z)

0 (0o,0z)

17 (12o,5z)

0 (0o,0z)

14. Verejnosť

3 (3o,0z)

0 (0o,0z)

15. Úrad pre verejné obstarávanie

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

16. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

17. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

18. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

19. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

20. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

13. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a
informatizáciu

21. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

22. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

23. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

24. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

25. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

26. Štatistický úrad Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

27. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

28. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

29. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

30. Úrad vlády Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

31. Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

32. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

33. Najvyšší súd Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

34. Národná rada Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

35. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

36. Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

37. Združenie miest a obcí Slovenska

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

38. Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

39. Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

40. Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

41. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

42. Konferencia biskupov Slovenska

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

43. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

44. Národný bezpečnostný úrad

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

63 (40o,23z)

0 (0o,0z)

Spolu
Vyhodnotenie vecných pripomienok je uvedené v tabuľkovej časti.
Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná
A – akceptovaná
Z – zásadná
N – neakceptovaná
ČA – čiastočne akceptovaná

Subjekt

APZ

Pripomienka
k vlastnému materiálu ako celku: Vlastný materiál predstavuje
analytický materiál MZVaEZ SR k jednotlivým témam, t. zn.
opisuje, aké ciele si v nich komisia a EÚ nastavila. Sme názoru,
že by tento materiál mal pomenúvať predovšetkým témy dôležité
pre Slovenskú republiku a zároveň záujmy, ktoré by v týchto
oblastiach Slovensko malo sledovať a presadzovať. Jeho
súčasťou by zároveň malo byť aj stanovenie konkrétnych
spôsobov, ako tieto záujmy presadzovať. Napr. k téme zelenej
dohody automobilový priemysel pripravil stanovisko, ktoré bolo
zaslané na príslušné ministerstvá a o ktorých si myslíme, že
presadzovanie v stanovisku uvedených návrhov by malo byť aj
záujmom SR (pokiaľ vnímame AP ako kľúčový pre SR).
Obdobný prístup by mal byť zvolený pre všetky témy.
Momentálne predložený materiál vnímame skôr ako rešerš
programov EÚ pre SR.

K časti „Európska zelená dohoda“, šiestemu odseku návrhu
materiálu (str. 2) – zásadná pripomienka Za slová: “pre oblasť
Klub 500 dopravy“ navrhujeme doplniť nasledovné slová: „a energetiky“.
Odôvodnenie: Stratégia inteligentnej sektorovej integrácie, na
ktorú odkazuje návrh materiálu nebude upravovať len oblasť
dopravy, ale aj (a hlavne) oblasť energetiky.

Typ Vyh.

O

N

Z

A

Spôsob vyhodnotenia

Materiál identifikuje prioritné témy,
ktoré budú ďalej rozpracované.

V časti Digitalizácia: - navrhujeme upresnenie s súvislosti s
novým kompetenčným zákonom a vznikom ministerstva a to
Klub 500 konkrétne vo veci špecifikácie Stratégie digitálnej transformácie
SR 2030 a z nej vychádzajúci Akčný plán digitálnej
transformácie SR na roky 2019 – 2022, ktorého implementácia
spadá pod ÚPVII.
V časti Európska zelená dohoda: - navrhujeme doplniť uplatnenú
pozíciu, SR – a to nesúhlas, vo vzťahu k európskemu
klimatickému predpisu, v rámci ktorého EK navrhuje, aby sa na
Klub 500
Komisiu po roku 2030 delegovali právomoci prijímať akty v
súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v
ktorých by mala vytyčovať trajektóriu dosahovania nulovej
bilancie emisií skleníkových plynov v Únii do roku 2050.
V časti Migrácia: - navrhujeme upresnenie s súvislosti s novým
Klub 500 kompetenčným zákonom a vznikom ministerstva a to v
nadväznosti na pozíciu SR a programové vyhlásenie vlády SR v
tomto procese.
V časti Plán obnovy a viacročný finančný rámec: - máme za to,
Klub 500 že odseku Plán obnovy/Cestovná mapa k obnove v bode 4
absentuje spresnenie, ako koronakríza preverila exekutívu a
koordinačnú kapacitu. Tiež chýba spätná väzba a vyhodnotenie
princípov EÚ, ako napríklad princípu solidarity. - v odseku

Z

A

Z

Materiál popisuje skutkový stav
N jednotlivých tém, detailnejšie pozície
budú ďalej rozpracované.

Z

N

Z

N Nezodpovedá charakteru materiálu

Pripomienka nie je jasne formulovaná.
Nie je jasné, čo je nutné upresniť.

Viacročný finančný rámec EÚ 2021 – 2027 navrhujeme, aby
východiská VFR boli revidované a aby sa nebral do úvahy návrh,
ktorý bol pripravovaný v roku 2018 v čase keď sa ekonomike
darilo. VFR by mal aspoň v prvých rokoch umožniť masívnejšie
projekty budovania cestnej a železničnej infraštruktúry, ktoré
majú veľký potenciál rýchlej podpory ekonomiky.
V časti Priemyselná politika a štátna pomoc: - navrhujeme do
pozície SR doplniť otvorenie diskusie celkovej revízii pravidiel
Klub 500 štátnej pomoci, najmä prehodnotenie tzv. skupinových výnimiek
vo vzťahu k niektorým sektorom ekonomiky ako aj veľkostný
kategóriám podnikov, ako aj prehodnotenie, resp. otvorenie
diskusie na tému definície MSP.

MFSR

Návrh MF SR na doplnenie znenia úlohy do predmetného Návrhu
uznesenia Vlády SR: Vláda C. ukladá priebežne podpredsedovi
vlády a ministrovi financií C.8. koordinovať úlohy a presadzovať
kroky spojené s prehlbovaním Hospodárskej a menovej únie v
rámci rezortu a v spolupráci s ostatnými zainteresovanými
rezortmi Návrh MF SR na doplnenie materiálu: Dobudovanie
Hospodárskej a menovej únie EÚ V roku 2020 možno očakávať
pokračovanie snáh pri dosahovaní pokroku v súvislosti s
dobudovaním Hospodárskej a menovej únie (HMÚ). Ministri
financií už v priebehu roka 2019 rokovali o jednotlivých črtách
tzv. rozpočtu eurozóny, ktorého cieľom má byť podpora
konvergencie a konkurencieschopnosti a preto bude dôležité
pokračovať v prácach na sfinalizovaní návrhu. Na úrovni SR je

Z

Uznesenie vlády k materiálu ukladá
N MH SR úlohu zadefinovať pozíciu k
štátnej pomoci.

O

Nezodpovedá charakteru a zameraniu
materiálu. Cieľom je identifikovať
N prioritné témy európskej agendy na rok
2020, ktoré budú ďalšej rozpracované
rezortami.

prioritou identifikovať štrukturálne výzvy, na riešenie ktorých
bude môcť SR využívať zdroje z Rozpočtového nástroja pre
konvergenciu a konkurencieschopnosť (BICC), napr. na reformu
zdravotníctva. Rozsah tohto nástroja je súčasťou prebiehajúcich
rokovaní o VFR 2021-2027. V súvislosti s krízou spôsobenou
šírením pandémie COVID-19 a s cieľom pomôcť krajinám pri
obnove ekonomík sa diskutuje o navýšení objemu finančných
prostriedkov oproti pôvodnému návrhu. V roku 2020 sa očakáva
pokračovanie v procesoch súvisiacich s revíziou zmluvy o
Európskom mechanizme pre stabilitu (ESM). Medzi základné
prvky reformy patrí vytvorenie spoločného zabezpečovacieho
mechanizmu (common backstop) pre Jednotný fond pre riešenie
krízových situácií (SRF), zefektívnenie fungovania preventívnych
nástrojov, ako aj existujúceho postupu hodnotenia udržateľnosti
dlhu a posilnenie role ESM v oblasti vyjednávania a
monitorovania podmienok poskytnutej pomoci. Pre SR bude
potrebné vykonať národné procedúry v súvislosti s dokončením
revízie zmluvy. Avšak v spojitosti s krízou COVID-19 sa
finalizácia reformy ESM zdržala, keďže v rámci ESM dominovali
rokovania o zriadení a spustení fungovania dočasného nástroja
Pandemickej krízovej podpory, ktorý je k dispozícii všetkým ČŠ
eurozóny na pokrytie priamych a nepriamych zdravotných
výdavkov, ako aj výdavkov na prevenciu v spojitosti s pandémiou
COVID-19. Z ekonomického hľadiska je pre SR prioritou
vyrovnať sa s ekonomickými dopadmi súčasnej krízy.
Pokračujúcou prioritou však zostáva zodpovedná fiškálna politika
v súlade s pravidlami Paktu stability a rastu. Na úrovni EÚ sa v
tomto roku očakávajú pokračujúce diskusie o reforme rámca

hospodárskeho dohľadu, vrátane reformy spoločných
rozpočtových pravidiel EÚ, ktoré vychádzajú zo smernice
2011/85 a nariadenia 473/2013. Na európskej úrovni prebiehajú
technické diskusie o ďalšom pokroku na dobudovaní Bankovej
únie, s cieľom zvýšiť dôveryhodnosť a stabilitu európskych
finančných trhov. Hoci sa pri harmonizácii jednotného súboru
pravidiel upravujúcich vykonávanie činností na finančných
trhoch dosiahol významný pokrok, očakávame, že aj v priebehu
roka 2020 budú pokračovať diskusie k problematike zvyšovania
odolnosti bánk a znižovania rizík s cieľom zabrániť vytváraniu
systémových rizík pre bankový sektor a reálnu ekonomiku štátov
EÚ. Súčasťou týchto diskusií je dobudovanie tretieho piliera
Bankovej únie, Európskeho systému ochrany vkladov (EDIS). V
roku 2020 je možné očakávať pokračujúce úsilie o dosiahnutie
plne funkčnej Únie kapitálových trhov. V minulom roku bolo
prijatých viacero legislatívnych opatrení, ktoré prispeli k
odstraňovaniu bariér na kapitálovom trhu a taktiež uľahčili
cezhraničnú distribúciu fondov. V tejto súvislosti EK avizovala
oznámenie Akčného plánu pre úniu kapitálových trhov v druhej
polovici roka 2020. V nadväznosti na úspešné dosiahnutie
dohody o taxonómii, ktorá vytvára celkový rámec pre udržateľné
financovanie, EK plánuje v roku 2020 predstaviť Obnovenú
stratégiu udržateľného financovania. V tomto ohľade bude
potrebné pracovať na implementácii jednotlivých prvkov tejto
stratégie v SR. V oblasti zdaňovania je prioritou pre SR na
národnej, ale aj na celoeurópskej úrovni, zintenzívnenie boja proti
daňovým podvodom, najmä únikom pri platení DPH. Tento
zámer je v línii s cieľmi programového vyhlásenia vlády SR a v

súčasnej situácii je relevantný tiež v spojitosti s potrebou
hľadania zdrojov pri obnove ekonomík po kríze spôsobenej
pandémiou COVID-19.

MHSR

MHSR

Pripomienka týkajúcu sa štátnej pomoci: „priame granty (alebo
daňové zvýhodnenia) do výšky 800 000 EUR pre jednu
spoločnosť. EK v tejto súvislosti zavádza aj výnimku z pravidla
pomoci len raz za 10 rokov (aj subjekty, ktoré dostali pomoc za
ostatných desať rokov, na ňu teraz majú nárok)“. Vetu „EK v
tejto súvislosti zavádza aj výnimku z pravidla pomoci len raz za
10 rokov (aj subjekty, ktoré dostali pomoc za ostatných desať
rokov, na ňu teraz majú nárok)“ navrhujeme odstrániť z textu,
nakoľko uvedené sa v Dočasnom rámci štátnej pomoci na
podporu hospodárstva v súvislosti s prepuknutím choroby
COVID-19 uvádza v spojitosti s čl. 107 ods. 2 b). Čo sa týka
revízie predkrízových pravidiel uplatňovania štátnej pomoci,
súhlasíme s potrebou zadefinovania pozície SR v tejto záležitosti.
Strana 1, Európska zelená dohoda, koniec druhého odstavca:
Doplniť poslednú vetu „ ... všetkých relevantných a
zainteresovaných aktérov, s využitím jestvujúcich (Integrovaný
národný energetický a klimatický plán) i pripravovaných
nástrojov.“ Odôvodnenie: Vláda SR dňa 11.12. 2019 schválila
Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021
– 2030, ktorý bol následne predložený EK. Obsahuje základné
ciele, politiky a opatrenia vo všetkých piatich rozmeroch

O

A

O

ČA

energetickej únie v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ)
2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy.

MHSR

MOSR

Strana 2, Priemyselná politika, 10. a 11. riadok: Upraviť vetu
„Ďalej je táto stratégia prepojená s prehlbovaním vnútorného trhu
(pomocou digitalizácie), rozšírením a posilnením obehového
hospodárstva, zlepšením hospodárskej súťaže a štátnej pomoci,
rozvojom inovácií, vedy, výskumu, rekvalifikáciou pracovníkov,
ale aj podporou prechodu dopravy na čisté a udržateľné palivá a
výrobu energie.“ nasledovne: „Ďalej je táto stratégia prepojená s
prehlbovaním vnútorného trhu (pomocou digitalizácie),
rozšírením a posilnením obehového hospodárstva, zlepšením
hospodárskej súťaže a štátnej pomoci, rozvojom inovácií, vedy,
výskumu, rekvalifikáciou pracovníkov, ale aj podporou prechodu
energetiky a dopravy na čisté a udržateľné palivá. Odôvodnenie:
Zmena formulácie - energia sa nedá vyrobiť, viď. zákon o
zachovaní energie.
Vo vlastnom materiáli v časti „Priemyselná politika a štátna
pomoc“ na s. 2 v prvom odstavci pred poslednou vetou
navrhujeme doplniť informáciu v nasledujúcom znení: „V
stratégii sa spomína aj zásadná úloha európskeho odvetvia obrany
(t. j. EDIDP/EDF, PESCO, vojenská mobilita) pre budúcnosť
Európy a konkurencieschopnosť jej priemyslu. Reakciou na
rozdrobenosť obranného priemyslu EÚ a potrebu Európy
vybudovať novú generáciu kritických obranných spôsobilostí má
byť nový Európsky obranný fond, ktorý pomôže vybudovať

O

A

Z

A

integrovanú základňu obranného priemyslu po celej EÚ.“
Zdôvodnenie: Vlastný materiál obsahuje informáciu, že počas
roka 2020 naďalej prebiehajú vyjednávania o podobe
Viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 – 2027 (ďalej
ako „VFR“), pričom EK má predstaviť nový návrh v polovici
mája 2020 a MZVaEZ SR má následne predložiť na rokovanie
vlády SR materiál s návrhom aktualizovanej rámcovej pozície SR
k revidovanému návrhu VFR v júni 2020. V pôvodnom návrhu
VFR z roku 2018 boli plánované finančné prostriedky EÚ na
výdavkovú kapitolu obrana vo výške 19,5 miliardy EUR, z toho
13 miliárd EUR na Európsky obranný fond (EDF) a 6,5 miliardy
EUR na vojenskú mobilitu. Z pohľadu MO SR je potrebné
vyhnúť sa situácii, aby bol objem týchto plánovaných finančných
prostriedkov vo VFR redukovaný. Preto je vhodné zapracovať
momentálne absentujúcu tému obrany do existujúcich prioritných
tém európskej politiky z pohľadu SR na rok 2020, ako ich vo
vlastnom materiáli zadefinovalo MZVaEZ SR. Tým bude na
vládnej úrovni zdôraznená relevantnosť obrany ako politiky EÚ,
do ktorej majú smerovať navýšené finančné zdroje po roku 2020,
čo môže byť ohrozené v súvislosti s krízou spôsobenou
pandémiou. Vhodnou časťou na zapracovanie témy obrany je
predovšetkým kapitola „Priemyselná politika a štátna pomoc“, v
ktorej sa MZVaEZ SR odvoláva na Novú priemyselnú stratégiu
pre Európu z 10. 3. 2020. Súčasťou tohto dokumentu je aj téma
obrany, vrátane konkrétnej zmienky o obrannom priemysle a
EDF.

V kapitole „Plán obnovy a viacročný finančný rámec“ žiadame v
časti „Viacročný finančný rámec EÚ 2021 - 2027“ doplniť text
nasledovne: • ,,reforma sociálno-zdravotnej starostlivosti na
Slovensku“. Odôvodnenie: Považujeme za nevyhnuté riešiť a
nastaviť kritériá pre dlhodobú sociálno-zdravotnú starostlivosť,
ktorá bude musieť prebiehať vo viacerých rovinách a oblastiach,
o ktorých bude nutné uvažovať samostatne. Okrem uvažovania o
MPSVRSR financovaní služieb dlhodobej starostlivosti bude nutné uvažovať
o čiastočnej transformácii systému sociálnych služieb a
zdravotníckych zariadení, s cieľom vytvoriť dostatočnú sieť
pobytových zariadení dlhodobej starostlivosti. Zároveň však za
veľmi dôležité považujeme vytvorenie systému dlhodobej
starostlivosti na komunitnej úrovni v rozsahu terénnych a
ambulantných sociálnych a zdravotných služieb prepojených do
funkčného celku, ktorý umožní občanom čo najdlhšie zotrvať v
prirodzenom, domácom prostredí.
V kapitole „Priemyselná politika a štátna pomoc“ žiadame v časti
„Štátna pomoc“ zmeniť text a doplniť niektoré oblasti pre
čerpanie štátnej pomoci, a to nasledovne: • Žiadame doplniť:
MPSVRSR ,,cielená podpora vo forme mzdových a odvodových dotácií pre
zamestnancov“. Odôvodnenie: Považujeme za dôležité a hlavne
prvoradé, aby zamestnávateľ udržal pracovné miesta aj po
skončení súčasnej pandémie. Je potrebné, aby sa okrem miezd
riešili aj odvodové dotácie. Samotné mzdy nevyriešia
udržateľnosť pracovných miest. • Žiadame doplniť: ,,aktívne
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Nie je jasné, kde v texte má byť
pripomienka doplnená. Príliš detailná
N
informácia, ktorá nezodpovedá
zameraniu materiálu.
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Materiál obsahuje faktografickú
informáciu o oblastiach čerpania
štátnej pomoci v rámci platných
pravidiel Dočasného rámca štátnej
N
pomoci vydaného EK. Pozícia SR k
reforme pravidiel štátnej pomoci bude
v zmysle úlohy C.4. návrhu uznesenia
vlády definovaná neskôr

opatrenia na trhu práce“. Odôvodnenie: Koncom roka 2019 bola
nezamestnanosť na úrovni 6,01%. Na pracovnom trhu by mohlo
vplyvom recesie ubudnúť približne 46-tisíc až 100-tisíc
pracovných miest. Tým by mohla miera nezamestnanosti v
najhoršom scenári atakovať dvojciferné hodnoty. Mzdy by mali v
tomto roku poklesnúť. • Žiadame doplniť: ,,podpora
poskytovateľom sociálnych služieb a vykonávateľom opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately počas COVID19“. Odôvodnenie: Je potrebné zastabilizovať zamestnancov,
ktorí vykonávajú náročnú a dôležitú prácu v sociálnych službách
v čase krízovej situácie a je potrebné ich podporiť mimoriadnymi
dotáciami, ktoré budú použité aj na mimoriadne odmeny pre
zamestnancov zariadení s pobytovou formou poskytovanej
sociálnej služby, a to v zariadeniach podmienených odkázanosťou
a v zariadeniach krízovej intervencie. Tiež je nevyhnuté
dofinancovať zvýšené výdavky napr. na ochranné pomôcky,
dezinfekciu, hygienické potreby formou dotácie na podporu
humanitárnej pomoci.

MVSR

Navrhujeme zmeniť znenie kapitoly „Migrácia“ (str. 5-6) na
nasledovné: „Jednou z prioritných oblastí agendy EÚ je už
niekoľko rokov téma migrácie. Migračná kríza v roku 2015 si
vyžiadala hľadanie nových riešení. Neuralgickým bodom zostalo
rozhodnutie Rady EÚ z 22.9.2015 o dočasnom mechanizme na
záväzné prerozdelenie osôb, ktoré jednoznačne potrebujú
medzinárodnú ochranu z Talianska a Grécka v celkovom počte
120 000, ktoré odmietalo niekoľko ČŠ EÚ vrátane SR. Toto
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opatrenie nevyriešilo vtedajšiu situáciu. Už od tohto obdobia
presadzovala SR riešenie migračnej krízy najmä spoluprácou s
tretími krajinami (pôvodu a tranzitu migrantov), posilňovaním
ochrany hraníc EÚ, uskutočňovaním návratov a readmisií či
potláčaním aktivít prevádzačov. Odvtedy sa podarilo EÚ
dosiahnuť v oblasti migrácie istý pokrok, predovšetkým v oblasti
riadenia migrácie a ochrany hraníc, a to vďaka spolupráci s
tretími štátmi v Európe, Afrike i v Ázii, ako aj posilnením a
transformáciou agentúry FRONTEX na Európsku pohraničnú a
pobrežnú stráž. Riziko masovej nekontrolovanej migrácie však
pretrváva. V oblasti Spoločného Európskeho Azylového Systému
(CEAS – Common European Asylum System), ktorého kľúčovou
časťou je určenie zodpovednosti za migrantov jednotlivým ČŠ
EÚ, predstavila EK už v roku 2016 sedem návrhov legislatívnych
aktov. Kým pri 5 z nich bola dosiahnutá dohoda na expertnej
úrovni, 2 zostali problematické – tzv. Procedurálne nariadenie a
Dublinské nariadenie (Dublin IV). Reforma CEAS tak zostala
politicky zablokovaná, pričom v kontexte aktuálnych výziev v
oblasti migrácie je posun v tejto agende na úrovni EÚ žiaduci.
EÚ musí zároveň pokračovať v posilňovaní spolupráce s tretími
krajinami, ktorá je pri predchádzaní nekontrolovanej migrácie
rozhodujúca. V rámci nového inštitucionálneho cyklu EÚ je
agenda migrácie jednou z prioritných oblastí. S cieľom poskytnúť
nový podnet by mala EK predložiť v prvom polroku 2020 tzv.
Nový pakt o migrácii a azyle. Pakt bude pokrývať vnútorné i
vonkajšie aspekty migrácie. Komisárka pre vnútorné záležitosti
Y. Johanssonová sa v súvislosti s prípravou nového paktu o
migrácii a azyle stretla so zástupcami jednotlivých ČŠ EÚ,

vrátane SR. Pozície SR sú reflektované (aj) v Programovom
vyhlásení vlády SR na roky 2020-2024. Bude kľúčové posunúť
rokovania o Novom pakte o migrácii a azyle tak, aby sme sa vyhli
opakovaniu scenára z predchádzajúcich rokov pri diskusiách o
nikam nevedúcom návrhu na záväzné prerozdeľovanie
migrantov.“

MVSR

V návrhu uznesenia vlády navrhujeme zmeniť znenie úlohy č.
C.4. na: „v spolupráci s ministrom zahraničných vecí a
európskych záležitostí a s ministrom práce, sociálnych vecí a
rodiny koordinovať prípravu pozície k Novému paktu o migrácii
a azyle EÚ.“ Odôvodnenie: Predpokladáme, že Nový pakt o
migrácii a azyle bude relevantným spôsobom zasahovať do
pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Táto pripomienka bola schválená na zasadnutí Strategickej
úrovne Komisie pre európske záležitosti dňa 18. mája 2020.

Doložka vplyvov, strana 2, časť 12. Zdroje – navrhujeme ako
MŽPSR zdroj uviesť aj Nový strategický program EÚ na roky 2019 2024. Odôvodnenie: Uvedený program je jedným zo základných
dokumentov, v ktorých sú zadefinované priority súčasnej EK.
MŽPSR Predkladacia správa, na strane 1, tretí odsek navrhujeme doplniť
prvú vetu nasledovne: „Európska zelená dohoda (EZD) je
kľúčovým strategickým dokumentom, ktorého ambíciou je, aby
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sa Európa stala prostredníctvom transformácie celého
hospodárstva a celej spoločnosti prvým uhlíkovo neutrálnym a
zeleným kontinentom do roku 2050.“
Vlastný materiál strana 1, časť „Európska zelená dohoda“ tretí
odsek, prvá veta – navrhujeme doplniť znenie prvej vety
MŽPSR nasledovne: „Dekarbonizácia je kľúčová pre rozvoj moderného
hospodárstva, nových technológií, inovácií a vznik nových
pracovných príležitostí, ako aj pre zlepšovanie kvality životného
prostredia, znižovanie znečistenia klímy a ochranu biodiverzity.“
Vlastný materiál strana 1-2, posledný odsek na strane 1 (s
pokračovaním na str. 2) navrhujeme preformulovať nasledovne:
„EZD predstavuje plán opatrení, ktoré sú zamerané na nasledovné
oblasti: zvýšenie ambícií EÚ v oblasti klímy na roky 2030 a
2050; bezpečné dodávky čistej a cenovo dostupnej energie;
mobilizácia priemyslu v záujme čistého a obehového
MŽPSR hospodárstva; výstavba a renovácia efektívne využívajúca
energiu a zdroje; ambícia nulového znečistenia pre netoxické
prostredie; zachovanie a obnova ekosystémov a zastavenie straty
biodiverzity; spravodlivý, zdravý a ekologický potravinový
systém; a urýchlenie prechodu na udržateľnú a inteligentnú
mobilitu. Transformácia má byť podporená prostredníctvom
finančných systémov, podporou výskumu a inovácií, ako aj
aktiváciou vzdelávania a odbornej prípravy. Súčasťou je aj
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„ozelenenie“ európskeho semestra tak, aby zohľadňoval ciele
trvalo udržateľného rozvoja OSN (tzv. SDGs).“
Vlastný materiál strana 2, piaty odsek (s pokračovaním na str. 3)
navrhujeme doplniť nasledovne: „EK 10.3.2020 zverejnila novú
Európsku priemyselnú stratégiu, ktorej hlavným cieľom je
adaptácia priemyslu na ambiciózne klimatické ciele a udržateľné
využívanie prírodných zdrojov, ako aj súčasné udržanie jeho
konkurencieschopnosti. Budúcnosť európskeho priemyslu má byť
postavená na troch pilieroch: globálna konkurencieschopnosť,
klimatická neutralita/udržateľnosť a digitálne technológie. EK
plánuje priemyselnú politiku prepojiť s mnohými ďalším
oblasťami. V prvom rade ide o prepojenie s EZD, v rámci
spoločného cieľa prechodu na udržateľnú a ekologicky čistú
MŽPSR priemyselnú výrobu. Ďalej je táto stratégia prepojená s
prehlbovaním vnútorného trhu (pomocou digitalizácie),
rozšírením a posilnením obehového hospodárstva, zlepšením
hospodárskej súťaže a štátnej pomoci, rozvojom inovácií, vedy,
výskumu, rekvalifikáciou pracovníkov, ale aj podporou prechodu
dopravy na čisté a udržateľné palivá a výrobu energie, s
preventívnymi a udržateľnými krokmi v oblasti ochrany prírody,
biodiverzity a ochrany ekosystémov a ich služieb. Bez ochrany a
udržateľného využívania prírodných zdrojov totiž nebude možné
z dlhodobého hľadiska naplniť ani ciele priemyselnej politiky a to
vo väčšine sektorov. Zameraním novej priemyselnej stratégie je
tiež podpora priemyslu a zároveň zachovanie jeho čo najväčšej
suverenity a konkurencieschopnosti. Stratégia je koncipovaná
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širokospektrálne a jednotlivé opatrenia by mali byť súčasťou
dokumentov, ktoré EK plánuje predstaviť v budúcnosti (akčné
plány, resp. stratégie).“
Vlastný materiál strana 2, štvrtý odsek, prvé dve vety navrhujeme
pozmeniť nasledovne: „Pandémia COVID-19 možno spomalila
aktivity v boji so zmenou klímy a stratou biodiverzity na
medzinárodnej i európskej úrovni, ale EZD ostáva pre EÚ
základným elementom, a to aj v procese obnovy po COVID-19.
MŽPSR
Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny a boj proti zmene klímy
síce primárne patria do gescie MŽP SR, ktoré je aj gestorom
oznámenia o EZD, ale jednotlivé legislatívne i nelegislatívne
návrhy v rámci EZD sa budú týkať viacerých rezortov - MH SR,
MDV SR, MPRV SR, MŠVVŠ SR, MF SR, ÚPVII a MZVEZ
SR.“
Vlastný materiál strana 2, tretí odsek navrhujeme preformulovať
nasledovne: „Počas tohto roka by mali prísť iniciatívy aj pre
MŽPSR oblasť biodiverzity (Stratégia EÚ pre ochranu biodiverzity do
roku 2030), dopravy (Stratégia inteligentnej sektorovej
integrácie), stavebníctva (obnova budov) či poľnohospodárstva
(Stratégia „Z farmy na stôl“).“
MŽPSR Vlastný materiál strana 7, posledný odsek, vetu „Počíta sa so
zachovaním základnej výdavkovej štruktúry rozpočtu. Zároveň
možno očakávať, aj v kontexte Cestovnej mapy pre obnovu,
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niekoľko zmien, napr. posilnenie zelených a klimatických
opatrení, digitálnej transformácie, inovácií a výskumu, keďže
podľa EK tieto oblasti majú potenciál napomôcť reštartovať
ekonomiky EÚ27 a zároveň prispieť k naplneniu dlhodobých
stratégií.“ navrhujeme doplniť nasledovne: „Počíta sa so
zachovaním základnej výdavkovej štruktúry rozpočtu. Zároveň
možno očakávať, aj v kontexte Cestovnej mapy pre obnovu,
niekoľko zmien, napr. posilnenie preventívnych a najmä zelených
a klimatických opatrení, digitálnej transformácie, inovácií a
výskumu, keďže podľa EK tieto oblasti majú potenciál napomôcť
reštartovať ekonomiky EÚ27 a zároveň prispieť k naplneniu
dlhodobých stratégií.“
MŽPSR Vlastný materiál strana 8, druhý odsek, v prvej vete odporúčame
opraviť chybu v skratke „MVZEZ SR“.
Vlastný materiál strana 8, posledný odsek v časti „Program na
obnovu únie“, navrhujeme poslednú vetu doplniť nasledovne:
„Gestorom agendy Programu na obnovu Únie je MZVEZ SR v
MŽPSR
spolupráci s MF SR, ktoré v júni predložia na rokovanie vlády
materiál s návrhom aktualizovanej rámcovej pozície SR k novým
prvkom revidovaného návrhu VFR, vrátane návrhu Programu na
zelenú obnovu Únie.“
MŽPSR Vlastný materiál, strana 1, časť Európska zelená dohoda, prvý
odsek navrhujeme doplniť nasledovne: „Európska únia
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Nezodpovedá oficiálnemu názvu
Programu.

deklarovala ambíciu byť do roku 2050 klimaticky neutrálnym a
zeleným kontinentom, čo si vyžiada rozsiahlu transformáciu
celého hospodárstva a rad zásadných transformačných zmien s
dopadom na viacero aspektov života spoločnosti. Postup pre
dosiahnutie tohto cieľa naznačila EK v decembri 2019
zverejnením Európskej zelenej dohody (EZD). Ide o strategický
dokument, ktorý je cestovnou mapou na najbližších päť rokov a
predstavuje rad opatrení, okrem zmeny klímy a ochrany
životného prostredia vrátane zastavenia straty biodiverzity a
degradácie ekosystémov a ich služieb, zahŕňa aj politiky v oblasti
obehového hospodárstva, energetiky, priemyslu, dopravy,
stavebníctva, pôdohospodárstva, lesníctva a ďalšie.“
Odôvodnenie: Považujeme za dôležité do predmetného textu
doplniť zmienku o strate biodiverzity a degradácii ekosystémov,
ako aj o opatreniach v oblasti lesníctva, ktoré sú tiež obsahom
Európskej zelenej dohody.
Vlastný materiál, strana 2, druhý odsek, štvrtá veta – navrhujeme
prehodnotiť znenie danej vety „EK navrhuje investovať
minimálne 1000 mld. EUR z európskych, národných verejných a
súkromných zdrojov .“ a prípadne ho pozmeniť na „EK navrhuje
MŽPSR
investovať minimálne 1000 mld. EUR, pričom sa počíta aj so
spolufinancovaním z o strany členských štátov a súkromného
sektora“ Odôvodnenie: Pôvodné znenie môže vzbudzovať dojem,
že EK má v pláne brať zdroje členským štátom a súkromnému
sektoru.
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Vlastný materiál, strana 3 posledný odsek a k nemu pripojený
zoznam oblastí, na ktoré sa rozširuje platnosť dočasného rámca
štátnej pomoci. MŽP má k danej časti textu nasledovný
komentár: „Nakoľko COVID-19 je najmä zoonotický vírus a
MŽPSR preto ekologický problém, malo by sa zamerať najmä na
preventívne kroky pred ich ďalším šírením (a nie až tak na ad hoc
opatrenia po rozšírení) – to znamená, treba brať do úvahy čoraz
viac aj ochranu prírody, biodiverzity a krajiny. V tomto je veľká
podpora na globálnej a EÚ úrovni, preto bude potrebné sa tomuto
venovať viac už aj na národnej úrovni.“
Vlastný materiál, strana 3, tretí odsek, navrhujeme znenie prvej
vety upraviť nasledovne: „Kríza spôsobená pandémiou COVIDMŽPSR 19 môže mať vplyv na ďalšie smerovanie priemyselnej politiky
so snahou o väčšiu diverzifikáciu a regionalizáciu a podporu
národných/lokálnych výrobných procesov, resp. nadobudnutie
ekonomickej suverenity v strategických oblastiach.“
Vlastný materiál, strana 5, posledný odsek, navrhujeme upraviť
znenie poslednej vety nasledovne: „EÚ musí zároveň pracovať na
MŽPSR odstraňovaní príčin migrácie a pokračovať v posilňovaní
spolupráce s tretími krajinami, ktorá je pri predchádzaní
nekontrolovanej migrácie rozhodujúca.“ Odôvodnenie: Medzi
príčiny migrácie patrí aj zmena klímy a iné environmentálne
problémy, ktoré je, s cieľom jej obmedzenia, tiež nutné riešiť
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pravidiel Dočasného rámca, prijatého
na riešenie hospodárskych dopadov
COVID-19

O

A

O

N

Nezodpovedá charakteru textu, ktorý
nerieši príčiny migrácie.

prostredníctvom boja proti zmene klímy a zlepšovania životného
prostredia v krajinách pôvodu migrantov.
Vlastný materiál, strana 6, v časti „Plán obnovy / Cestovná mapa
k obnove“ v bode 3) Globálna Spolupráca navrhujeme medzi
uvedené organizácie začleniť WHO: „...preto je nevyhnutné
MŽPSR
pokračovať v podpore multilateralizmu a spolupráci s kľúčovými
partnermi ako sú OSN, WHO, WTO, G20 či G7. Špeciálnu
pozornosť bude potrebné venovať bezprostrednému susedstvu,
najmä africkému kontinentu.“
Vlastný materiál, strana 6, v časti „Plán obnovy / Cestovná mapa
k obnove“ v bode a) navrhujeme opraviť chybu v slove
„konovergencia“ a v bode b) navrhujeme vetu preformulovať
MŽPSR
nasledovne: „zatiaľ nejasný dopad koronakrízy na európske
hospodárstvo, ako aj nejasné príčiny vzniku tohto vírusu z
pohľadu ochrany životného prostredia, si vyžadujú prijímanie
flexibilných a agilných opatrení, ktoré sa budú časom adaptovať;“
Vyjadrenie k návrhu uznesenia, bodu C.1., ktorým sa ministrovi
životného prostredia ukladá úloha v znení: „iniciovať
MŽPSR horizontálnu koordináciu pozícií a aktivít vyplývajúcich z
Európskej zelenej dohody“. V súvislosti s týmto návrhom
považujeme za dôležité opätovne zdôrazniť, aby agenda
Európskej zelenej dohody (EZD) bola vzhľadom na prierezový
charakter a rôznorodosť obsiahnutých tém a ich následné
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Presná formulácia vychádza z
N dokumentu EK; WHO spadá do
systému OSN.

Preklep opravený. Preformulovanie
ČA nezodpovedá charakteru textu, ktorý je
zameraný na ekonomické dopady.
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prepojenie s plánom ekonomickej obnovy v súvislosti s korona
krízou koordinovaná nadrezortným orgánom s príslušnými
kompetenciami. S EZD taktiež súvisí nastavenie finančných
rámcov pre jeho realizáciu, ktoré je v kompetencii iných orgánov
ako je MŽP SR (MF SR a ÚPVII) a tiež nastavenie financovania
v Programovom období 2021-2027. Aj z tohto dôvodu
považujeme za potrebné, aby koordinácia EZD so všetkými jej
aspektami (prierezovosť, finančné rámce, konzistentnosť politík a
pod.) prebiehala na čo najvyššej nadrezortnej úrovni.

NBS

OZ BB

Pre SR ako člena eurozóny predstavuje posilnenie odolnosti a
celkové dobudovanie bankovej únie ako aj únie kapitálových
trhov jednu z hlavných priorít v rámci „Plánu obnovy EÚ.“ Z
pohľadu NBS považujeme za potrebné osobitne sa venovať tejto
problematike pri plnení uznesenia vlády vyplývajúceho z tohto
materiálu.
Navrhujeme doplniť a rozpracovať témy, ktoré nie sú spomenuté,
ktoré sú európskeho dopadu a ktoré majú vplyv na Slovensko ako
členskú krajinu: 1. Zosúlaďovanie pravidiel bezbariérovosti v
európskom priestore 2. Príprava dopravy na Európsky rok
železníc 2021 3. Nastavenie medzinárodných štandardov
prístupnosti ako základného technického predpisu do oblasti
mobility a interoperability pre všetky druhy obmedzenia mobility
osôb ako základu pre domáce prostredie sektorovej ekonomiky
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RÚZSR

RÚZSR

1. Zásadná pripomienka k časti „Európska zelená dohoda“,
šiestemu odseku návrhu materiálu (str. 2) Za slová: “pre oblasť
dopravy“ navrhujeme doplniť nasledovné slová: „a energetiky“.
Odôvodnenie: Stratégia inteligentnej sektorovej integrácie, na
ktorú odkazuje návrh materiálu nebude upravovať len oblasť
dopravy, ale aj (a hlavne) oblasť energetiky.
2. Zásadná pripomienka k časti „Priemyselná politika“, posledný
odsek (str. 3) RÚZ navrhuje vložiť na koniec odseku nasledovný
text „Je však potrebné zabezpečiť, aby táto stratégia, nebola
výhodná len pre veľké členské štáty, ale musí tiež podporovať
rozvoj menších exportne orientovaných ekonomík ako je
Slovensko. Stratégia sa musí predovšetkým zamerať na
odstraňovanie bariér na jednotnom európskej trhu a vyvarovať sa
protekcionistických opatrení (a následnej hrozby odvetných
opatrení zo strany ostatných medzinárodných aktérov) . Európska
konkurencieschopnosť sa posilní znížením regulačného zaťaženia
a otvorením priestoru pre inovácie.“ Odôvodnenie Súhlasíme s
tým, že pandémia covidu19 ukázala slabosti v pripravenosti na
pandémiu, že je potrebné zvýšiť odolnosť ako štátov tak
priemyslu a tiež znížiť závislosť na niektorých vzdialených
lokáciách. Je potrebné posilniť strategické odvetvia a zásoby.
Považujeme však za sporný koncept európskej ekonomickej /
technologické suverenity a autonómie. Je potrebné si uvedomiť,
že európska diskusia o technologickej suverenite je do veľkej
miery zakorenená v túžbe Francúzska a Nemecka chrániť
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existujúce hospodárske klastre a niektoré z ich najväčších
tradičných spoločností. Tento postoj je pre Slovensko, ktoré je
exportne orientované a kam prúdi veľa významných zahraničných
investícií za vysoko rizikový.

RÚZSR

3. Zásadná pripomienka k časti „Digitalizácia“, štvrtý odsek (str.
4) RÚZ navrhuje vložiť na koniec odseku nasledovný text:
„Slovensko sa bude aktívne zúčastňovať rokovaní o politikách a
legislatívnych úpravách, ktoré z stratégií na digitalizácie EÚ budú
vyplývať vzhľadom na vlastné politické a hospodárske záujmy.
Slovensko je jedným z európskych technologických hubov napríklad v oblasti zdieľaných centier.“ Odôvodnenie:
Nasledujúce aspekty digitálnych stratégií EK považujeme za
problematické: .EK vo svojich digitálnych stratégiách naznačuje
Európa môže pomôcť k rastu podobne úspešných spoločností ako
sú v USA a v Číne tým, že: a) nariadi povinné zdieľanie dát Komisia neuznáva, že inovácie a obchodný úspech vyžadujú
ekonomickú slobodu, nie príliš obmedzujúce reguláciu, nieto
politiky, ktoré zaväzujú spoločnosti, aby bezplatne rozdávali
svoje najcennejšie znalosti a narušovali ich stimuly k súťaži a
inováciám. ak vezmeme do úvahy dôležitosť ochrany
priemyselných údajov pre priemyselné odvetvia náročné na
znalosti v EÚ, kde mnoho podnikov je svetovým lídrom v oblasti
inovácií v oblasti strojných, chemických, environmentálnych a
zdravotníckych technológií. Je ťažké si predstaviť, ako by
Komisia mohla takejto politiky zladiť s politikami obchodnej
politiky EÚ, ktorej cieľom je celosvetové posilnenie obchodného
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tajomstva a práv duševného vlastníctva. b) Zavedie v oblasti AI
EÚ licencie, než bude systém v EÚ uvedený na trh – napr. kniha
o umelej inteligencii navrhuje zaviesť ex-ante posúdenie zhody
pre softvér a dáta, tj. je koncipovaná ako iniciatíva zameraná na
vysoko rizikové technológie a "mobilizuje zdroje k dosiahnutiu
ekosystému excelentnosti [v AI] ". Takýto systém by však
členským štátom poskytoval dostatočné príležitosti na to, aby
zabránili prístupu na trh pre aplikácie AI z iných krajín.
Ekonomickým výskumom už dlho bolo preukázané, že licenčné
konanie má negatívny vplyv na hospodársku súťaž a dynamické
správanie na trhu. Proces predbežného testovanie aplikácií AI by
sa stal časovo náročnou záležitosťou. Spomalilo by vstup
technológií na trh, ktoré by európskym firmám pomohli zlepšiť
ich výkonnosť a medzinárodnú konkurencieschopnosť. Navyše
Okrem toho z dôvodu nedostatku kvalifikovaných pracovníkov
vo verejných inštitúciách členských štátov chce Komisia
vyskúšať zahraničné technológie súkromnými spoločnosťami opatrenia, ktoré by vážne narušilo dôveru a investície v EÚ a
umožnilo krajinám mimo EÚ nasledovať tento postup. c) Zavedie
prísnejšie európsku reguláciu dotácie EÚ "politicky vybraným
víťazom" voči väčším a komplexnejším jednotným trhom, ako je
Čína a USA. . Títo politicky vybraní budú dotovaní peňazí
daňových poplatníkov EÚ jedná o veľké zavedené spoločnosti, z
ktorých väčšina sídli v Nemecku a Francúzsku ide o veľké
nemecké a francúzske spoločnosti so zlými výsledkami v oblasti
inovácií a investícií do IKT. Francúzsko a Nemecko sa ujali
vedenia pri utváraní dizajne bezprecedentných priemyselných
politík na úrovni EÚ. Slovensko by tieto návrhy nemalo

nekriticky preberať d) Komisia považuje závislosť na
zahraničných platformách a cloudových poskytovateľoch za zdroj
nestability pre integritu dát. Európske firmy a agentúry sú
považované za obete. Často sa hovorí, že sú nútení využívať
zahraničné technológie a služby, pretože neexistujú európske
možnosti. Málo sa hovorí o skutočnosti, že spoločnosti z EÚ a
občania EÚ majú obrovský prospech z lacného prístupu k
najmodernejším internetovým aplikáciám e) Európska dátová
stratégia prehliada skutočnosť, že sociálno-ekonomické výzvy
spojené so zhromažďovaním a používaním údajov nie sú
výhradne európskej. Väčšina krajín, kde existuje vláda práva a
demokratické zriadenie EÚ, vrátane USA, zdieľa obavy týkajúce
sa ochrany údajov, kybernetickej bezpečnosti a budúcich
priemyselných kapacít. Komisia by sa nemala zameriavať na
izolacionistické politiky, ale mala by sa usilovať o užšiu
integráciu trhu a regulačné spolupráci s dôveryhodnými
medzinárodnými partnermi, ako sú krajiny OECD.

RÚZSR

4. Zásadná pripomienka k časti „Vzťahy s UK – Post Brexit“,
druhý odsek (str. 9) a vloženie nového odseku za šiesty odsek
(str. 9) RÚZ navrhuje na koniec druhé odseku vložiť text: „Pre
Slovensko bude vzhľadom k digitálnemu sektoru v SR dôležitá aj
otázka cezhraničných dátových tokov.“ RÚZ navrhuje za šiesty
odsek vložiť nový odsek v znení: „Vďaka spomínanému
rozvinutému sektoru dátových centier je potrebné, aby EÚ aj
Spojené kráľovstvo zaviedli opatrenia na ochranu cezhraničných
tokov dát: - EÚ by mala zaisti, že akákoľvek žiadosť Spojeného

Z

N

Príliš detailné, návrh na doplnenie
nezodpovedá charakteru materiálu.

kráľovstva na začatie primeranosti zo strany Európskej komisie
bude podaná ku dňu účinnosti Brexitu 31. decembra 2020: Spojené kráľovstvo, aby malo zabezpečiť primeranosť ochrany
dát zo svojej strany. Požiadavky na ochranu údajov vo Veľkej
Británii nesmie byť pre zabezpečenie harmonizácie nižší ako v
EÚ. - EÚ a Spojené kráľovstvo by mali prijať prísne pravidlá
digitálneho obchodu, ktorá odrážajú transformačné úlohu softvéru
v podpore inovácií, podpore vytvárania pracovných miest a
zvyšovanie konkurencieschopnosti vo všetkých odvetviach
hospodárstva: - Pravidlá digitálneho cezhraničného obchodu
medzi UK a EU by mali zachovať schopnosť spoločností
prenášať dáta cez hranice, prísne obmedzovať požiadavky na
lokalizáciu dát a vylučovať nútený prenos alebo prístup k
zdrojovému kódu alebo algoritmom softvéru. - Kvalitne
prerokovaná ambiciózna dohoda by mohla slúžiť ako štandard pre
budúce rokovania v oblasti digitálnych kapitol dohôd o voľným
obchode s ostatnými štátmi vo zvyšku sveta. Odôvodnenie:
Zachovanie konkurencieschopnosti slovenských dátových a
servisných centier.

RÚZSR

5. Všeobecná zásadná pripomienka k materiálu ako celku
Predložený materiál síce identifikuje hlavné témy v európskej
agende a priority z pohľadu SR na rok 2020, ale neuvádza akú
pozíciu zaujíma SR k uvedeným návrhom (s výnimkou časti
Konferencia o budúcnosti EÚ). Materiál je preto z pohľadu RÚZ
neurčitý, vágny a má len malý prínos. Pritom samotný materiál na
strane 1, v druhom odseku uvádza: „Zároveň týmto materiálom
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napĺňa záväzok vypracovať pozície k európskym politikám na
úrovni rezortov, od ktorých sa očakáva, že budú k európskej
agende pristupovať aktívne, a že budú viesť intenzívnu
komunikáciu s európskymi inštitúciami, partnermi v členských
krajinách EÚ a dotknutými subjektami v SR vrátane NR SR tak,
aby SR naplno využívala svoje členstvo v EÚ“ RÚZ požaduje na
základe výsledkov z medzirezortného pripomienkového konania,
resp. po prerokovaní so zodpovednými ministerstvami doplniť
materiál o konkrétne pozíciu SR k jednotlivým agendám a
materiál predložiť na opätovné pripomienkové konanie, resp. na
prerokovanie v Hospodárskej a sociálnej rade

SPPK

SPPK

K časti „Európska zelená dohoda“, šiestemu odseku návrhu
materiálu (str. 2) Za slová: “pre oblasť dopravy“ navrhujeme
doplniť nasledovné slová: „a energetiky“. Odôvodnenie: Stratégia
inteligentnej sektorovej integrácie, na ktorú odkazuje návrh
materiálu nebude upravovať len oblasť dopravy, ale aj (a hlavne)
oblasť energetiky.
Medzi prioritné témy európskej politiky Slovenskej republiky na
rok 2020 navrhujem doplniť Spoločnú poľnohospodársku politiku
(SPP). SPP stojí na prahu zásadnej reformy v rámci
programovacieho obdobia 2021 - 2027. Poľnohospodári budú
uplatňovať nové pravidlá po uplynutí 1 - 2 ročného prechodného
obdobia v závislosti od vývoja diskusií ohľadom viacročného
finančného rámca. Hlavným prvkom zmeny agropolitiky na
nastávajúce obdobie bude boj proti klimatickej zmene zastrešený
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Európskou zelenou dohodou a k nej pridruženými stratégiami a
akčnými plánmi Stratégia Z farmy na stôl, Stratégia EÚ pre
biodiverzitu, Stratégia pre pôdu, Stratégia pre udržateľné
chemikálie, Akčný plán pre integrované riadenie živín a Akčný
plán pre nulové znečistenie ovzdušia, vody a pôdy.
Implementácia opatrení vyžadovaných týmito stratégiami a
akčnými plánmi bude od poľnohospodárov vyžadovať zmenu
myslenia a prístupu k podnikaniu na pôde, ako aj nemalé
investície. Vzhľadom na rôznorodosť poľnohospodárstva v rámci
EÚ a jeho intenzity je potrebné k tejto problematike pristupovať
veľmi citlivo a myslieť aj na modernizáciu poľnohospodárstva a
potravinovú bezpečnosť nielen EÚ ako celku, ale aj jednotlivých
členských štátov. Epidémia COVID-19 nám ukázala, dôležitosť
zabezpečenia obyvateľov potravinami, ktoré si vieme dopestovať
sami. Vzhľadom k tomu, že SPP nalieva do slovenskej
ekonomiky za sedemročné obdobie približne 5 miliárd euro
(spolu s národným spolufinancovaním), je nevyhnutné v Bruseli
dosiahnuť pre slovenských poľnohospodárov, potravinárov a
lesníkov také podmienky, ktoré im umožnia tieto finančné
prostriedky účelne využiť a nebudú pre nich likvidačné.
K návrhu uznesenia vlády SR, úlohe C.2. Žiadame predkladateľa,
aby slová "koordinovať čiastkové pozície a aktivity vyplývajúce z
ÚPPVII dokumentov a opatrení prijatých v rámci Európskej zelenej
dohody " nahradil slovami "vypracovať čiastkové pozície a
koordinovať zabezpečenie vykonávania aktivít vyplývajúcich z
dokumentov a opatrení prijatých v rámci Európskej zelenej
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dohody ". Odôvodnenie: keďže pôjde o súčinnosť dotknutých
subjektov, ich úloha by nemala byť len koordinačná, ale skôr v
rámci ich vecnej pôsobnosti a kompetencií zastrešiť prípravu
čiastkových pozícii a realizáciu aktivít.
K návrhu uznesenia vlády SR, úlohe C.3. Žiadame predkladateľa
o vloženie novej úlohy C.3, a následný posun v číslovaní
jednotlivých úloh v časti C. Novú úlohu C.3 žiadame doplniť v
nasledovnom znení: ministrom predsedom ostatných ústredných
orgánov štátnej správy SR C.3 vypracovať čiastkové pozície a
vykonávať aktivity vyplývajúce z dokumentov a opatrení
prijatých v rámci Európskej digitálnej stratégie priebežne,".
ÚPPVII
Odôvodnenie: keďže uvedené uznesenie reaguje na ostatné
strategické dokumenty a piliere novej Európskej komisie,
považujeme za potrebné doplniť aj aktivity za oblasť digitálnej
agendy. Popri Európskej zelenej dohode je Európska digitálna
stratégia druhým z najdôležitejších pilierov novej EK na
najbližšie obdobie. Uvedené je potrebné zohľadniť aj pri tomto
materiáli s cieľom upovedomiť príslušné orgány verejnej moci na
očakávané aktivity v tomto smere.
K prioritným témam európskej politiky na rok 2020 navrhujeme,
aby predkladateľ materiálu zvážil aj doplnenie témy politiky
ÚPPVII súdržnosti. Bez ohľadu na to, že v rámci práve aktualizovaného
návrhu "Viacročného finančného rámca na obdobie 2021 - 2027"
sa môžu meniť alokácie pre fondy alebo krajiny, téma politiky
súdržnosti by mala byť prioritou roka 2020, keďže je v záujme
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SR začať s implementáciou nových programov hneď na začiatku
nového programového obdobia, teda v roku 2021. V rámci tejto
témy by išlo najmä o včasné schválenie všetkej nevyhnutnej EÚ
legislatívy, aby sa neopakovalo pomalé zahájenie implementácie
programov ako v programovom období 2014-2020.
K vlastnému materiálu, časti "Digitalizácia". Odporúčame
predkladateľovi vo vlastnom materiáli, v časti „Digitalizácia“ za
prvý odsek vložiť nový odsek v znení: "EK 19. februára 2020
zverejnila mnohými netrpezlivo očakávanú Európsku digitálnu
ÚPPVII stratégiu, ktorá sa skladá z troch dôležitých dokumentov
určujúcich digitálnu politiku novej EK: Oznámenie Utváranie
digitálnej budúcnosti Európy, Oznámenie Európska dátová
stratégia, Biela kniha Excelentnosť a dôvera v umelú
inteligenciu.". Odôvodnenie: odporúčame doplnenie úvodnej časti
k Európskej digitálnej stratégií.
K vlastnému materiálu, časti "Digitalizácia". Odporúčame
predkladateľovi vo vlastnom materiáli, časti "Digitalizácia",
štvrtom odseku prvej vete slová: "Ďalším dôležitým dokumentom
ÚPPVII
EK z 19.2.2020 je oznámenie EK o Európskej dátovej stratégii,
ktorá sa sústreďuje" nahradiť slovami "Dokument Oznámenie
Európskej dátovej stratégie sa sústreďuje". Odôvodnenie:
precizovanie textu.
ÚPPVII

K vlastnému materiálu, časti "Digitalizácia". Odporúčame
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predkladateľovi vo vlastnom materiáli, časti "Digitalizácia", v
druhom odseku vypustiť prvú vetu. Druhú vetu odporúčame
predkladateľovi preformulovať v nasledovnom znení:
"Oznámenie Utváranie digitálnej budúcnosti Európy naznačuje,
že nová digitálna stratégia má ambíciu pokryť komplexne všetky
hlavné výzvy, ktoré prináša digitálna transformácia pre
ekonomiku a spoločnosť, vrátane aspektov ako je dopad
digitálnej transformácie na sociálnu kohéziu a inklúziu v
spoločnosti alebo na procesy demokratického politického
systému.". Odôvodnenie: precizovanie textu.
K vlastnému materiálu, časti "Digitalizácia". Žiadame
predkladateľa vo vlastnom materiáli, časti "Digitalizácia" za piaty
odsek doplniť nový odsek v znení: "Dôležitou oblasťou je
digitálna infraštruktúra pre vysokorýchlostné pripojenie k
internetu, ktorá umožňuje fungovanie spoločnosti aj v krízových
časoch, a v budúcnosti je potrebné zabezpečiť v tejto oblasti
ÚPPVII dostatočné investície. Potvrdzuje to aj strategický dokument
novej EK, Utváranie digitálnej budúcnosti Európy. Táto oblasť
bude jedným z kľúčových prvkov obnovy spoločnosti a
ekonomiky v post-krízovom období.". Odôvodnenie: ÚPVII
požaduje, aby bol do materiálu doplnený aj odsek o dôležitosti
digitálnej infraštruktúry explicitne, keďže sa jedná o kľúčový
prvok pre fungovanie spoločnosti v krízových situáciách. EÚ
podporuje túto oblasť vo všetkých strategických dokumentoch.
Podpredsedníčka EK M. Vestager označila pripojiteľnosť za
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jednu z troch kľúčových zásad, ktoré sú základom digitálnej
obnovy.
K vlastnému materiálu, časti "Digitalizácia". Žiadame
predkladateľa vo vlastnom materiáli, časti Digitalizácia, pred
posledný odsek vložiť nový odsek v nasledovnom znení:
"Slovensko v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI)
Európskej komisie za rok 2019 obsadilo 21. miesto spomedzi 28
ÚPPVII
členských štátov EÚ. SR preto plánuje v najbližšom období
podniknúť efektívne kroky, ktorými prispeje k zlepšovaniu
svojho celkového skóre v indexe DESI a priblíženiu sa k
priemeru krajín EÚ v najbližších rokoch.". Odôvodnenie:
uvedené a vyzdvihnuté v súvislosti so záväzkom vlády SR v
Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020 – 2024.
K vlastnému materiálu, časti "Digitalizácia". Žiadame
predkladateľa vo vlastnom materiáli, časti Digitalizácia, štvrtom
odseku, pred poslednou vetou doplniť nový odsek v nasledovnom
ÚPPVII znení: "V najbližšej dobe ÚPVII v spolupráci s príslušnými
orgánmi verejnej moci predloží návrhy pozícií SK k jednotlivým
dokumentom z digitálneho balíčka EK.". Odôvodnenie:
potvrdenie úlohy pre ÚPVII koordinovať prípravu predmetných
návrhov pozícií SR.
ÚPPVII K vlastnému materiálu, časti "Digitalizácia". Žiadame
predkladateľa vo vlastnom materiáli, časti Digitalizácia, treťom
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odseku prvú vetu preformulovať v nasledovnom znení: "Jedným
z najočakávanejších dokumentov novej EK je biela kniha
Excelentnosť a dôvera v umelú inteligenciu, ktorá sumarizuje
problematiku umelej inteligencie z hľadiska súčasného
regulačného prostredia a prebiehajúcich aktivít na úrovni EÚ,
pričom obsahuje identifikáciu opatrení v rámci piliera
excelentnosti a piliera dôvery v budovanie pre spoločnosť
prínosnej umelej inteligencie.". Odôvodnenie: ide o bližší popis
tohto strategického dokumentu.
K vlastnému materiálu, časti "Digitalizácia". Žiadame
predkladateľa vo vlastnom materiáli, časti Digitalizácia, za
predposledný odsek vložiť dva nové odseky v znení: "8.4.2020
bolo vydané Odporúčanie EK (EÚ) 2020/518 o spoločnom
súbore nástrojov Únie na využívania technológie a údajov na boj
proti kríze spôsobenej ochorením COVID-19, najmä pokiaľ ide o
mobilné aplikácie a využívanie anonymizovaných údajov o
ÚPPVII mobilite, pričom na uvedené odporúčanie nadväzuje viacero
usmernení zo strany EK. Slovenská republika považuje digitálne
technológie za prínosný nástroj v rámci snáh o zníženie šírenia
ochorenia COVID-19 medzi populáciou a preto, v súlade s
uvedenými odporúčaniami EK ako aj následne vydaným
usmernením zo strany Európskeho výboru pre ochranu údajov
zaviedla národné riešenia na trasovanie kontaktov ako aj
alternatívu nariadenej karantény v štátnom zariadení v podobe
aplikácie na inteligentné monitorovanie dodržiavania karantény v
domácom prostredí. Uvedené riešenia majú za cieľ zmierniť
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Detailná pripomienka, nezodpovedá
charakteru a zameraniu materiálu.

dopady súčasnej pandémie a zároveň zlepšiť pripravenosť
Slovenska v prípade vzniku obdobnej krízovej situácie v
budúcnosti.". Odôvodnenie: doplnenie v súčasnosti kritických
európskych iniciatív ohľadom boja s pandémiou, na ktoré reaguje
a vo svojich národných riešeniach implementuje aj Slovensko.
K vlastnému materiálu, časti Európska zelená dohoda. Žiadame
predkladateľa vo vlastnom materiáli, na druhej strane, na konci
odseku o Európskej zelenej dohode doplniť nasledovnú vetu:
"Keďže Európska zelená dohoda je pretavením cieľov
udržateľného rozvoja Agendy 2030 OSN do podmienok
ÚPPVII Európskej únie, je potrebné vychádzať pri kreovaní príslušných
štruktúr na Slovensku z už existujúcich štruktúr pre Agendu 2030
OSN, vrátane využitia existujúcej Rady vlády pre Agendu 2030
pre koordináciu Európskej zelenej dohody.". Odôvodnenie:
Žiadame o doplnenie vety v záujme harmonizovať úsilie
zainteresovaných ministerstiev zabezpečiť efektívny postup SR
pri realizácii cieľov Európskej zelenej dohody.
K vlastnému materiálu, časti Európska zelená dohoda.
Odporúčame predkladateľovi vo vlastnom materiáli, časti
ÚPPVII Európska zelená dohoda, prvom odseku za slovami "zahŕňa aj
politiky v oblasti obehového hospodárstva" vložiť slová
"digitálnej transformácie". Odôvodnenie: ÚPVII navrhuje zaradiť
medzi rad opatrení aj digitálnu transformáciu, ktorá predstavuje
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Doplnený odkaz na Agendu 2030.
Nadrezortný charakter Európskej
zelenej dohody a potreby koordinácie
ČA sú v texte dostatočne zohľadnené. V
zmysle úlohy C.1. návrhu uznesenia
vlády prebehne rokovanie o nastavení
koordinácie EZD v podmienkach SR.
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spoločne so zelenou transformáciou dve najdôležitejšie priority
Európskej komisie.
K vlastnému materiálu, časti Európska zelená dohoda. Žiadame
predkladateľa vo vlastnom materiáli, na druhej strane, na konci
odseku o Európskej zelenej dohode preformulovať text: EZD je
principiálne o transformácii hospodárstva EÚ v záujme
udržateľnej budúcnosti ako nástroja ktorý začína novú stratégiu
pre rast v EÚ. Ochrana prírody a boj proti klimatickej zmene síce
ÚPPVII primárne patria do gescie MŽP SR, ktoré je aj gestorom
oznámenia o EZD, ale s ohľadom na konceptuálny charakter
zmeny hospodárstva a spoločnosti sa jednotlivé legislatívne i
nelegislatívne návrhy v rámci EZD budú týkať viacerých
rezortov.....: Odôvodnenie: Spresnenie definície samotného
obsahu EZD a možnosti využitia jestvujúceho koordinačného
mechanizmu pod gesciou podpredsedníčky vlády- Rada vlády pre
Agendu 2030
K vlastnému materiálu, časti Viacročný finančný rámec EÚ 20212027“. Žiadame predkladateľa, aby vo vlastnom materiáli, na
strane 7 na konci odseku o Viacročnom finančnom rámci EÚ
ÚPPVII 2021 – 2027 doplnil nasledovnú vetu: "Aktualizovaná rámcová
pozícia SR bude konzultovaná v úzkej súčinnosti s ÚPVII
vzhľadom na jeho nezastupiteľnú úlohu v celom procese,
predovšetkým v oblasti strategického plánovania a využívania
fondov EÚ prípravy obdobia 2021-2027 , ktoré sú v SR hlavnou
investičnou politikou.". Odôvodnenie: Je potrebné zabezpečiť
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Časť zapracované do existujúceho
ČA textu, rešpektujúc jeho charakter a
zameranie.
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koordinovaný postup SR v procese alokácie zdrojov a realizácie
cieľov Európskej zelenej dohody vrátane negociácie Fondu pre
spravodlivú transformáciu a jeho priemetu do realizácie VFR cez
všeobecné nariadenie a nariadenie o JTF Súčasne podľa PVV
novom programovom období bude nutné presadzovať väčšiu
mieru flexibility v prospech podpory špecifických potrieb
Slovenska a v prospech rozvoja jednotlivých regiónov, preto je
potrebná úzka kooperácia nielen MZVaEZ a MF SR, ale aj s
ÚPPVII (neskôr MIRRI).
K vlastnému materiálu. Vo vlastnom materiáli, úvodnej časti,
ÚPPVII ÚPVII predkladateľovi materiálu navrhuje, aby bola v materiáli
uvedená aj zmienka o pokračovaní v spolupráci SR s krajinami
V4 pri presadzovaní spoločných záujmov v rámci politík EÚ.
Predložený materiál stanovuje aj zodpovednosť rezortov za
jednotlivé prioritné témy, preto navrhujeme v predkladacej správe
upraviť prvú vetu druhého odseku v nasledovnom znení:
"Materiál sa predkladá ako iniciatívny. Jeho cieľom je
ÚPPVII
identifikovať hlavné témy v európskej agende a priority z
pohľadu SR na rok 2020, zohľadňujúc schválené Programové
vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 2024, určiť gestora ku každej z ôsmych prioritných tém a zlepšiť
medzirezortnú koordináciu pri ich presadzovaní.".
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Pôvodný text pokrýva aspekty
spolupráce s rôznymi partnermi.
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Uznesenie vlády určuje úlohy a
gestorov jednotlivých tém.

Vlastný materiál, Digitalizácia: Navrhujem pridať k
vymenovaným oblastiam digitalizácie (dáta, digitálne služby)
požiadavku na použitie vhodnej verejnej licencie (napr. CC-BY
4.0) pri zverejňovaní otvorených dát štátnej a verejnej správy
(prípadne aj pre dáta súkromného sektora) a pri obstarávaní iných
Verejnosť
autorských diel z verejných zdrojov, najmä pri digitalizácii
vzdelávacieho obsahu. Navrhujem pridať k oblastiam
digitalizácie požiadavku na použitie licencie EUPL 1.2 pri
obstarávaní softvéru z verejných zdrojov. Tieto požiadavky patria
do európskej politiky, pričom v slovenskej praxi nie sú
dostatočne rešpektované alebo narážame na rôzne prekážky.
Vlastný materiál, Digitalizácia: Navrhujem pridať k
vymenovaným oblastiam digitalizácie (umelá inteligencia, dáta,
digitálne služby) ďalší vybraný cieľ opísaný v Stratégii digitálnej
Verejnosť transformácie SR 2030 (a programe Digitálna Európa), ktorý je
pre tvorbu verejných politík SR dôležitý: pokročilé digitálne
zručnosti, kvôli súvisu s profilom digitálnych služieb slovenského
IT sektora, s inováciu obsahu a foriem IT vzdelávania, s
podporou celoživotného vzdelávania.
Vlastný materiál, Digitalizácia: Navrhujem pridať zmienku o
Verejnosť programe EK Digitálna Európa, ktorý je rámcom pre aktivity EÚ
v oblasti digitalizácie a na ktorý nadväzujú ďalšie špecifické
aktivity EK. Program Digitálna Európa je bližšie opísaný v
Stratégii digitálnej transformácie SR 2030. Program Digitálna
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Pripomienka navrhuje príliš detailnú
N úpravu, ktorá nezodpovedá charakteru
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Pripomienka navrhuje príliš detailnú
N úpravu, ktorá nezodpovedá charakteru
a zameraniu materiálu.

Európa je dôležitým východiskom pre európsku politiku SR v
oblasti digitalizácie, pretože v programe sa predpokladá
spolupráca medzi členskými štátmi EÚ na projektoch, a to na
národnej úrovni a potom na úrovni aktérov programu.

