PREDKLADACIA SPRÁVA
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR predkladá na rokovanie
vlády SR materiál Prioritné témy európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2020.
Východiskovým materiálom je Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie
rokov 2020 - 2024, ktoré konštatuje euroatlantickú orientáciu SR. MZVEZ SR po schválení
vládou SR materiál predloží na rokovanie Výboru pre európske záležitosti NR SR (VEZ NR
SR). Materiál je zároveň predkladaný ako správa o záležitostiach súvisiacich s členstvom
Slovenskej republiky v Európskej únii, ktorú vláda predkladá NR SR podľa ústavného zákona
čl. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej
republiky v záležitostiach Európskej únie.
Materiál sa predkladá ako iniciatívny. Jeho cieľom je 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 a zlepšiť medzirezortnú
koordináciu pri ich presadzovaní. Materiál je rozdelený do 9 kapitol, pričom každá kapitola
stručne opisuje každú z aktuálne prioritných tém v EÚ - Európska zelená dohoda; priemyselná
politika a štátna pomoc; digitalizácia; migrácia; plán obnovy a viacročný finančný rámec; postBrexit a vzťahy so Spojeným kráľovstvom; Konferencia o budúcnosti EÚ; Mechanizmus EK
na ochranu právneho štátu.
Európska zelená dohoda (EZD) je kľúčovým strategickým dokumentom, ktorého
ambíciou je, aby sa Európa stala prostredníctvom transformácie celého hospodárstva a celej
spoločnosti prvým uhlíkovo neutrálnym a zeleným kontinentom do roku 2050. Ide o prierezový
dokument s presahom na viacero sektorov. V kontexte klimatickej transformácie bude pre SR
dôležitá nová Európska priemyselná stratégia, ktorej hlavným cieľom je adaptácia priemyslu
na ambiciózne klimatické ciele a súčasné udržanie jeho konkurencieschopnosti. Zásadnú
pozornosť si taktiež vyžadujú digitálne technológie, ktoré budú prierezovo zasahovať do
všetkých sektorov hospodárstva. Mimoriadne dôležitú úlohu pri tom budú zohrávať dáta, ich
spracúvanie, kvalita, dostupnosť a tiež zavádzanie umelej inteligencie.
V rámci nového inštitucionálneho cyklu EÚ je jednou z prioritných oblastí aj agenda
migrácie. S cieľom poskytnúť nový podnet predloží EK v prvom polroku 2020 Nový pakt o
migrácii a azyle, ktorý bude pokrývať vnútorné i vonkajšie aspekty migrácie.
Smerovanie európskej politiky je ovplyvnené snahou o riešenie negatívnych dôsledkov
pandémie COVID-19. Vzhľadom na zásadný dopad pandémie v celosvetovom meradle ide
o jednu z prioritných tém aj na pôde EÚ. V druhej polovici apríla 2020 bola vrcholnými
predstaviteľmi EÚ predstavená tzv. Cestovná mapa k obnove EÚ, ktorá má prostredníctvom
štyroch princípov napomôcť k zmierneniu dopadov koronakrízy.
Kľúčovým prvkom plánu obnovy bude viacročný finančný rámec EÚ na roky 2021 –
2027 (VFR). Vyjednávania o budúcom VFR prebiehajú už takmer dva roky a boli poznačené
tak brexitom, a teda stratou jedného z kľúčových prispievateľov do rozpočtu EÚ, ako aj
rozširujúcim sa spektrom spoločných záujmov a nových prioritných oblastí. Ďalšie rokovania
budú zároveň významne ovplyvnené krízou spôsobenou pandémiou COVID-19.
V najbližších mesiacoch budú taktiež pokračovať aj rokovania o budúcich vzťahoch so
Spojeným kráľovstvom. V súčasnosti plynie prechodné obdobie, ktoré má slúžiť na dojednanie
nového vzájomného partnerstva.
Príležitosťou hľadať odpovede na otázky, ako môže EÚ fungovať efektívnejšie
a demokratickejšie, je Konferencia o budúcnosti EÚ. Kríza, ktorej momentálne Európa čelí, je
opäť príležitosťou analyzovať, čo v EÚ funguje a čo nie, a čo je potrebné zmeniť. Do istej miery
pôjde o diagnostiku aktuálneho stavu Únie, či vyhovuje potrebám občanov a jej členským

štátom. Za týmto účelom bude potrebná otvorená, inkluzívna a transparentná diskusia s
občanmi, ktorá je predpokladom posilňovania dôvery v európsky projekt.
Právny štát patrí k základným princípom fungovania EÚ. Tento rok sa rozbieha
permanentný mechanizmus na ochranu právneho štátu, ktorý bude monitorovať jeho stav
v jednotlivých členských štátoch.
Medzinárodné prostredie sa vyznačuje čoraz intenzívnejším súperením mocností
v geopolitickej a ekonomickej oblasti, rastom medzinárodného napätia, oslabovaním
medzinárodného poriadku a medzinárodného práva ako aj globálnymi a regionálnymi krízami
i v bezprostrednom susedstve EÚ. Politické zmeny sú bezprostredne prepojené s novými
bezpečnostnými výzvami. V tomto kontexte sa z pohľadu SR javí ako nevyhnutnosť aj
prehĺbenie spolupráce v oblasti SZBP EÚ a zvyšovanie jej akcieschopnosti.
Predkladaný materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na
rokovanie vlády SR sa predkladá bez rozporov.
Materiál nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na
podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti,
vplyvy na služby verejnej správy pre občana a vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

