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I. Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie 

v kontexte súčasného diania 
 

Slovensko sa 1. júla 2016 zhostí polročného predsedníctva v Rade Európskej únie  

(SK PRES). Na denno-dennej báze budeme manažovať jednu z troch hlavných inštitúcií EÚ, 

Radu, zastupujúcu 28 členských štátov. V praxi to znamená formovanie európskej legislatívy 

od pracovnej až po ministerskú úroveň z pozície predsedu Rady a negociácie s inými 

inštitúciami EÚ, najmä Európskou komisiou (EK) a Európskym parlamentom (EP).  

Pre Európsku úniu pôjde v poradí o 116. rotujúce predsedníctvo. Pre Slovenskú republiku 

o historickú premiéru a vyvrcholenie bezprecedentných príprav po organizačnej, manažérskej 

či obsahovej stránke. Predkladaný materiál sumarizuje oblasti, v ktorých očakávame aktívny 

prístup slovenského predsedníctva, pričom z nich vzídu hlavné priority nášho predsedníckeho 

programu. Ten vláda Slovenskej republiky schváli v júni 2016.    

Slovenská republika (SK) bude predsedať Rade Európskej únie v čase, keď Európska únia 

čelí viacerým výzvam - migrácia, terorizmus, ohniská napätia v jej susedstve, dozvuky krízy 

eurozóny či referendum Spojeného kráľovstva o členstve v Únii. Dôsledkom je neraz 

vytváranie deliacich línií  vnútri EÚ, prípadne spochybňovanie spoločných a prospešných 

projektov, akými sú spoločná európska mena alebo Schengen. Atmosféra napomáha vzostupu 

radikálnych politických postojov.    

Ako predsedajúca krajina EÚ sme pripravení byť konštruktívnym sprostredkovateľom, 

ktorý pracuje v prospech celej EÚ. Hoci spolupráca či dosahovanie kompromisov nie sú vždy 

jednoduché, všetky akútne výzvy chceme riešiť tak, aby sme zachovali súdržnosť Európskej 

únie, prehlbovali jej základné princípy i úspešné projekty s pozitívnym vplyvom na 

každodenný život. Je to nevyhnutné pre udržanie prosperity a bezpečnosti všetkých členských 

krajín. Spojené kráľovstvo vo vnútri EÚ. Schengen silný zvonku a bez pochybností vnútri. 

Regulované toky migrantov. Fungujúca eurozóna s účinnými protikrízovými nástrojmi.     

Súčasne chceme pracovať na dlhodobých spoločných cieľoch, na ktorých sme sa zhodli, 

osobitne v rámci piatich prioritných oblastí Strategického programu pre Úniu v časoch zmien 

z júna 2014. Je to aj rámec pre pôsobenie slovenského predsedníctva. Sú medzi nimi 

iniciatívy ako jednotný digitálny trh, Energetická únia či Únia kapitálových trhov s reálnym 

prínosom pre európsku ekonomiku a verejnosť. Navyše s potenciálom ukázať,  

že prehlbovanie a rozširovanie spolupráce v Únii nielen funguje, ale prináša aj pozitívne 

výsledky. Aktívne sa budeme zasadzovať za zachovanie pevnej transatlantickej väzby  

a komunikácie so strategickými partnermi EÚ. 

Slovenská republika prevezme predsedníctvo v Rade EÚ po 12 rokoch svojho členstva 

v Únii, ktoré pozitívnym spôsobom ovplyvnilo vývoj na Slovensku. Pôjde o jedinečnú šancu 

prispieť k jej chodu viac, než kedykoľvek predtým, o šancu čosi do nej vrátiť a prevziať 

pritom väčšiu zodpovednosť za jej smerovanie. Zároveň pôjde o unikátnu príležitosť, ktorá 

môže prispieť k úspešnému príbehu Slovenska ako členskej krajiny EÚ.  
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II. Strategické východiská 

 
Úvod 

Základný obsahový rámec SK PRES vychádza z piatich priorít Strategického programu pre 

Úniu v časoch zmien, ktorý prijali hlavy štátov a predsedovia vlád členských krajín EÚ na 

zasadnutí Európskej rady v júni 2014. Strategický program zdôrazňuje dlhodobé a stále 

aktuálne priority, ktoré majú občanom EÚ priniesť nové príležitosti:   

1. Únia zamestnanosti, rastu a konkurencieschopnosti  

2. Únia príležitostí pre jej občanov 

3.  Energetická únia  s perspektívnou klimatickou politikou  

4.  Únia slobody, bezpečnosti a spravodlivosti  

5.  Únia ako silný globálny aktér  

Cieľom tejto časti materiálu je opísať pohľad SK PRES na päť uvedených oblastí. 

Zároveň má slúžiť ako východisko pri definovaní priorít samotného 6-mesačného 

predsedníckeho programu v neskoršej fáze. Program SK PRES bude prijatý v júni 2016 

a zachytí aj vývoj počas posledných mesiacov pred jeho zverejnením. Predsednícky program 

bude programom priorít celej únie, ktoré budeme počas svojho pôsobenia v čele Rady EÚ 

presadzovať. 

1. Únia zamestnanosti, rastu a konkurencieschopnosti 
 

Napriek náznakom mierneho hospodárskeho oživenia európskej ekonomiky potrebujeme viac 

ako kedykoľvek predtým skutočne rozvinúť potenciál vnútorného trhu, ktorý EÚ má. Pritom je 

potrebné myslieť na občanov EÚ a ich potreby. V ostatných rokoch prišlo v dôsledku krízy k 

výraznému poklesu zamestnanosti a investícií. Tento trend je nutné zvrátiť. Opatrenia, ktoré 

umožnia efektívne využívanie rozpočtu EÚ (vrátane Európskych investičných a štrukturálnych 

fondov EÚ, ktoré sú kľúčovým investičným nástrojom Únie) môžu výrazne prispieť k tomuto 

cieľu. S cieľom zabezpečiť dlhodobú stabilitu Únie je nevyhnutné pokračovať aj v prehlbovaní 

Hospodárskej a menovej únie (HMÚ), ktorá však musí rešpektovať integritu jednotného trhu. 

V kontexte ozdravovania verejných financií je potrebné pokračovať aj v boji proti daňovým 

únikom.   

 

Jednotný trh EÚ priniesol obrovské výhody a nové príležitosti. Je to priestor bez vnútorných 

hraníc, ktorý zabezpečuje voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. V záujme plného 

využitia jeho potenciálu sa jednotný trh musí prispôsobiť realite dnešného sveta, čím sa 

vytvoria podmienky pre jeho výraznejší príspevok k rastu a zamestnanosti. SK PRES sa preto 

zameria na opatrenia, ktoré prispejú k využitiu potenciálu jednotného trhu tak, aby pre 

spotrebiteľov ponúkal lepšie služby za nižšie ceny a podnikom pomáhal v ich raste. 

Konkurencieschopnosť európskych ekonomík je napriek neodškriepiteľným prínosom 

jednotného trhu ovplyvnená aj tlakom globálneho trhu. V nadväznosti na legislatívne 

a nelegislatívne návrhy EK bude SK PRES v rámci prípravných organov Rady EÚ viesť 

rokovania zamerané na zabezpečenie konkurencieschopného postavenia sektorov 

hospodárstva vystavených globalizácii, akými sú napríklad oceliarsky priemysel, ale aj iné, 

prevažne energeticky náročné odvetvia priemyslu. 
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Digitalizácia významným spôsobom zmenila kvalitu prostredia, v ktorom žijeme a táto zmena 

si rovnako vyžaduje prispôsobenie jednotného trhu EÚ. Formuje sa digitálny jednotný trh, v 

rámci ktorého budú môcť jednotlivci a podniky bezproblémovo využívať elektronické služby 

a vykonávať činnosti on-line podľa pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a s vysokou 

úrovňou ochrany spotrebiteľov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo miesto pobytu. 

Európska komisia 6. mája 2015 zverejnila Stratégiu pre Digitálny jednotný trh v Európe, 

ktorá je reakciou na potreby novej prichádzajúcej digitálnej éry a základom pre všetky kroky 

EÚ v tejto oblasti. Digitálny jednotný trh legitimizuje on-line hospodárstvo ako nový 

plnohodnotný hospodársky sektor a dáta ako inovatívny zdroj rastu, ktorý svojim potenciálom 

prekonáva tradičné zdroje. Jeho cieľom je dať ľudom možnosť slobodne prekračovať hranice 

v on-line priestore rovnako ako v realite. Slovensko má záujem pristupovať k implementácií 

digitálneho jednotného trhu proaktívne. Počas SK PRES budeme okrem iného klásť dôraz na 

rozvoj a odstraňovanie bariér digitálnej ekonomiky, pokračovanie v digitalizácii verejných 

služieb, reformy telekomunikačného rámca, efektívnejšieho využívania dát a v neposlednom 

rade zlepšenie rámca pre audiovizuálnu politiku, autorského práva a  kontraktom v digitálnom 

prostredí.  

 

Dlhodobejší výpadok investícií môže v strednodobom horizonte znížiť konkurencieschopnosť 

európskej ekonomiky a ohroziť jej rastový potenciál. Situáciu pomáha riešiť Investičný plán 

pre Európu, ktorého kľúčovým prvkom je Európsky fond pre strategické investície 

(EFSI). Cieľom EFSI je mobilizácia dodatočných investícií na úrovni približne 315 mld. 

EUR, ktoré by mali byť investované do strategickej infraštruktúry, inovácií, vzdelávania  

a podpory malých a stredných podnikov. SK PRES bude klásť dôraz na dosiahnutie cieľov  

a rozšírenie fungovania EFSI, zvlášť v súvislosti s prehlbovaním HMÚ a so zreteľom na 

makroekonomický stabilizačný dopad investičného plánu.  

 

Rozpočet EÚ a európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) naďalej zostávajú hlavným 

investičným nástrojom Únie. Súčasná politika súdržnosti EÚ je založená na výkonnosti  

a výsledkoch v súlade s princípmi správy hospodárskych záležitostí EÚ. EŠIF zvyšujú 

súdržnosť a proces dobiehania vyspelejších ekonomík v EÚ a prispievajú k realizácii 

štrukturálnych reforiem v jej členských štátoch. Tým významne podporujú návrat Európy k 

udržateľnej prosperite a umožňujú lepšie využitie potenciálu jednotného trhu. V situácii, keď 

dochádza k poklesu vnútroštátnych a regionálnych investícií, je dôsledná implementácia 

programov EŠIF kľúčová. V dôsledku krízy sa ciele politiky súdržnosti EÚ stali ešte 

relevantnejšie, a preto sa SK PRES zameria na zachovanie jej významu, vrátane pohľadu na 

jej nedávnu reformu. Zároveň bude SK PRES pokračovať v rozvíjaní mestskej agendy EÚ v 

nadväznosti na Amsterdamský pakt. Formalizovanie jeho záverov sa očakáva na Rade pre 

všeobecné záležitosti v júni 2016.  

Počas SK PRES sa očakáva predloženie návrhu na strednodobé preskúmanie Viacročného 

finančného rámca 2014-2020 (VFR). Cieľom preskúmania je zistiť, či sú zdroje rozpočtu 

EÚ dostatočné, či sú alokované na správne priority a či je potrebné zmeniť jeho fungovanie. 

SK PRES bude viesť diskusiu o návrhu na preskúmanie VFR s cieľom priblížiť sa k dohode, 

prípadne preskúmanie VFR uzavrieť. 

 

Hospodárska kríza okrem iného odhalila, že na zabezpečenie finančnej a ekonomickej 

stability je potrebné vytvoriť nástroje a opatrenia, ktoré umožnia EÚ reagovať tak na 

vonkajšie ako aj na vnútorné finančné a ekonomické šoky. SK PRES preto zdôrazňuje 

potrebu dobudovať HMÚ, ktorá bude nielen úniou menovou, ale aj fiškálnou 

s dobudovanými makroekonomickými stabilizačnými nástrojmi, a ktorá bude zároveň 

rešpektovať integritu jednotného trhu. SK PRES zohrá dôležitú rolu pri prácach na 
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posilňovanie bankovej únie. SK PRES bude taktiež venovať adekvátnu pozornosť Únii 

kapitálových trhov, ktorá je nielen dôležitou súčasťou Investičného plánu pre Európu, ale aj 

HMÚ.   

 

Napriek doterajším úspechom v boji proti daňovým únikom je potrebné ďalej pokračovať v 

tejto pracovnej agende. Aj vzhľadom na výrazné konsolidačné úsilie v členských štátoch EÚ 

v posledných rokoch je nevyhnutné zabezpečiť spravodlivé plnenie verejných rozpočtov 

prostredníctvom daňových príjmov. Počas SK PRES sa očakáva pokračovanie diskusie o 

Akčnom pláne pre jednoduchý a efektívny systém DPH, ktorý bude odolný voči podvodom a 

prispôsobený potrebám vnútorného trhu. Jedným z cieľov Akčného plánu je prezentovanie 

základov a princípov budúcnosti DPH, ako robustného spoločného systému ochraňujúceho 

daňové príjmy členských štátov. SK PRES plánuje viesť diskusiu o Akčnom pláne, v rámci 

ktorej bude vyvíjať maximálne úsilie dosiahnuť spoločnú pozíciu Rady pre hospodárske  

a finančné záležitosti (ECOFIN). SK PRES plánuje pokračovať v nastolenom trende 

predchádzajúcich predsedníctiev v tejto oblasti, a to najmä v kontexte predloženia 

konkrétnych legislatívnych a nelegislatívnych návrhov zo strany Európskej komisie, pri 

ktorých budeme aktívne hľadať spoločnú pozíciu Rady ECOFIN.  
 

Dôležitou súčasťou rastu a tvorby zamestnanosti v EÚ sú začínajúce podniky, tzv. start-upy 

a malé a stredné podniky (SME). Práve SME sú hlavnými aktérmi pri tvorbe pracovných 

miest v rámci celej Európy. Čelia však mnohým prekážkam, ktoré bránia ich plnému 

fungovaniu a vytváraniu nových pracovných miest. Preto sa počas SK PRES zameriame na 

zlepšenie a zefektívnenie prostredia, v ktorom SME fungujú.  

 

2. Únia príležitostí pre občanov 
 

Európa má chrániť záujmy svojich občanov. Napriek tomu, že nastáva isté oživenie európskej 

ekonomiky, občania EÚ naďalej pociťujú vysokú nezamestnanosť (najmä dlhodobo 

nezamestnaných a nezamestnanosť mladých ľudí) a prehlbovanie sociálnych nerovností . Je 

preto potrebné budovať také sociálne systémy, ktoré občanom EÚ poskytnú primeranú úroveň 

ochrany a zároveň účinne prispejú k ich návratu na trh práce. Súčasný demografický vývoj v 

Európe si vyžaduje koordinovanú reakciu všetkých členských štátov v systémoch sociálneho 

zabezpečenia. 

 

Mladí ľudia sú kľúčom k budúcej dynamike a prosperite Európy. Ich talent a kreativita 

pomôžu Európe pri dosahovaní rastu. Kríza, ktorá oslabila EÚ, výrazne zasiahla práve 

mladých ľudí. Nemenej vážnym sociálno-ekonomickým problémom, ktorý znižuje šance na 

návrat do zamestnania, je dlhodobá nezamestnanosť. V tomto smere je kľúčová podpora 

rozvoja zručností ako súčasť celoživotných investícií do ľudského kapitálu, mobilita 

pracovnej sily a ochrana práva všetkých občanov EÚ na voľný pohyb, pobyt a prácu v iných 

členských štátoch. SK PRES sa preto sústredí na vytvorenie podmienok pre zlepšenie budúcej  

zamestnanosti a dôstojnej práce v kontexte nových výziev na trhu práce vychádzajúcich z 

demografických zmien, migrácie a digitalizácie. 

 

Ľudský kapitál je základom úspešného konkurencieschopného hospodárstva a občianskej a 

demokratickej spoločnosti. Dôležitým aspektom, ktorý prispieva k znižovaniu 

nezamestnanosti z dlhodobého hľadiska, je vzdelávanie a dostatočné prepojenie systému 

vzdelávania s trhom práce. Cieľom ohlásenej európskej iniciatívy „Program pre nové 

zručnosti pre Európu“ je lepšie prepojiť vzdelávanie s potrebami trhu práce prostredníctvom 

podpory rozvoja zručností, zlepšenia  transparentnosti, podpory odborného vzdelávania 
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a modernizácie vysokoškolského vzdelávania. Návrh EK sa očakáva v máji 2016. Ambíciou 

SK PRES bude dosiahnutie konsenzu medzi členskými štátmi najmä v otázke vzájomného 

uznávania kvalifikácií, a tiež pri komplexnom dokumentovaní vedomostí, zručností 

a kompetencií.   

 

Ďalšou oblasťou, v ktorej sa očakáva aktivita na úrovni EÚ, je pomoc pri zabezpečovaní 

efektívnych a spravodlivých systémov sociálnej ochrany a sociálneho zabezpečenia. 

Kľúčová v tejto oblasti je komplexná politika mobility pracovníkov v EÚ a dobudovanie 

jednotného trhu v oblasti voľného poskytovania služieb a pohybu pracovníkov. Dôležitým 

momentom bude očakávané zverejnenie balíka návrhov k pracovnej mobilite v rámci EÚ 

v tomto roku. SK PRES bude presadzovať vyvážený prístup, ktorý zamedzí zneužívaniu 

sociálnych systémov, zabezpečí sociálnu ochranu pracovníkov a zachová ich voľný pohyb. 

Zároveň bude počas SK PRES kladený dôraz na zosúlaďovanie pracovného a rodinného 

života v meniacej sa spoločnosti, problémy žien a chudoby, podmienky pre oblasť sociálnej 

inklúzie s dôrazom na integráciu Rómov. 

 

3. Energetická únia s perspektívnou klimatickou politikou 

 
Medzi dôležité výzvy, ktorým EÚ aktuálne čelí, patrí aj nedostatok prírodných zdrojov. Ten 

spôsobuje vysokú závislosť EÚ na dovoze energetických surovín (s 53% podielom patrí EÚ k 

najväčším dovozcom energie na svete) a enormne vysoké náklady na nákup energie z krajín 

mimo EÚ (400 mld. EUR ročne). Táto situácia vyvoláva najmä obavy o bezpečnosť dodávok 

energie a negatívne ovplyvňuje zmenu klímy. V nadväznosti na tento vývoj začala EÚ 

realizovať projekt Energetickej únie EÚ, ktorej cieľom je zabezpečiť cenovo dostupnú, 

bezpečnú a udržateľnú energiu. Projekt nadväzuje na schválené klimaticko-energetické ciele 

EÚ pre rok 2030 a zameriava sa vo svojich piatich vzájomne prepojených dimenziách na 

zvýšenie energetickej bezpečnosti, vybudovanie vnútorného trhu s energiou, zvyšovanie 

energetickej efektívnosti, znižovanie emisií skleníkových plynov a na podporu výskumu 

a vývoja v energetike. Cieľom SK PRES je dosiahnuť pokrok pri rokovaniach o všetkých 

návrhoch potrebných pre skutočnú Energetickú úniu a pri vybraných návrhoch rokovania aj 

úspešne ukončiť. Pritom budeme klásť dôraz na synergie, čo je v súlade s potrebou zabezpečiť 

vyvážený postoj k cieľom energetickej politiky EÚ v podobe energetickej bezpečnosti, 

konkurencieschopnosti a udržateľnosti.   

 

Projekt integrujúci energetické trhy členských štátov do spoločnej energetickej únie výrazne 

zníži energetickú závislosť Európy. Diverzifikácia zdrojov a trás je kľúčová pre posilnenie 

odolnosti štátov voči vonkajším výkyvom. Jednou z hlavných priorít počas SK PRES bude 

preto pokračovanie v budovaní Energetickej únie EÚ s dôrazom na posilnenie energetickej 

bezpečnosti. SK PRES sa bude usilovať o posilnenie regionálnej spolupráce a solidarity 

medzi členským štátmi, keďže práve tá sa ukázala ako kľúčová pri zvýšení odolnosti EÚ 

v čase krízy. Budeme tiež podporovať realizáciu infraštruktúrnych projektov, ktoré budú 

rešpektovať legislatívu EÚ a princípy Energetickej únie a ich realizáciou nebude ohrozená 

energetická bezpečnosť jednotlivých členských štátov EÚ.   

 

Konkurencieschopnosť priemyslu EÚ a životný komfort občanov EÚ vo veľkej miere 

ovplyvňujú náklady na energie a ceny energií. V záujme zvyšovania energetickej 

efektívnosti bude preto SK PRES, tak pri tvorbe opatrení v jednotlivých oblastiach 

energetickej politiky ako aj pri dobudovaní vnútorného trhu, presadzovať nákladovo-

efektívny prístup. Témy, ktorými sa SK PRES bude zaoberať, sú úzko spojené s novými 

technológiami a teda aj s novými podnikateľskými možnosťami. V neposlednom rade bude 
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SK PRES presadzovať dôsledné uplatňovanie princípov suverenity členských štátov pri 

definovaní energetického mixu a technologickej neutrality.  

 

Pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja je nevyhnutné zabezpečiť optimálne využívanie 

zdrojov a ochranu biodiverzity. Osobitnú pozornosť bude preto SK PRES venovať 

problematike koherencie politík pre rozvoj, osobitne v oblasti energetiky a klimatickej zmeny. 

V centre pozornosti SK PRES bude prechod na obehové hospodárstvo, vrátane účinného 

opätovného využívania (recyklácie) vody. 

 

Okrem práce na vytvorení Energetickej únie EÚ budú mať mimoriadny význam aj aktivity 

nadväzujúce na 21. klimatickú konferenciu v Paríži (COP21). Podporujúc vedúce postavenie 

EÚ v boji proti zmene klímy bude cieľom SK PRES implementácia novej globálnej 

klimatickej dohody, ktorá je výsledkom konferencie COP21. SK PRES sa sústredí na plnenie 

dohôd s cieľom znižovať emisie skleníkových plynov a postupný prechod na nové 

technológie, ktoré okrem iného prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti a rozvoju zdrojovo 

efektívnej ekonomiky. Zameria sa aj na bezpečné využívanie jadrovej energie a jej príspevok 

k dosahovaniu cieľov Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj. Dôležitým cieľom SK PRES 

bude tiež implementácia klimaticko-energetického rámca do roku 2030 s dôrazom na reformu 

schémy obchodovania s emisnými povolenkami (ETS), ako aj príprava legislatívy v sektore 

mimo ETS (poľnohospodárstvo, budovy, dekarbonizácia dopravy).   

 

4. Únia slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 
 

Pre zabezpečenie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v EÚ má kľúčový význam riadenie 

migračných tokov, ako aj spolupráca v bezpečnostných otázkach. Súčasná migračná kríza sa 

považuje za najvážnejšiu výzvu EÚ. Základným rámcom pre opatrenia na úrovni EÚ je 

Európska agenda pre migráciu z mája 2015. K osobitným prioritám v tejto oblasti patrí lepšie 

riadenie všetkých aspektov migrácie vrátane neregulárnej/nelegálnej migrácie, azylu 

a ochrany hraníc. Po teroristických útokoch v Paríži v januári a novembri 2015 sa pozornosť 

EÚ sústredí najmä na vzájomnú spoluprácu a implementáciu opatrení osobitne v oblasti boja 

proti terorizmu v EÚ, ale aj za jej hranicami. Organizovaná trestná činnosť a počítačová 

kriminalita predstavujú pre spoločnosť v celej Európe čoraz väčšie ohrozenie, ktoré zmenilo 

svoj rozsah a povahu. EÚ a jej členské štáty sú konfrontované s týmito bezpečnostnými 

výzvami a ich účinné riešenie si vyžaduje spoločný prístup.  

 

SK PRES bude presadzovať komplexný prístup k riešeniu migračnej krízy, vrátane 

prepojenia jej vnútorných a vonkajších aspektov. Vnútorné aspekty migrácie sú 

obsiahnuté v tejto časti a vonkajšie aspekty migrácie v časti 5. Únia ako globálny hráč, ktorá 

rieši vonkajšie vzťahy EÚ. Rovnaký prístup sa uplatnil pri tvorbe priorít Strategického 

programu pre Úniu v časoch zmien, ako aj v 18-mesačnom programe Rady (1. 1. 2016 - 30. 6. 

2017).  

 

Prvoradým cieľom v rámci vnútorných aspektov bude napĺňanie politiky ochrany vonkajších 

hraníc EÚ a bezpečnosť schengenského priestoru. Prioritou v tejto oblasti naďalej zostáva 

riešenie problémov súvisiacich so súčasnými migračnými tokmi. Terajšie Trio 

predsedníctiev (Holandsko, Slovensko a Malta) bude pracovať na zabezpečení lepšieho 

prepojenia medzi migráciou, bezpečnosťou a vonkajšou politikou. EK tiež avizovala dôkladné 

prehodnotenie základných prvkov riadenia migrácie vrátane návrhu na zásadnú reformu 

dublinského systému, návrhu na zásadné posilnenie Európskeho podporného úradu pre azyl 
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(EASO) a Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach 

členských štátov (Frontex) jej pretvorením na Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž.  

 

Členské štáty nesú aj naďalej prvoradú zodpovednosť za zabezpečenie vnútornej bezpečnosti, 

avšak hrozby pre občanov Európy sú čoraz rozmanitejšie a stále viac nadobúdajú cezhraničný 

charakter. Základom pre spoluprácu v oblasti bezpečnosti a spoločné činnosti Únie je 

Európsky program v oblasti bezpečnosti z apríla 2015, ktorého prvoradým cieľom je 

vykonávanie obnovenej stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ. Vnútorná bezpečnosť EÚ a 

globálna bezpečnosť sú vzájomne závislé a prepojené. Bezpečnosť Únie je do veľkej miery 

závislá od spolupráce s medzinárodnými partnermi a susednými krajinami. Trestná činnosť a 

terorizmus sa neobmedzujú na hranice EÚ, ani na jej susedné regióny.  

 

V otázke boja proti terorizmu SK PRES nadviaže na závery Rady pre zahraničné veci 

z februára a decembra 2015, ktoré vytvárajú rámec pre angažovanie EÚ v boji proti 

terorizmu. SK PRES bude klásť dôraz na implementáciu konkrétnych aktivít vyplývajúcich z 

geografických a tematických priorít, na boj proti financovaniu terorizmu a na problematiku 

zahraničných bojovníkov. Neoddeliteľnou súčasťou je aj pokračovanie a zintenzívnenie 

politického dialógu s partnerskými krajinami.  

 

V oblasti spravodlivosti bude zámerom konsolidácia a účinnosť existujúcich nástrojov 

v praxi a podpora zlepšovania kvality právnych predpisov s ohľadom na potreby občanov, 

orgánov a právnych odborníkov z praxe. SK PRES sa plánuje zamerať na pokrok 

v procesných právach v trestnom konaní a na pokrok v pokračujúcom boji proti podvodom 

poškodzujúcim finančné záujmy Únie, vrátane prác na vytvorení úradu Európskeho 

prokurátora. SK PRES bude tiež podporovať riešenia v rámci elektronickej justície. 

Horizontálnym cieľom v tejto oblasti bude ochrana ľudských práv a SK PRES sa bude 

usilovať posunúť dopredu prácu na pristúpení EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských 

právach.  

 

5. Únia ako globálny hráč 
 

EÚ je súčasť meniaceho sa globálneho prostredia, ktoré je poznačené vysokou mierou 

nestability a nepredvídateľnosti. Zvýšená miera angažovanosti EÚ je nevyhnutná na 

posilnenie jej postavenia vo svete v dobe globalizácie, výrazných zmien strategického 

prostredia a najmä rastúcej nestability. V tomto smere bude pri realizácii aktívnej spoločnej 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky SK PRES poskytovať súčinnosť a podporu vysokej 

predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.  

 

Kľúčovým cieľom EÚ je stabilizácia jej najbližšieho susedstva. SK PRES podporí aktívnu 

realizáciu revidovanej Európskej susedskej politiky, jej nové priority, flexibilnejšie 

využívanie finančných nástrojov a posilnenie diferencovaného partnerstva odrážajúceho 

reálnejšie potreby partnerov.  

 

Politika rozširovania zostáva najúčinnejším transformačným nástrojom EÚ vo vzťahu ku 

krajinám v susedstve. Konzistentná, dôveryhodná a na pozitívnej motivácii založená politika 

rozširovania podporená cielenou finančnou pomocou má veľký potenciál zvýšiť úroveň 

stability, bezpečnosti, demokracie a ekonomického blahobytu pristupujúcich krajín, a bude 

preto strategickou prioritou SK PRES. SK PRES sa zameria na udržanie dynamiky 

a dôveryhodnosti procesu rozširovania. Osobitnú pozornosť bude SK PRES venovať 
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prístupovému procesu kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín a približovaniu 

západného Balkánu k EÚ. 

SK PRES bude klásť hlavný dôraz na rozvoj politiky Východného partnerstva a vzťahov 

EÚ s jeho jednotlivými krajinami. Pri zohľadnení diferenciácie medzi partnermi bude SK 

PRES podporovať demokratizačné a reformné procesy v týchto krajinách vrátane oblasti 

bezpečnosti. S cieľom podporovať rozvoj vzťahov s krajinami, ktoré podpísali dohody 

o pridružení/prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu, sa SK PRES bude zasadzovať 

za uskutočnenie reforiem na zlepšenie podnikateľského a investičného prostredia v týchto 

krajinách, a tým napomáhať v ich hospodárskej integrácii s EÚ. SK PRES bude taktiež plne 

podporovať Ukrajinu pri uskutočňovaní reforiem, predovšetkým v oblasti boja proti korupcii, 

zvyšovaní vymožiteľnosti práva, reforme súdnictva a reforme verejných financií. 

 

V oblasti Južného susedstva sa SK PRES sústredí na podporu riešenia dlhoročných 

konfliktov a kríz. Základom bude komplexný prístup, ktorý bude spájať diplomaciu, obchod, 

energetiku, rozvoj, migráciu, ľudské práva a bezpečnosť. 

 

Riešenie nekontrolovanej migrácie z nestabilných, vojnou sužovaných regiónov 

a zlyhávajúcich štátov do Európy potvrdzuje potrebu komplexného prístupu aj v rámci 

spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. SK PRES sa preto v oblasti vonkajších 

vzťahov bude zasadzovať za opatrenia zacielené na odstraňovanie príčin nelegálnej migrácie 

a na pomoc krajinám pôvodu migrantov a ich tranzitu, vrátane krajín západného Balkánu.  

  

Vzhľadom na komplexnosť migračnej krízy je dôležité prehlbovať spoluprácu s relevantnými 

medzinárodnými organizáciami. V tejto súvislosti podporujeme užšiu spoluprácu s NATO 

pri ochrane vonkajšej (schengenskej) hranice EÚ. 

 

V nadväznosti na prijatie Globálnej stratégie EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku 

v júni 2016 sa SK PRES zameria na jej implementáciu. 
 

Dôležitá priorita SK PRES bude implementácia univerzálnej Agendy 2030 pre udržateľný 

rozvoj. EÚ bola lídrom v negociačnom procese a mala by ním byť aj pri jej implementácii. 

Jednou z hlavných výziev pre agendu 2030 bude zabezpečenie jej plnohodnotného 

financovania.  

 

SK PRES bude podporovať pokračovanie konzultácií o budúcom rámci spolupráce EÚ so 

skupinou krajín Afriky, Karibiku a Tichomoria po uplynutí platnosti Dohody z Cotonou 

v roku 2020. 
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III. Sektorálne východiská 
 

RADA PRE VŠEOBECNÉ ZÁLEŽITOSTI (GAC) 
 

Kľúčové legislatívne a nelegislatívne  iniciatívy 
 

Strednodobé preskúmanie Viacročného finančného rámca 2014 - 2020 (VFR)  

EK má najneskôr do konca roka 2016 predložiť návrh na strednodobé preskúmanie VFR 

2014-2020
1
. EK s najväčšou pravdepodobnosťou predloží návrh na preskúmanie VFR počas 

SK PRES. Podľa konkrétneho dátumu predloženia a miery prepojenia s rokovaniami 

k rozpočtu EÚ na rok 2017 bude SK PRES buď iba viesť úvodnú diskusiu v Rade EÚ, alebo 

bude viesť rokovania v Rade EÚ ako aj trialógy s EP. V prvom prípade bude cieľom SK 

PRES nasmerovať úvodnú diskusiu pre MT PRES. V druhom prípade bude cieľom posunúť 

diskusiu čo najvýraznejšie smerom k dohode tak, aby bolo umožnené schválenie rozpočtu EÚ 

na rok 2017 najneskôr v decembri, t.j. aby sa EÚ vyhla rozpočtovému provizóriu. Súčasne je 

cieľom SK PRES zachovanie adekvátneho pomeru medzi novými prioritami EÚ (migrácia, 

bezpečnosť) a tradičnými politikami EÚ (politika súdržnosti, poľnohospodárska politika). 

 

Prístupový proces a eurointegrácia západného Balkánu 

V kontexte nestability v bezprostrednom i širšom susedstve EÚ je bezpečnosť a prosperita 

západného Balkánu naďalej strategická priorita. Politiku rozširovania považujeme za 

najefektívnejší nástroj na presadzovanie demokratických reforiem a posilňovanie stability v 

regióne. SK sa bude usilovať o posilnenie dynamiky a kredibility eurointegračného procesu 

vo vzťahu ku všetkým kandidátskym krajinám západného Balkánu. 

 

Závery Rady k rozširovaniu a Stabilizačnému a asociačnému procesu 

Ambíciou SK PRES bude prijať pozitívne závery, ktoré potvrdia napredovanie jednotlivých 

krajín v eurointegračnom procese, ako aj dôležitosť politiky rozširovania pre stabilitu 

a prosperitu celého kontinentu. Nepôjde o ľahkú úlohu vzhľadom na nestabilnú politickú 

situáciu vo viacerých krajinách západného Balkánu, ako aj klesajúcu vôľu členských štátov 

v dôsledku súčasnej migračnej krízy ďalej EÚ rozširovať. 

 

Závery Rady k politike súdržnosti EÚ 

Hlavnou ambíciou SK PRES je snaha o udržanie významnej pozície politiky súdržnosti ako 

hlavnej investičnej politiky EÚ na podporu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti 

regiónov EÚ, a to s ohľadom na rozvojový potenciál územia. Závery Rady EÚ by mali 

predstavovať reflexiu nedávnej reformy politiky súdržnosti EÚ. Cieľom je na základe údajov 

a zistení vykonaných hodnotení (najmä ex post hodnotenie programového obdobia 2007-

2013), správ a štúdií EK vyzdvihnúť prínos nových prvkov politiky súdržnosti EÚ a navrhnúť 

oblasti pre ich ďalšie zdokonaľovanie, ako aj zefektívnenie a zjednodušenie implementácie. 

Diskusie k správam a štúdiám v kontexte prehodnotenia VFR budú tiež významným vstupom 

pre ďalšie smerovanie politiky súdržnosti, vrátane obdobia po roku 2020. Dosiahnuť potrebnú 

jednohlasnosť Rady bude pre SK PRES veľká výzva v období pred/počas strednodobého 

prehodnotenia VFR.   

 

                                                           
1
 VFR je viacročný rozpočet EÚ, ktorý stanovuje záväzné stropy výdavkov rozpočtu, ako aj predalokované 

výdavky pre jednotlivé členské štáty, vrátane predalokovania eurofondov pre SR. Súčasný VFR platí na roky 

2014-2020. 
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Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe právnych predpisov 

Predmetná dohoda by mala byť formálne schválená v priebehu predsedníctva Holandského 

kráľovstva v Rade EÚ (NL PRES), pričom k implementácii jej kľúčových častí (z pohľadu 

Rady) dôjde počas SK PRES. Pôjde najmä o nastavenie koordinácie legislatívneho plánovania 

inštitúcií EÚ, vrátane  zapojenia Rady do prípravy pracovného programu EK na rok 2017. SK 

PRES by sa mali tiež dotknúť medziinštitucionálne rokovania k praktickým modalitám 

výkonu dohody vrátane vzájomnej výmeny informácií pri uzatváraní medzinárodných zmlúv.  

 

Revízia mandátu Friends of Presidency (FoP) pre kybernetické záležitosti 

Ide o očakávanú revíziu predmetného mandátu po uplynutí troch rokov činnosti skupiny, keď 

je po troch rokoch práce FoP pre kybernetické záležitosti vhodné preveriť ochotu členských 

štátov posilniť rámec skupiny, prípadne ho pretransformovať na riadnu pracovnú skupinu 

Rady. Schválenie nového mandátu je kľúčový prvok SK PRES. 

 

Implementácia smernice o bezpečnosti sietí a informácií (skupina CSIRT) / zmluvné 

verejno-súkromné partnerstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti CEF/ISA2 iniciatívy / 

národné stratégie NIS / Cezhraničná spolupráca / Definície v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti 

Ambíciou predmetného bodu, resp. kategórie, je otvoriť diskusiu k praktickej implementácii 

smernice NIS v prostredí členských štátov a pritiahnuť pozornosť k ich dohodnutým 

povinnostiam. V rámci bodu sa ponúka debata k mechanizmu výmeny informácií 

o incidentoch a notifikáciách medzi členskými štátmi ešte skôr, ako sa aktivujú zodpovedné 

štruktúry v zmysle smernice o informačnej a sieťovej bezpečnosti.  

 

Návrh rámcového nariadenia EP a Rady o integrovanej poľnohospodárskej štatistike 

a o zrušení nariadenia EP a Rady č. 1337/2011 z 13. decembra 2011 o európskej 

štatistike trvalých plodín  

Predmetný návrh je súčasť štatistického balíka. Jeho cieľom je vytvorenie rámca pre európsku 

štatistiku o poľnohospodárskych podnikoch a ich integrácia spájaním štrukturálnych 

informácií s ostatnými informáciami na úrovni farmy (prostredníctvom systému modulov 

prepojených v základnom súbore premenných pomocou jednotného identifikátora farmy).  

 

Návrh nariadenia o harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (HICP)  

Návrh je v súčasnosti prerokovávaný v EP a na pracovnej skupine STATIS. V závislosti od 

pokroku holandského predsedníctva je možné, že SK PRES pripadne úloha dané nariadenie 

uzavrieť formálne. 

 

Návrh novely nariadenia o štatistike v oblasti platobnej bilancie (BoP) 

V súčasnosti prebiehajú rokovania s EP. V závislosti od pokroku holandského predsedníctva 

je možné, že SK PRES pripadne úloha dané nariadenie uzavrieť formálne. 

 

Návrh nariadenia EP a Rady o predĺžení európskeho štatistického programu 2014-2017 

na obdobie 2018-2020 s cieľom synchronizácie s viacročným finančným rámcom 2014-

2020   
Neprijatie predĺženia programu 2013-2017 by znamenalo nezabezpečenie finančného rámca 

pre produkciu európskych štatistík od roku 2018.  

 

Návrh nariadenia EP a Rady o európskej štatistike cien zemného plynu a elektriny a o 

zrušení smernice EP a Rady 2008/92/ES o postupe Spoločenstva na zlepšenie 
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transparentnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým 

odberateľom  

Návrh je súčasť balíka pre Energetickú úniu a jeho cieľom je analýza cien energií a nákladov. 

EK bude poskytovať údaje o cenách energie a nákladoch na energiu (vrátane daní a dotácií). 

Toto členenie cien energie a nákladov na energiu umožní EK monitorovať situáciu na trhu s 

energiou.  

 

Úprava nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 

Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a 

Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 

Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje 

nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 

Predpokladáme, že EK v júni 2016 predloží legislatívny návrh, ktorý sa bude týkať predĺženia 

termínu aplikácie zvýšeného spolufinancovania pre programové krajiny a zvýšeného 

spolufinancovania pre Cyprus. Je možné, že legislatívny návrh bude zároveň obsahovať 

technické prvky vyplývajúce z prepočítania alokácií politiky súdržnosti (v zmysle čl. 7 

nariadenia o VFR), ako aj niektoré návrhy v oblasti zjednodušovania pravidiel implementácie 

politiky súdržnosti - možnosť ich predloženia v rámci Skupiny na vysokej úrovni pre 

monitorovanie zjednodušovania pravidiel politiky súdržnosti (HLG). V nadväznosti na obsah 

legislatívneho návrhu sa SK PRES pokúsi buď sfinalizovať celý legislatívny proces alebo 

aspoň dosiahnuť všeobecný prístup Rady a začať trialóg s EP. 
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Ostatné legislatívne a nelegislatívne iniciatívy 
 

Reforma európskeho volebného práva  
EP v novembri 2015 schválil návrh na reformu európskeho volebného práva. Ide o politicky 

citlivú tému, pričom manévrovací priestor Rady je limitovaný uplatnením jednomyseľnosti 

pri hlasovaní členských štátov a potrebou následnej ratifikácie vo všetkých 28 členských 

štátoch EÚ.  Možno očakávať, že kľúčová fáza finalizácie pozície Rady a komunikácie s EP 

sa bude prelínať práve s SK PRES.  

  

Vyšetrovacie právomoci EP  
Návrh EP vypracovaný v minulom funkčnom období Rada aj EK odmietli. Rada od EP 

očakáva predloženie nového návrhu. Konkrétny presah na SK PRES aktuálne nemožno 

odhadnúť, bude závisieť od ďalších krokov EP a manažovania agendy zo strany NL PRES 

Úlohou SK PRES by mala byť ochrana záujmov Rady prostredníctvom zadefinovania takého 

rozsahu vyšetrovacích právomocí EP, ktorý bude v súlade s inštitucionálnym postavením 

a kompetenciami EP. 

 

Povinný register transparentnosti  
EK by mala  ešte počas NL PRES predložiť návrh medziinštitucionálnej dohody o 

transparentnosti, ktorého súčasťou by malo byť aj vytvorenie povinného registra 

transparentnosti (register lobistov) troch inštitúcií. Možno očakávať, že kľúčová fáza 

finalizácie pozície Rady, definovania mandátu pre medziinštitucionálne rokovania a 

samotných rokovaní  s EP a EK sa bude prelínať práve s SK PRES.  

 

Vyhodnotenie dialógu k napĺňaniu princípu právneho štátu 

V súlade so závermi Rady a členských štátov z decembra 2014 k zabezpečeniu rešpektu 

princípu právneho štátu sa do konca 2016 uskutoční vyhodnotenie skúseností nadobudnutých 

na základe  dialógu k napĺňaniu princípu právneho štátu. V súlade s tým SK PRES pripraví 

diskusiu na Radu GAC, na ktorej sa zhodnotí doterajší priebeh dialógov (počas LU PRES 

a NL PRES) a poukáže na možnosti skvalitnenia. 

 

Správa internetu - Internet Governance (ICANN, WSIS+10, IGF, Netmundial, etc.). 

Výstupy zo stretnutia na vysokej úrovni ohľadom koordinácie pri správe internetu  

Zaradenie tohto bodu počas SK PRES je žiaduce, nakoľko dianie v medzinárodnom kontexte 

býva dynamické a delegáti členských štátov sa na úrovni Rady len komplikovanie dostávajú 

k aktuálnym informáciám z riešenia globálnych politík k správe internetu. Na úrovni EK je 

zriadená Skupina na vysokej úrovni (R+GR) k správe internetu. Pre efektívnejšiu výmenu 

informácií a optimálnu komunikáciu je treba zlepšiť medzi oboma štruktúrami intenzívnejší 

dialóg, čo sa momentálne uskutočňuje len sporadicky.  

 

Štatistický balíček  

Balíček je iniciatívou v rámci Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) s cieľom 

zjednodušiť legislatívny rámec pre tri oblasti štatistiky, čo by umožnilo pružnejšie reagovať 

na požiadavky používateľov štatistických údajov, a to prostredníctvom predloženia troch 

rámcových nariadení: Návrh rámcového nariadenia pre európske sociálne štatistiky týkajúce 

sa domácností a osôb (IESS), návrh rámcového nariadenia pre poľnohospodárske štatistiky a 

návrh rámcového nariadenia o európskych podnikových  štatistikách (FRIBS).  

 

 

 



13 

  

Cestovná mapa pre európsky semester 2017 

Podľa zaužívanej praxe pripraví SK PRES pred koncom roka 2016 spoločne 

s nadchádzajúcim MT PRES cestovnú mapu pre európsky semester 2017. Cestovná mapa 

definuje kľúčové kroky nadchádzajúceho európskeho semestra koordinácie hospodárskych 

politík. 

 

Návrh nariadenia o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách 

(GNI) 

Predpokladá sa, že EK predloží návrh začiatkom roku 2016.  

 

Návrh nariadenia o novom právnom základe pre územné klasifikácie a typológie 

(TERCET)  
Návrh je v súčasnosti prerokovávaný na úrovni EK (Eurostat). NL PRES počíta s jeho 

otvorením.  

 

Makro-regionálna spolupráca  

Slovenská republika, ktorá je súčasťou dunajského makro-regiónu, bude počas SK PRES 

pokračovať v aktivitách zameraných na podporu makro-regionálnej spolupráce. V priebehu 

SK PRES, ktoré sa prelína s predsedníctvom Slovenska v Dunajskej stratégii, sa v Bratislave 

bude konať 5. výročné fórum Dunajskej stratégie zamerané na podporu výskumu, vývoja 

a inovácií v existujúcich makro-regiónoch v záujme zvyšovania konkurencieschopnosti 

regiónu a integrovaného manažmentu vôd s dôrazom na výzvy prírodného prostredia. 

 

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov o využívaní štrukturálnych fondov EÚ 

V roku 2016 Európsky dvor audítorov predloží Rade 5 - 6 osobitných správ o využívaní 

štrukturálnych fondov EÚ v rôznych oblastiach. NL PRES plánuje pripraviť závery Rady k 

trom správam, ostatné závery musí pripraviť SK PRES. Závery Rady k uvedeným správam sú 

spravidla dohodnuté na úrovni pracovnej skupiny a schvaľované bez diskusie.  

 

Oznámenie EK k súhrnným správam o implementácii finančných nástrojov 

a operačných programov 

EK uviedla, že tieto správy bude schopná sfinalizovať až v novembri 2016. SK PRES 

pravdepodobne prenechá diskusiu k nim MT PRES. Niektoré predbežné údaje zo správ môže 

SK PRES použiť pri príprave záverov Rady.   

 

Modernizácia colnej únie EÚ – Turecko 

Návrh negociačných smerníc na rokovania o modernizácii colnej únie by mala EK predložiť 

do konca roka 2016. Ambíciou SK PRES bude naštartovať negociácie o mandáte s cieľom 

jeho skorého schválenia. 

 

JADROVÁ  POLITIKA 
 

Nariadenie Rady, ktorým sa aktualizujú požiadavky na informácie podľa čl. 41 Zmluvy 

o Euratome 

Verejné prerokovávanie čl. 41 až 44 Zmluvy o Euratome bolo ukončené 25. januára 2016 

a v súčasnosti sa očakáva predstavenie konkrétneho návrhu zo strany EK. Článok 41 Zmluvy 

o Euratome, rovnako ako nariadenie, sa priamo vzťahuje na fyzické a právnické osoby a 

na ohlasovanie ich investičných zámerov po stanovení určitých podmienok. Pri diskusiách 

k novému návrhu bude potrebné porovnať súčasne platnú legislatívu s novými prvkami 

návrhu a jeho pridanej hodnoty, ktorú môže priniesť. EK avizovala predložiť tento návrh 
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v súvislosti s európskou stratégiou energetickej bezpečnosti v I. polroku 2016 počas NL 

PRES.  

Oznámenie o jadrovom programe (PINC – Nuclear Illustrative Programme) 

EK avizovala predloženie návrhu v súlade s opatreniami uvedenými v Správe o stave 

Energetickej únie v rámci predstavenia legislatívneho balíčka k bezpečnosti dodávok energií 

vo februári 2016. PINC je iniciatívnym dokumentom EK, ktorý je v zmysle čl. 40 Zmluvy 

o Euratome pravidelne aktualizovaný (naposledy v roku 2008) a zameraný hlavne na zhrnutie 

bezpečnosti dodávok, investícií v oblasti jadra a odporúčaní pokračovania bezpečného 

využívania jadrovej energie členskými štátmi EÚ do budúcnosti. Dokument nie je legislatívne 

záväzný.  

 

Správa EK Rade a EP – vykonávanie smernice Rady 2011/70/Euratom, ktorou sa 

zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým 

palivom a rádioaktívnym odpadom 

EK je podľa čl. 14 ods. 2 písm. a) smernice Rady 2011/70/Euratom povinná predložiť Rade 

a EP správu o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní tejto smernice. EK tak plánuje urobiť 

počas SK PRES. Správa bude vychádzať zo správ, ktoré členské štáty povinne predložili EK. 

 

Správa EK Rade a EP – inventár rádioaktívneho odpadu a vyhoretého paliva, ktoré sa 

nachádza na území Spoločenstva, a prognózy týkajúce sa budúceho vývoja  

EK je podľa čl. 14 ods. 2 písm. b) smernice Rady 2011/70/Euratom povinná predložiť Rade 

a EP inventár rádioaktívneho odpadu a vyhoretého paliva, ktoré sa nachádza na území 

Spoločenstva, a prognózy týkajúce sa budúceho vývoja. Správa bude vychádzať 

z vnútroštátnych programov nakladania s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým palivom. EK 

ju plánuje predložiť počas SK PRES.  

 

Národná správa Spoločenstva Euratom predkladaná podľa Dohovoru o jadrovej 

bezpečnosti 

Zohľadňujúc trojročný cyklus organizovania posudzovacích zasadnutí k Dohovoru o jadrovej 

bezpečnosti, ktorý sa má najbližšie uskutočniť na jar 2017 sa dá s istotou očakávať, že počas 

SK PRES EK predloží svoju Národnú správu spracovanú podľa Dohovoru o jadrovej 

bezpečnosti. Po jej pripomienkovaní členskými štátmi a schválení Radou bude vložená do 

príslušnej databázy Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Následne 

prebehne kolo otázok a odpovedí, ktoré sa uskutoční už počas MT PRES a následne na 

prelome marca a apríla 2017 sa uskutoční Posudzovacie zasadnutie na pôde (MAAE).  
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RADA PRE ZAHRANIČNÉ ZÁLEŽITOSTI (FAC) 
 

Kľúčové legislatívne a nelegislatívne  iniciatívy 
 

ZAHRANIČNÉ VECI 
 

Napĺňanie cieľov Európskej susedskej politiky v oboch jej smeroch – vo  Východnom 

partnerstve aj v oblasti Južného susedstva  

V rámci externého pôsobenia EÚ zostáva prioritou budovanie stabilného a mierového 

prostredia v bezprostrednom susedstve, ako aj v celosvetovom meradle. V rámci Európskej 

susedskej politiky (ENP) bude EÚ aj naďalej podporovať rozvoj Východného partnerstva 

a vzťahov s jeho jednotlivými krajinami, zatiaľ čo  pri Južnom susedstve politickú 

a ekonomickú stabilizáciu jeho krajín jeden z dôležitých predpokladov eliminácie migračných 

tokov smerujúcich do Európy. Realizácia ENP bude vychádzať z jej prijatej revízie schválenej 

Radou FAC v decembri 2015. SK bude v rámci ENP podporovať aktívnu spoluprácu so 

všetkými partnerskými krajinami a realizáciu úzkych vzťahov a kontaktov, pričom dôležité 

miesto tu budú mať negociácie o spoločnej zmluvnej základni a realizácie ministerských 

stretnutí, asociačných rád, rád spolupráce s tretími krajinami.  

 

Globálna stratégia EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku 

Z hľadiska SK je významnou témou dokončenie Globálnej stratégie EÚ pre zahraničnú 

a bezpečnostnú politiku, ktorá vymedzí politické ambície  a ciele EÚ, ako aj nástroje na ich 

realizáciu. Z národného pohľadu je podstatné, aby stratégia predstavovala dokument 

odrážajúci koherentné prepojenie všetkých dostupných nástrojov EÚ na dosiahnutie 

stanovených cieľov, s ktorým sa budú vedieť stotožniť všetky členské štáty EÚ 

a plnohodnotne ho implementovať. SK taktiež podporuje v rámci stratégie silný element 

spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Proces implementácie je pre funkčnosť 

i kredibilitu EÚ rovnako dôležitý ako samotný proces prípravy dokumentu. Po dokončení 

Globálnej stratégie EÚ by mala nasledovať príprava nadväzujúcich dokumentov, respektíve 

tzv. substratégií v jednotlivých oblastiach. Výber tém možných substratégií a začiatok ich 

prípravy bude prebiehať počas SK PRES.  
 

Migrácia  
V r. 2016 bude pokračovať v EÚ diskusia a riešenie problematiky migrácie, pričom významná 

pozornosť bude venovaná jej zahraničnopolitickým aspektom s cieľom flexibilnejšie, 

promptnejšie a adresnejšie reagovať na migračné výzvy a riešiť príčiny migrácie.  

SK podporuje komplexný prístup EÚ, kde významné miesto zaberá práve riešenie príčin 

a nielen dôsledkov migrácie. Spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitu je základom dlhodobo 

udržateľného riešenia migračnej krízy v Európe. SK podporuje pri spolupráci s krajinami 

pôvodu dodržiavanie princípov partnerstva a spoločnej zodpovednosti za riešenie problému. 

Pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti legálnej a nelegálnej migrácie, podporujeme Rabatský 

a Chartúmsky proces s cieľom spoločne čeliť spoločným výzvam. Značný význam SK 

pripisuje aj zefektívneniu financovania aktivít vedúcich k potláčaniu príčin migrácie a 

podporuje využívanie zvereneckých fondov EÚ v tejto oblasti. Zároveň by pozornosť mala 

byť venovaná migračnej ceste cez západný Balkán a smerovaniu našej pomoci k tamojším 

tranzitným krajinám.  
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ROZVOJOVÁ AGENDA 

 

Agenda 2030  
Počas SK PRES možno očakávať strategickú diskusiu k implementácii Agendy 2030, t.j. k 

tzv. udržateľným rozvojovým cieľom („Sustainable Development Goals“, SDGs). V roku 

2016 dôjde na základe pripravovanej cestovnej mapy k prijatiu spoločného oznámenia EK a 

EEAS k jej implementácii, ktorá bude v júli 2016 zhodnotená počas Politického fóra na 

vysokej úrovni v New Yorku („High Level Political Forum“, HLPF). HLPF sa uskutoční na 

pôde OSN v rámci zasadnutia Hospodárskej a sociálnej Rady OSN (ECOSOC).  

 

Revízia „Európskeho konsenzu o rozvoji“  
V nadväznosti na prijatie Agendy 2030 a adaptáciu rozvojovej politiky EÚ dôjde k revízii 

Európskeho konsenzu o rozvoji (2005).   

 

Migrácia  
V 2. kvartáli 2016 má byť zverejnené oznámenie EK k prepojeniu rozvoja a núteného 

presídlenia, od ktorého sa budú odvíjať ďalšie kroky (závery Rady, akčný plán) vrátane 

využívania zvereneckých fondov EÚ na tieto účely (zverenecký fond pre sýrsku krízu 

MADAD, zverenecký fond pre Afriku a nástroj na pomoc Turecku).  

 

Mandát pre rokovania o budúcom rámci vzťahov EÚ s krajinami Afriky, Karibiku 

a Tichomoria (post Cotonou, post 2020)  
EK by mala do konca roka 2016 predložiť návrh budúceho rámca spolupráce EÚ s krajinami 

Afriky, Karibiku a Tichomoria (AKT) po uplynutí platnosti Dohody z Cotonou v roku 2020. 

Na základe návrhu EK pripraví Rada vyjednávací mandát pre EK. Cieľom SK PRES bude 

podporiť proces konzultácií o budúcom rámci pre spoluprácu EÚ s krajinami AKT a prispieť 

k skorej dohode na vyjednávacom mandáte. 

 

Príprava II.  zasadnutia  Globálneho partnerstva pre efektívnu rozvojovú spoluprácu na 

vysokej úrovni  
V nadväznosti na pripravované II. zasadnutie Globálneho partnerstva pre efektívnu rozvojovú 

spoluprácu na vysokej úrovni (november/december 2016, Nairobi) sa predpokladá príprava 

a schválenie záverov Rady o spoločnej pozícii EÚ. 

 

Príprava konferencie OSN o bývaní a udržateľnom mestskom rozvoji (HABITAT III)  

Počas SK PRES sa uskutoční 3. konferencia OSN o bývaní a udržateľnom mestskom rozvoji 

„HABITAT III“ (17. – 20. október 2016, Quito), pred ktorou možno predpokladať úzku 

koordináciu pozícií členských štátov na pôde Rady EÚ. 

 

Nadviazanie na  Svetový humanitárny samit   

Svetový humanitárny samit sa uskutoční v závere NL PRES  (Istanbul, 23.-24. mája 2016).  

SK PRES nadviaže na výsledky samitu s cieľom ich transformácie na podmienky EÚ a ČŠ, 

vrátane nových postupov  a riešení zameraných na vybudovanie efektívneho systému 

poskytovania humanitárnej pomoci, ktorý by adekvátnym spôsobom riešil potreby ľudí 

postihnutých vojnovými konfliktami a prírodnými katastrofami s dôrazom na ľudskú 

dôstojnosť (predpokladané závery Rady). 
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OBCHOD 
 

Rokovania o Rozvojovej agende z Dohy (DDA) na pôde Svetovej obchodnej organizácie 

(WTO) 

SK  dlhodobo považuje WTO za garanta transparentného a predvídateľného multilaterálneho 

obchodného systému (MTS). Pravidlá WTO predstavujú právny rámec, na základe ktorého 

EÚ uplatňuje spoločnú obchodnú politiku a rozvíja bilaterálne a plurilaterálne vzťahy 

s tretími krajinami. SK podporovala prijatie čo najširšieho balíka záverov v oblasti DDA za 

predpokladu jeho vyváženosti ako celku i v jeho jednotlivých kľúčových oblastiach, ktorý by 

prispel k upevneniu MTS. Takýto cieľ sa ukazuje ako nedosiahnuteľný. Preto SK PRES bude 

podporovať prehodnotenie mandátu DDA a začatie rokovaní o realistickejšom programe 

ďalšej liberalizácie svetového obchodu, ktorý bude zohľadňovať aktuálny globálny vývoj. 

„Post Nairobi“ program by mal obsahovať aj nové oblasti, ako napr. elektronický obchod, 

digitálnu ekonomiku a investície. SK bude zároveň podporovať aktivity zamerané na 

implementáciu záverov 10. Ministerskej konferencie WTO, ktorá sa uskutočnila v decembri 

2015 v Nairobi. 

 

Rokovania o dohode o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve medzi 

EÚ a USA (TTIP) 

TTIP patrí k hlavným prioritám novej obchodnej a investičnej stratégie EÚ „Obchod pre 

všetkých“, ktorú komisárka Malmström predstavila 15. októbra 2015 a na implementácii 

ktorej sa SK bude počas SK PRES aktívne podieľať. Samotné rokovania s USA vedie v mene 

Európskej únie Európska komisia poverená mandátom, ktorý členské štáty EÚ schválili v júni 

2013. Keďže predsedníctvo Rady EÚ nevedie rokovania s USA, SK bude počas 

predsedníctva napĺňať úlohu čestného sprostredkovateľa v rámci Rady EÚ a informovať 

o priebehu rokovaní. 

 

Dohoda o TTIP je jednou z dohôd EÚ o liberalizácii obchodu s tretími krajinami 

uzatváraných podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Mala by pokrývať tri 

hlavné oblasti: prístup na trh (clá, služby, verejné obstarávanie), regulačná spolupráca 

(horizontálna oblasť, sektory) a pravidlá obchodovania (udržateľný rozvoj, energetika 

a nerastné suroviny, mechanizmus riešenia sporov investor – štát, hospodárska súťaž, práva 

duševného vlastníctva vrátane ochrany geografických označení, riešenie sporov). Jej cieľom 

je teda nielen odstránenie colných bariér medzi EÚ a USA (v oboch prípadoch ide o otvorené 

ekonomiky, ktoré nemajú  takmer žiadne dovozné clá), ale predovšetkým o elimináciu 

netarifných prekážok obchodu, t. j. o harmonizáciu rôznych regulačných opatrení, 

technických noriem a štandardov ap. a o stanovenie pravidiel obchodovania. SK podporuje 

rokovania o TTIP, konečný výsledok však musí byť akceptovateľný z pohľadu ofenzívnych aj 

defenzívnych záujmov členských štátov EÚ. Vysoko dôležitá je tiež správna vyváženosť 

medzi rozsahom záväzkov oboch rokujúcich strán, ktoré prijmú vo finálnej dohode. V súlade 

s negociačným mandátom k TTIP bude SK aktívne presadzovať, aby v TTIP bola zakotvená 

vzájomne výhodná reciprocita medzi napĺňaním záujmov USA a členských štátov EÚ s 

dôrazom najmä na bezpečnosť a dostupnosť vysokokvalitných a zdravých potravín, 

používanie GMO surovín, ako aj ochranu spotrebiteľa, poľnohospodárskych subjektov 

pôsobiacich v EÚ a malých a stredných podnikateľov.  

 

TTIP je veľmi komplexná dohoda, preto rokovania o obsahu jednotlivých oblastí sú v rôznych 

štádiách rozpracovanosti. Osobitne citlivou je časť dohody týkajúca sa oblasti investícií, a to 

aj v kontexte jej významu pre ostatné rokovania EÚ o dohodách o voľnom obchode s tretími 

krajinami. Výsledky rokovaní o TTIP budú mať zásadný dopad nielen na vzájomné vzťahy 
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EÚ a USA, ale aj na celý multilaterálny obchodný systém. Z hľadiska SK sa očakáva 

posilnenie slovensko–amerických obchodno-ekonomických vzťahov s pozitívnym vplyvom aj 

na makroekonomické ukazovatele SK a nahradenie existujúcej bilaterálnej investičnej dohody 

medzi SK a USA novou úpravou ochrany zahraničných investícií a novým spôsobom riešenia 

sporov medzi investorom a štátom. Je možné, že rokovania o TTIP budú v záverečnej fáze 

práve počas SK PRES. Nasledovať bude právna verifikácia textu, prekladanie dohody, 

následne predloženie príslušných návrhov Rady na podpis, uzatvorenie a predbežné 

uplatňovanie dohody TTIP. 

 

Udelenie štatútu trhovej ekonomiky Číny 

Osobitnou výzvou budú rokovania o priznaní štatútu trhovej ekonomiky Číne. Táto 

problematika sa priamo týka nástrojov na ochranu obchodu, nepriamo má však dosah na celé 

spektrum vzájomných vzťahov EÚ a Číny. 

 

Bilaterálne a regionálne dohody 

SK bude aktívne spolupracovať s EK na implementácii novej obchodnej a investičnej 

stratégie EÚ „Obchod pre všetkých“, najmä vo vzťahu ku rozvíjaniu obchodných, 

investičných a hospodárskych vzťahov na bilaterálnej a regionálnej úrovni. V tomto 

kontexte budú pokračovať rokovania o dohodách o voľnom obchode s Japonskom, Indiou 

a MERCOSUR-om a rokovania o bilaterálnej investičnej dohode s Čínou. Počas SK PRES sa 

bude pokračovať v finalizácii už vyrokovaných bilaterálnych dohôd o voľnom obchode so 

Singapurom, Kanadou a Vietnamom. Zároveň sa pravdepodobne začne rokovať 

o negociačných mandátoch pre otvorenie nových rokovaní s Austráliou, Novým Zélandom a 

Filipínami. Predmetom rokovaní bude aj mandát na renegociáciu, resp. modernizáciu 

existujúcej bilaterálnej dohody s Mexikom a Chile. SK bude osobitne podporovať rozvoj 

obchodných a ekonomických vzťahov s krajinami Východného partnerstva vrátane 

pokračovania aktívneho dialógu s Ruskou federáciou a rokovaní o modernizácii obchodných 

vzťahov s Tureckom (vrátane Dohody o colnej únii). Návrh negociačného mandátu na 

rokovania o modernizácii colnej únie by mala EK predložiť do konca roka 2016. Ambíciou 

SK PRES bude naštartovať negociácie o mandáte s cieľom jeho skorého schválenia. 
 

Plurilaterálne dohody 

Na multilaterálnej úrovni bude SK spolupracovať s EK pri implementácii výsledkov 

plurilaterálnych rokovaní v oblasti informačných technológií (ITA2) a podporovať 

pokračovanie a úspešné ukončenie plurilaterálnych rokovaní v oblasti služieb (TiSA) 

a environmentálnych tovarov (EGA). 

 

Legislatívne návrhy v oblasti obchodu 

V závislosti od pokroku holandského predsedníctva v oblasti legislatívnych iniciatív bude SK 

PRES viesť trialógy, resp. finalizovať prijímanie nariadenia o obchodovaní s tovarmi, ktoré 

možno použiť na trest smrti alebo mučenie, a nariadenia o zodpovednom obstarávaní určitých 

minerálov z konfliktných a rizikových oblastí. Pokračovať bude aj diskusia o novom návrhu 

nariadenia o prístupe tovarov a služieb z tretích krajín na vnútorný trh EÚ v rámci verejného 

obstarávania (nástroj pre medzinárodné verejné obstarávanie), ktorý by mala EK predložiť 

počas holandského predsedníctva.  
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BEZPEČNOSŤ A OBRANA 
 

Posilnenie spolupráce EÚ s medzinárodnými organizáciami (s dôrazom na OSN 

a NATO) a tretími štátmi (s dôrazom na štáty Východného partnerstva a západného 

Balkánu) 

Potreba posilnenia spolupráce s predmetnými partnermi plynie zo zmien v bezpečnostnom 

prostredí v susedstve EÚ. Je nevyhnutné sa zamerať na podporu partnerstiev s krajinami s 

podobnými hodnotami, regionálnou blízkosťou, a ktorých  medzinárodný resp. regionálny 

vplyv narastá. Daný cieľ môžeme dosiahnuť prostredníctvom Revízie susedskej politiky EÚ 

(bezpečnostná dimenzia), implementácie konceptu Budovania kapacít na podporu bezpečnosti 

a rozvoja  a  spracovaním nového strategického rámca EÚ pre reformu bezpečnostného 

sektora, ktorý je očakávaný v polovici r. 2016. 

 

Operácie a misie EÚ 

V kontexte zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie v susedstve EÚ sme pripravení prispieť 

podľa svojich možností do operácií a misií EÚ. plánujeme udržať v roku 2016 svoj 

substantívny príspevok v operácii ALTHEA (okrem príspevku do okamžitých záloh). SK je 

zároveň v duchu solidarity pripravená participovať aj na ďalších operáciách smerujúcich k 

stabilizácii východného a južného susedstva EÚ. 

 

 

Podpora obranného priemyslu a spôsobilosti 

S cieľom zabezpečiť bezpečnosť občanov je v oblasti SBOP potrebné sústrediť sa na 

posilnenie vojenských i civilných spôsobilostí EÚ. Na európskej úrovni je potrebné zamerať 

sa na posilnenie mnohonárodnej spolupráce a zefektívnenie  podpory poskytovanej EK, 

Európskou obrannou agentúrou, Satelitným centrom EÚ, Európskou akadémiou obrany 

a bezpečnosti, či Európskym inštitútom pre bezpečnostné štúdie. Podporíme tiež 

implementáciu Akčného plánu v oblasti európskej obrany Programu práce EK na rok 2016 

a Akčný plán EK. Dôležitá bude tiež príprava potenciálneho plnohodnotného výskumného 

programu pre oblasť SBOP realizovaného v rámci Viacročného finančného rámca EÚ na roky 

2021 a 2027. 
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Ostatné legislatívne a nelegislatívne iniciatívy 
 

ZAHRANIČNÉ VECI 
 

Budúcnosť vzťahov EÚ s krajinami AKT po roku 2020 

Medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov a Európskym 

spoločenstvom bude prebiehať diskusia o forme a spôsobe  ďalšej spolupráce po skončení 

platnosti Dohody o partnerstve (Dohoda z Cotonou) v r. 2020. Záujmom je ďalší rozvoj 

partnerstva s krajinami AKT v politickej a hospodárskej oblasti, ako aj pri rozvojovej 

spolupráci s dôrazom na posilnenie politického partnerstva a obchodu.  

Počas SK PRES začnú diskusie k mandátu EK na rokovania s AKT stranou. SK podporuje 

spoluprácu s krajinami AKT a hlavným cieľom SK je, aby nový rámec efektívnejšie 

podporoval rozvoj krajín AKT a zároveň posilňoval partnerskú spoluprácu v rôznych 

oblastiach a vzájomný obchod.  

 

Rozvoj spolupráce EÚ so strategickými partnermi EÚ a inými významnými krajinami, 

regiónmi a medzinárodnými organizáciami   

EÚ ako globálny aktér sa intenzívne zapája do svetovej politiky a angažuje sa v spolupráci 

s krajinami, ktoré EÚ považuje za svojich strategických partnerov a s inými významnými 

krajinami, regiónmi a medzinárodnými organizáciami. V tejto oblasti pripravuje a podpisuje 

spoločné dohody (rámcové dohody, dohody o partnerstve a spolupráci) a realizuje samity, 

ministerské stretnutia, rady spolupráce s tretími krajinami a regionálnymi združeniami. 

SK bude v  zahraničnopolitickej oblasti naďalej podporovať rozvoj spoločnej zahraničnej 

a bezpečnostnej politiky EÚ s cieľom posilňovania pozície EÚ vo svete formou rozvoja 

spolupráce s jednotlivými krajinami, regiónmi, regionálnymi združeniami a medzinárodnými 

organizáciami. V súvislosti s prepojením Minských mierových dohôd z februára 2015 

prostredníctvom záverov ER na platnosť sektorových sankcií voči Rusku bude SK PRES 

pripravené na diskusiu o danej téme (v relevantných formátoch). 

 

ROZVOJOVÁ AGENDA 
 

Nástroj pre mier v Afrike – akčný plán na roky 2017-2018  
V priebehu roku 2016 EEAS a EK predstavia návrh priorít pre Nástroj pre mier v Afrike na 

roky 2017-2018, ktorý predstavuje usmernenie pre použitie zdrojov tohto nástroja. Cieľom 

SK PRES bude dosiahnuť dohodu na predmetnom pláne.  

 

Follow-up k Európskemu roku rozvoja  
V 2. polroku 2016 očakávame zverejnenie správy EK k Európskemu roku rozvoja. 

 

Správa EP ku Koherencii politík pre rozvoj  
V mesiacoch jún/júl 2016 EP zverejní správu o koherencii politík pre rozvoj EÚ („Policy 

Coherence for Development“, PCD) 

 

Revízia stratégie „Pomoc pre obchod“  
Revízia predmetnej stratégie prijatej v roku 2007 prebehne v 2. polroku 2016 v súvislosti 

s implementáciou Agendy 2030. 

 

Monitorovanie humanitárnych kríz a súvisiace intervencie  
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Počas SK PRES bude Rada naďalej monitorovať prebiehajúce, pretrvávajúce a vznikajúce 

humanitárne krízy (prírodné alebo spôsobené človekom). Náležitá pozornosť bude venovaná 

závažným, tzv. Level 3 (L3) krízam a zabudnutým krízam. Rada bude aktívne formulovať 

humanitárne advokačné správy (common messages), ktoré umožňujú členské štáty a EK 

vystupovať jedným hlasom k tretím stranám.   

 

Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci – implementácia druhého Akčného plánu  

Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci z roku 2007 špecifikuje politický rámec, spôsoby 

a princípy pre reakcie na humanitárne krízy zo strany EÚ. Rada bude počas SK PRES 

pokračovať v monitoringu implementácie nového druhého akčného plánu, ktorý sa bude 

zameriavať na dodržiavanie humanitárnych princípov (neutrality, ľudskosti, nestrannosti 

a nezávislosti) a medzinárodného humanitárneho práva, ako aj na zlepšenie koherencie 

a koordinácie v poskytovaní pomoci. 

 

Výživa a potravinová bezpečnosť  

Aj počas SK PRES sa búdu pripravovať pravidelné vyhlásenia v mene EÚ pre zasadnutia 

Výkonnej rady Svetového potravinového programu (WFP). Výživa a potravinová bezpečnosť 

budú kľúčovou otázkou pri prerokúvaní humanitárnych potrieb v súvislosti s konkrétnymi 

krízami s dôrazom na implementáciu nových rozvojových cieľov a úplne odstránenie hladu.  

 

BEZPEČNOSŤ A OBRANA 
 

 

Spoločné oznámenie EEAS a EK o strategickom rámci pre reformu bezpečnostného 

sektora (SSR) 

Úloha vypracovať nový strategický rámec EÚ pre SSR vyplýva zo záverov FAC (18.5.2015), 

čo iniciovalo a obhajovalo SK a NL. SK dlhodobo presadzuje znovuoživenie diskusií a rozvoj 

agendy SSR a jej lepšie koncepčné ukotvenie na pôde EÚ. Cieľom je posilnenie komplexného 

prístupu a zefektívnenie angažovania sa EÚ v tejto oblasti v tretích krajinách a prispievať tak 

k celkovej stabilite v susedstve, ale aj širšom regióne. Nový strategický rámec v podobe 

spoločnej komunikácie EEAS a EK by mal byť schválený do polovice roka 2016, teda 

s možným presahom na SK PRES. Proces spracovania spoločnej komunikácie prebieha aj 

prostredníctvom konzultácií s EEAS a EK s ČŠ, ktoré začali 19.11.2015, ale tiež 

s mimovládnym sektorom a inými expertmi. Predmetom konzultácií sú konkrétne elementy 

budúceho strategického rámca so zameraním na lepšie prepojenie oblasti bezpečnosti 

a rozvojovej pomoci. 

 

Spoločné oznámenie - Budovanie spôsobilostí na podporu bezpečnosti a rozvoja 

EK potvrdzuje zámer revidovať a ďalej rozvíjať nástroje na podporu posilnenia bezpečnosti a 

rozvoja partnerských krajín. EK sa zameria na rozpracovanie nástrojov v oblasti reformy 

bezpečnostného sektora a budovania kapacít. K tomu smeruje aj iniciatíva Budovanie 

spôsobilostí na podporu bezpečnosti a rozvoja (Capacity building in support of security and 

development - CBSD). EK plánuje balík, ktorý by pokrýval oblasť reformy bezpečnostného 

sektora, ako aj možný nový finančný nástroj venovaný CBSD v tretích krajinách s prepojením 

na rozvojovú spoluprácu. SK sa stotožňuje s rozvojom politík a nástrojov EÚ v oblasti SSR 

a budovania kapacít partnerských krajín, zasadzuje sa však za zefektívnenie už existujúcich 

zdrojov a ich flexibilnejšie využitie. 
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RADA PRE HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ 

ZÁLEŽITOSTI (ECOFIN) 

 
Kľúčové legislatívne a nelegislatívne  iniciatívy 

 

Dobudovanie Hospodárskej a menovej únie  

EK má do leta 2016 zriadiť skupinu odborníkov na vysokej úrovni s cieľom lepšie prepojiť 

prvú a druhú fázu prehlbovania HMÚ v zmysle Správy piatich predsedov. SK PRES bude 

presadzovať, aby Rada mala svoje zastúpenie v tejto skupine. Cieľom SK PRES bude 

podporovať a udržiavať verejnú diskusiu ako aj diskusiu na úrovni Rady o dlhodobých 

opatreniach na prehlbovanie HMÚ so zreteľom na založenie spoločných makroekonomických 

stabilizačných nástrojov na absorpciu hospodárskych šokov. SK PRES bude aktívne 

vstupovať do procesu konzultácií v rámci príprav Bielej knihy EK na jar 2017. 

 

Revízia fungovania Európskeho fondu pre strategické investície 

Európska investičná banka má najneskôr do 5. januára 2017 zverejniť komplexnú správu 

o fungovaní EFSI. Do rovnakého termínu má EK vyhodnotiť využívanie záruky EÚ 

a fungovanie záručného fondu. Napriek tomu, že najneskorší možný termín uverejnenia 

správy nespadá pod SK PRES, je možné, že správy budú predstavené už na decembrovej 

Rade ECOFIN, počas SK PRES. Cieľom SK PRES bude viesť úvodné rokovania o revízii 

EFSI v snahe prijať Závery Rady, ktoré by podporovali rozšírenie fungovania Fondu 

a zmieňovali možnosť EFSI zastávať funkciu makroekonomického stabilizačného nástroja 

proti symetrickým šokom.   

 

Rozpočet EÚ na rok 2017 

EK predloží návrh rozpočtu na rok 2017 s najväčšou pravdepodobnosťou koncom  

mája / začiatkom júna 2016. Návrhu EK bude predchádzať technické prepočítanie alokácie 

politiky súdržnosti, čo môže čiastočne oddialiť predloženie návrhu EK. SK PRES bude 

následne o rozpočte na rok 2017 viesť rokovania v Rade EÚ a s EP. Cieľom SK PRES bude 

dosiahnuť širokú podporu v Rade (ideálne jednomyseľnosť), ktorá zabezpečí silný mandát pre 

rokovania s EP. Pri rokovaniach s EP je cieľom SK PRES dosiahnuť dohodu v 1. 

legislatívnom kole (november). Po obsahovej stránke je naším cieľom realistický rozpočet, 

ktorý by predstavoval kompromis medzi novými prioritami EÚ (migrácia, bezpečnosť) 

a tradičnými politikami EÚ (politika súdržnosti, poľnohospodárska politika) a poskytoval 

dostatočný priestor reagovať na nepredvídané výzvy.  

 

V oblasti nepriamych daní (DPH) 

EK by mala predložiť v marci 2016 Akčný plán v oblasti DPH, ktorý bude obsahovať 

legislatívne i nelegislatívne prvky. Jeho cieľom bude najmä stanoviť jasné kroky na zavedenie 

definitívneho DPH režimu s dôrazom na ochranu systému DPH proti podvodom. Okrem toho 

bude súčasťou Akčného plánu v oblasti DPH aj predloženie legislatívneho zámeru v oblasti 

sadzieb DPH a rovnako aj pravidiel v oblasti digitálnej ekonomiky.  

Z pohľadu SK PRES na Rade prebehne séria rokovaní k týmto témam : 

a) Definitívny režim v oblasti cezhraničného obchodovania s tovarom medzi 

zdaniteľnými osobami a v jeho kontexte uplatňovanie efektívnych pravidiel 

v boji proti podvodom.  

b) Ďalšie smerovanie pri uplatňovaní sadzieb DPH v kontexte definitívneho režimu 

DPH. 
c) Otvorenie diskusií k balíku pravidiel (legislatívny návrh) v oblasti e-commerce.  
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Priame dane  
 

Opatrenia proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam  
Ako súčasť 23 kľúčových iniciatív EK je v rámci pracovného programu na rok 2016 

predložený aj Akčný plán v oblasti dane z príjmov právnických osôb. EK v ňom plánuje 

postupne predstaviť sériu opatrení na zvýšenie transparentnosti v oblasti dane z príjmov 

právnických osôb a v boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam vrátane implementácie 

projektu OECD k narúšaniu základu dane a presunom ziskov (BEPS) na EÚ úrovni.  

 

Dňa 28. januára 2016 EK zverejnila tzv. Anti Tax Avoidance Package – balík proti 

praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktorý obsahuje dva nasledovné legislatívne 

návrhy:  

 

Návrh smernice Rady proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy 

vplyv na fungovanie vnútorného trhu (ATAD).  
Cieľom tohto návrhu je vykonávanie série odporúčaní a minimálnych štandardov 

vyplývajúcich z projektu OECD BEPS a ďalších opatrení proti daňovým únikom do právnych 

predpisov EÚ a ich následná jednotná implementácia na úrovni členských štátov EÚ formou 

minimálneho štandardu ochrany základu dane. EK využila na prípravu návrhu smernice práce, 

ktoré už boli vykonané na úrovni OECD (Projekt BEPS). Pre NL PRES má návrh tejto 

smernice vysokú prioritu s cieľom dosiahnuť politickú dohodu do konca svojho funkčného 

obdobia, avšak vzhľadom na technickú náročnosť a politickú citlivosť zahrnutých pravidiel, 

predbežne očakávame aj presah tejto témy na SK PRES.  

 

Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú 

automatickú výmenu informácií v oblasti daní.  
Cieľom uvedeného návrhu je zapracovať minimálny štandard OECD BEPS (Akcia 13) pre 

Country by Country Reporting (dokumentácia k transferovému oceňovaniu) do právnych 

predpisov EÚ a tiež jeho následná jednotná implementácia v rámci EÚ. Ide o ďalšiu vysokú 

prioritu NL PRES v daňovej oblasti, s cieľom dosiahnuť politickú dohodu, pričom pri tejto 

iniciatíve predbežne očakávame, že NL PRES ju do konca svojho pôsobenia aj uzavrie.  

 

Balík proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam je sprevádzaný viacerými 

nelegislatívnymi iniciatívami, ktoré sú bližšie popísané ďalej v rámci ostatných legislatívnych 

a nelegislatívnych iniciatív.  

 

V oblasti už dlhšie rokovaných iniciatív zostáva stále otvorené riešenie návrhu smernice Rady 

o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov 

medzi pridruženými spoločnosťami rôznych členských štátov (tzv. IRD), kde sa aktuálne NL 

PRES snaží riešiť zložité otázky minimálneho efektívneho zdanenia s cieľom dosiahnuť 

politickú dohodu príp. predložiť na orientačnú diskusiu ministrov pred koncom PRES. Pokiaľ 

nedôjde k zásadnejšiemu pokroku pri riešení tohto dokumentu počas NL PRES, očakáva sa 

pokračovanie rokovaní aj počas SK PRES.  

 

V oblasti finančných služieb 

 

Únia kapitálových trhov 

EK zverejnila v septembri 2015 tzv. Akčný plán o budovaní Únie kapitálových trhov 

(CMU). Akčný plán špecifikuje postupné kroky, ktorých úspešná realizácia by mala priniesť 
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pozitíva, v prvom rade zlepšenie financovania malých a stredných podnikov (SME), ako aj 

odstránenie prekážok pre tok kapitálu, podpore viaczdrojového financovania podnikov, 

vrátane rizikového kapitálu, a rozvoja národných ekonomík. Pokiaľ ide o konkrétne 

legislatívne akty v rámci akčného plánu pre CMU, očakáva sa presah na SK PRES pri 

nasledujúcich legislatívnych návrhoch:  
 

Návrh Nariadenia EP a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá sekuritizácie a 

vytvára sa európsky rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú 

sekuritizáciu a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EÚ 

nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012. 

EK predstavila 30.9.2015 návrh Nariadenia o jednoduchej, transparentnej a štandardizovanej 

sekuritizácií (STS sekuritizácia). 2.12.2015 vzal COREPER na vedomie a schválil dosiahnutý 

General Council Approach k návrhu nariadenia o STS sekuritizácii spoločne s mandátom pre 

LU PRES a následne NL PRES začať rokovania s EP. Vzhľadom na ďalšie negociácie 

k parciálnym otázkam sekuritizácie je možný presah tejto témy aj na SK PRES a to v časti 

trialógu s EP.  

 

Návrh Nariadenia EP a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke 

cenných papierov alebo ich prijatí k obchodovaniu 

Cieľom je zjednodušenie podmienok prístupu SME ku kapitálu pri príprave prospektov 

cenných papierov a s tým súvisiace zníženie nákladov na získanie finančných prostriedkov. 

Tento návrh je kľúčová súčasť Akčného plánu budovania Únie kapitálových trhov.  

 

Návrh Nariadenia EP a Rady, ktorým sa dopĺňa Nariadenie (EU) č. 575/2013 o 

prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti  

Cieľom návrhu je vytvoriť podmienky pre jednoduchšie nakladanie s STS sekuritizačnými 

produktmi pre banky v rámci vlastného kapitálu a tým podnietiť využívanie týchto nástrojov 

bankami. Jedná sa o technickú úpravu Nariadenia CRR a nepredpokladá sa vážnejšia diskusia 

medzi členskými štátmi. Vzhľadom na ďalšie negociácie k parciálnym otázkam sekuritizácie 

môže mať návrh v procese presah až na SK PRES a to v časti trialógu s EP.  

 

Návrh Nariadenia o ozdravení a rezolúcií centrálnych zúčtovacích protistrán 
EK predstaví svoju víziu, legislatívne návrhy k režimu ozdravenia a rezolúcie centrálnych 

zúčtovacích protistrán (CCP) a harmonogram najskôr pred koncom NL PRES, pravdepodobne 

až v 3. štvrťroku 2016. Z pohľadu presahu na SK PRES, v závislosti od termínu zverejnenia 

legislatívneho návrhu, očakávame otvorenie rokovaní s ambíciou dosiahnuť maximálny 

možný pokrok. 

 

Návrh nariadenia EP a Rady o fondoch peňažného trhu 
EK zverejnila 4.9.2013 návrh nariadenia o fondoch peňažného trhu. Cieľom je zvýšiť 

schopnosť fondov peňažného trhu lepšie odolávať tlakom spojeným s vyplácaním výnosov 

v stresových trhových podmienkach posilnením ich profilu likvidity a stability. Prípadný 

presah na SK PRES bude závisieť od štádia rozpracovania a pokroku počas NL PRES. 

 

Návrh Nariadenia EP a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014 s cieľom 

vytvoriť európsky systém ochrany vkladov 

S cieľom dobudovania Bankovej únie a jej tretieho piliera EK predstavila 24.11.2015 návrh 

novelizácie Nariadenia SRM, účelom ktorého je vytvorenie celoeurópskeho systému ochrany 

vkladov a to v troch fázach s postupným zvyšovaním zapojenia európskeho rámca a s jeho 

plnohodnotným zapojením pri výplate nedostupných vkladov od 3. júla 2024. Rokovania 
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o návrhu môžu byť komplikované s ohľadom na odmietavý postoj niektorých členských 

štátov.  

 

Návrh smernice Rady na zavedenie dane z finančných transakcií (FTT) formou 

posilnenej spolupráce  
SK sa prihlásila k zavedeniu FTT formou posilnenej spolupráce dňa 16.10.2012, kde 

podporila harmonizovanú implementáciu FTT aj v menšom okruhu štátov. V posilnenej 

spolupráci je v súčasnosti 10 členských štátov (Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Španielsko, 

Belgicko, Portugalsko, Grécko, Rakúsko, Slovinsko a Slovenská republika). Nakoľko pozície 

jednotlivých krajín k uvedenému návrhu sú veľmi rozdielne, rokovania pokračujú a je možné 

predpokladať presah aj na SK PRES. V akej podobe sa budú nachádzať rokovania v čase SK 

PRES nie je možné určiť.  

 

Návrh nariadenia EP a Rady o štrukturálnych opatreniach, ktorými sa zlepšuje 

odolnosť úverových inštitúcií EÚ  

EK zverejnila 3. februára 2014 návrh nariadenia o štrukturálnych opatreniach. Cieľom 

nariadenia je posilniť finančnú stabilitu v Únii prostredníctvom štrukturálnych reforiem, ktoré 

by mali zabezpečiť zníženie systémových rizík, regulačnej zložitosti finančných inštitúcií 

a ďalšiu integráciu na finančnom trhu Únie. 19. júna 2015 bolo nariadenie schválené Radou 

dosiahnutím General Council Approach, avšak do dnešného dňa neboli spustené rokovania na 

úrovni trialógu. V prípade, že počas NL PRES nebude urobený výrazný pokrok, možno 

očakávať zvýšené politické tlaky s cieľom uzavrieť predmetnú problematiku počas SK PRES.  

 

Iné 

 

Medzinárodná pracovná skupina pre exportné úvery – International Working Group on 

export credits (IWG) 

SK PRES bude pokračovať v multilaterálnych diskusiách v rámci International Working 

Group (IWG). Cieľom rokovaní IWG je rozšíriť pravidlá pre štátom podporované exportné 

úvery (definované v Konsenze OECD a transponované do legislatívy EU) aj na nečlenské 

krajiny OECD, najmä tie, ktoré sú významnými svetovými exportérmi tovarov a služieb, ako 

krajiny BRIC a MINT. Kľúčový cieľ pre participujúce krajiny je vytvoriť horizontálne 

pravidlá pre štátnu podporu exportu, pričom zásadnou otázkou ostáva, či základom  pre nové 

pravidlá bude Konsenzus OECD, alebo budú tieto pravidlá vytvorené nanovo. 

Predpokladáme, že počas SK PRES budú diskusie o nových pravidlách ďalej prebiehať, 

pričom jednou z tém bude aj otázka vytvorenia stáleho sídla IWG a pozície stáleho predsedu. 

Počas tohto procesu bude úlohou SK PRES snaha obhájiť záujmy členských štátov EÚ. 

  

Návrh nariadenia EP a Rady, ktorým sa ustanovuje program na podporu 

štrukturálnych reforiem na obdobie rokov 2017 až 2020 a ktorým sa menia nariadenia 

(EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 1305/2013 

SK PRES bude pokračovať v legislatívnom procese, pravdepodobne najmä vo fáze trialógov 

s EP. 
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Ostatné legislatívne a nelegislatívne iniciatívy 
 

Revízia fiškálnych pravidiel (Súčasť prvého balíka opatrení EK na dobudovanie HMÚ) 

Už začiatkom roka 2016 má výbor EFC za cieľ diskutovať o možnej nelegislatívnej revízii 

fiškálnych pravidiel. EK ešte konkrétne návrhy nepredložila, no avizovala, že cieľom by malo 

byť zjednodušenie fiškálnych pravidiel. Cieľom SK PRES bude koordinovať diskusie 

k navrhovaným iniciatívam na úrovni Rady s cieľom dosiahnutia spoločnej dohody medzi 

Radou a EK  na možnej revízii fiškálnych pravidiel.   

 

Národné rady pre konkurencieschopnosť (Súčasť prvého balíka opatrení EK na 

dobudovanie HMÚ) 

EK v rámci prvého balíka opatrení na dobudovanie HMÚ predložila v októbri 2015 

odporúčanie na vytvorenie národných rád pre konkurencieschopnosť. Diskusie by sa mali 

viesť počas NL PRES a ECOFIN by mal schváliť dané odporúčanie ešte počas NL PRES. 

Takéto rady by mali byť zodpovedné za sledovanie výkonnosti a politík v oblasti 

konkurencieschopnosti, čím by sa malo prispieť k podpore hospodárskej konvergencie. 

Možno však očakávať viacero heterogénnych názorov členských štátov. 

 

Externá reprezentácia EÚ (Súčasť prvého balíka opatrení EK na dobudovanie HMÚ) 

EK v rámci prvého balíka opatrení na dobudovanie HMÚ predložila v októbri 2015 návrh 

rozhodnutia na spoločné zastúpenie eurozóny v MMF ako aj cestovnú mapu smerom ku 

konzistentnejšej reprezentácii eurozóny v medzinárodných inštitúciách. Rozhodnutie EK by 

malo byť schválené na úrovni Rady už počas NL PRES. Počas SK PRES možno očakávať 

diskusie o ďalších krokoch smerom k jednotnej reprezentácii eurozóny.  

 

Novelizácia legislatívy k vlastným zdrojom rozpočtu EÚ  

V prípade, že sa počas NL PRES nepodarí dosiahnuť dohodu k novele nariadenia o 

sprístupňovaní vlastných zdrojov rozpočtu EÚ, bude SK PRES pokračovať v rokovaniach. 

EK touto novelou rieši zmenu postupov a pravidiel súvisiacich so sprístupňovaním tradičných 

vlastných zdrojov rozpočtu EÚ a vlastných zdrojov založených na DPH a HND (napr. strop 

pre úrokovú sadzbu pri omeškaní sprístupnenia vlastných zdrojov, vyžiadanie ďalších 

dvanástin zdrojov založených na DPH a HND vopred, oslobodenie členských štátov od 

finančnej zodpovednosti v určitých prípadoch, ako aj prípad záporného úročenia vkladov na 

účet vlastných zdrojov).  

 

Spotrebné dane 

Z pohľadu SK PRES na Rade prebehne séria rokovaní k týmto témam: 

 Závery Rady k smernici Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách 

spotrebnej dane z tabakových výrobkov  

EK zverejnila 21. decembra 2015 Správu Komisie Rade o hodnotení smernice 

2011/64/EÚ v rámci programu REFIT a o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane 

z tabakových výrobkov. NL PRES zaradilo prezentáciu a diskusiu k tejto správe na 

stretnutí „Pracovnej skupiny na vysokej úrovni (HLWP)“ dňa 1. februára 2016. Vo 

všeobecnosti bola deklarovaná široká podpora 22 členských štátov vo vypracovaní 

špecifických odporúčaní pre EK a súčasne k začatiu prác na vypracovaní 

legislatívneho návrhu revízie smernice o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z 

tabakových výrobkov, ktorého predloženie sa očakáva v roku 2017.  

 Závery Rady ECOFIN k smerniciam o alkohole a alkoholických nápojov 

92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúry spotrebných daní pre 
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alkohol a alkoholické nápoje a 92/84/EHS z 19. októbra 1992 k priblíženiu 

sadzieb spotrebnej dane z alkoholu a z alkoholických  nápojov 

EK v súčasnosti pracuje na štúdii, ktorej výsledky by mali byť zverejnené počas apríla 

2016. Následne EK plánuje predložiť správu, ktorá by mohla byť predložená už počas SK 

PRES. Cieľom by mali byť politické závery Rady ECOFIN.  

 

Priame dane 

Dňa 28. januára 2016 EK zverejnila v rámci tzv. Anti Tax Avoidance Package – balíka 

proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam aj nasledovné doplnkové 

nelegislatívne iniciatívy:  

 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade k balíku opatrení proti 

vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam: ďalšie kroky k dosiahnutiu účinného 

zdaňovania a väčšej daňovej transparentnosti v EÚ  

 Odporúčanie na implementáciu opatrení proti zneužitiu zmlúv (o zamedzení 

dvojitého zdanenia zamerané na odporúčaný postup členských štátov v oblasti stálej 

prevádzkarne a klauzuly proti zneužitiu zmlúv);  

 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vonkajšej stratégii pre 

účinné zdaňovanie ktorá sa zaoberá vzťahmi voči nespolupracujúcim 

jurisdikciám (spoločné kritériá na posudzovanie nespolupracujúcich jurisdikcií –

 tzv. blacklist).  

Očakáva sa pretavenie výstupov z uvedených iniciatív do návrhov záverov Rady.  

Počas SK PRES bude taktiež pokračovať práca nelegislatívne orientovanej skupiny Code of 

Conduct for Business Taxation a jej podskupín.  

 

Podpora malých a stredných podnikov (SME) 

Predpokladáme, že počas NL PRES bude otvorená téma podpory SME prostredníctvom 

exportných úverov. SK PRES bude v tejto iniciatíve holandských kolegov pokračovať, 

pričom momentálne je ťažké odhadnúť, ako dynamicky budú rokovania v pracovnej skupine 

napredovať. 

 

Sektorová dohoda pre uhoľné tepelné elektrárne  

V novembri 2015 boli schválené nové pravidlá pre podporu exportu uhoľných projektov, 

ktorých cieľom je obmedzenie podpory uhoľných elektrární. SK PRES bude pokračovať 

v implementácii týchto pravidiel do európskej legislatívy a praxe.  
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RADA PRE VNÚTORNÉ VECI A SPRAVODLIVOSŤ 

(JHA)  
 

Kľúčové legislatívne a nelegislatívne  iniciatívy 
 

SPRAVODLIVOSŤ 

 
Návrh nariadenia o zriadení Úradu európskeho prokurátora 

EK predložila návrh v júli 2013. Je prepojený na smernicu o boji proti podvodom 

poškodzujúcim finančné záujmy Únie a na nariadenie o Eurojuste, a jeho efektívne 

fungovanie si pravdepodobne vyžiada aj zmeny vo vzťahu k Súdnemu dvoru EÚ. Zatiaľ bolo 

uzatvorených len niekoľko kľúčových ustanovení s tým, že budú znovu posúdené v kontexte 

celého návrhu, pričom cieľom SK PRES bude nadviazať na dosiahnuté výsledky a prispieť 

k dosiahnutiu pokroku v záverečných fázach rokovaní o návrhu.  

 

Návrh smernice o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie 

prostredníctvom trestného práva  

EK predložila návrh v júli 2012. EK aj EP presadzujú rozšírenie pôsobnosti smernice aj 

o trestné činy podvodov s DPH, čo je v rozpore s pôvodným stanoviskom Rady. Existuje 

obava zo zavedenia legálnej definície podvodov s DPH v európskom práve, čoho dôsledkom 

by mohlo byť obmedzenie efektívneho využitia prostriedkov správneho práva na stíhanie 

podvodov s DPH. Po prijatí všeobecného smerovania v júni 2013, sa rokovania zastavili 

počas trialógov s EP. Ak nedôjde k uzatvoreniu dohody s EP v prvom polroku 2016, cieľom 

SK PRES bude dosiahnutie dohody s EP. 

 

Pristúpenie Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv 

EK uviedla túto iniciatívu medzi jednu zo svojich priorít v rámci svojho pracovného 

programu na rok 2016. Cieľom SK PRES bude prispieť v maximálnej možnej miere k tomu, 

aby EÚ pristúpila k dohovoru, čo najskôr.  

 

Návrh na revíziu smernice o boji proti terorizmu 

V nadväznosti na teroristické útoky v Paríži v novembri 2015, v nadväznosti na ktoré sa boj 

proti terorizmu stal prioritou na celoeurópskej úrovni, predložila EK s takmer ročným 

predstihom, tento návrh už koncom roka 2015. V tejto súvislosti možno predpokladať snahy 

o urýchlené schválenie návrhu, čo by malo byť uľahčené pristúpením EÚ k Dodatkovému 

protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu, ktorý sa zameriava na 

fenomén zahraničných teroristických bojovníkov.  

 

Legislatívny návrh o európskom informačnom systéme registrov trestov zahŕňajúci 

informácie o štátnych príslušníkov tretích krajín (systéme ECRIS-TCN)  

Ide o Návrh smernice EP a Rady, ktorou sa mení rámcove rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, 

pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o 

Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie 

Rady 2009/319/SVV. Cieľom tejto legislatívnej iniciatívy bude zlepšenie výmeny informácií 

o záznamoch z registrov trestov rozšírením na občanov tretích krajín. Návrh sa stal prioritou 

na základe Záverov Rady JHA o boji proti terorizmu v nadväznosti na parížske útoky. Návrh 

bol predložený v januári 2016. Počas NL PRES sa predpokladá dosiahnutie všeobecného 

smerovania, SK PRES následne nadviaže na dosiahnuté výsledky. 
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Návrh smernice o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho 

obsahu a návrh smernice o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných 

predajoch tovaru na diaľku  

EK predložila návrhy oboch smerníc 9. decembra 2015 ako balík. Diskusie o návrhoch, ktoré 

sú súčasť iniciatívy Jednotného digitálneho trhu, sa začnú už počas NL PRES, pričom sa 

očakáva vysoká intenzita zasadnutí. SK PRES bude pokračovať v rokovaniach s cieľom 

dosiahnuť politické usmernenia, či prípadnú politickú dohodu v niektorých zásadných 

aspektoch oboch návrhov. 

 

Revízia Nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a 

povinností, ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1347/2000 (tzv. nariadenie Brusel IIa) 

Predloženie revidovaného návrhu nariadenia Brusel IIa, ktoré je kľúčovým nástrojom 

v oblasti medzinárodného rodinného práva, sa predpokladá koncom apríla 2016. NL PRES 

začne úvodnú diskusiu a cieľom SK PRES bude posunúť rokovania o návrhu relevantným 

spôsobom dopredu. Významnejší pokrok počas SK PRES zrejme nebude možné dosiahnuť 

vzhľadom na nevyhnutnú jednomyseľnosť a viaceré citlivé otázky, ktoré by mali byť 

predmetom návrhu.  

 

Nariadenie o Eurojuste 

Hlavným cieľom nariadenia o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných 

veciach (nariadenie o Eurojuste), je zlepšenie justičnej spolupráce a koordinácie medzi 

príslušnými justičnými orgánmi členských štátov a spolupráce pri vyšetrovaní trestných 

činov, ktoré zahŕňajú tretie krajiny. Návrh bol schválený Radou vo všeobecnom smerovaní k 

celému návrhu s výnimkou ustanovení, ktoré súvisia s návrhom nariadenia o zriadení Úradu 

európskeho prokurátora a naďalej sa očakáva stanovisko EP. 

 

Príprava rokovaní o dohode medzi EÚ a USA o ochrane osobných údajov pri ich 

prenose a spracúvaní na účely predchádzania trestným činom vrátane terorizmu a ich 

vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania v rámci policajnej a justičnej spolupráce 

v trestných veciach 

Rokovania k tejto dohode prebiehajú už od roku 2010 na základe poverenia Rady EÚ pre EK, 

pričom výsledky rokovaní budú podliehať schváleniu Rady EÚ.  

 

VNÚTRO 
 

Efektivita Schengenského priestoru  

Cieľom je pokračovať v začatých diskusiách o fungovaní Schengenu a podporovať riešenia a 

iniciatívy na zlepšenie jeho fungovania. Otázka (ne)fungovania Schengenu je v súčasnosti 

jedna z najviac diskutovaných tém v kontexte migračnej krízy, ktorá vytvára medzi členskými 

štátmi zásadne rozdielne postoje. Zámerom SK bude počas SK PRES udržať jednotnosť 

Schengenu a prispieť k jeho opätovnému dobrému fungovaniu.  

 

Rozšírenie Schengenského priestoru  

SK dlhodobo podporuje vstup Bulharska a Rumunska do Schengenu a v tejto podpore bude 

pokračovať aj v priebehu SK PRES. Napriek splneniu všetkých kritérií je v súčasnosti vstup 

Bulharska a Rumunska do Schengenu politicky nepriechodný a Holandsko je jedným zo 

štátov blokujúcich ich vstup. Počas SK PRES budú prebiehať aj schengenské hodnotenia 

Chorvátska, ktoré SK naďalej intenzívne podporuje v jeho úsilí.  
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Balík inteligentných hraníc (Smart Border Package)  

a)  Návrh nariadenia EP a Rady, ktorým sa zriaďuje systém vstupov/výstupov (EES) 

pre registráciu údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín 

prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov EÚ  

b) Návrh nariadenia EP a Rady, ktorým sa zriaďuje program registrovaných 

cestujúcich (RTP)   

c)  Návrh nariadenia EP a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenia ES č. 562/2006, 

pokiaľ ide o použitie systému vstupu/výstupu (EES) a program registrovaných 

cestujúcich (RTP)  

Pôvodne tri legislatívne návrhy budú predložené začiatkom roka 2016 ako jeden legislatívny 

návrh. Cieľom je zaviesť jednotný systém EÚ na kontrolu vstupu a výstupu cudzincov, ktorý 

bude súčasťou moderných technológii na vonkajších hraniciach. Program registrovaných 

cestujúcich by mal výrazne prispieť k uľahčeniu prekračovania vonkajších hraníc pre štátnych 

príslušníkov tretích krajín (cestujúcich bona fide).        

 

Balík pre riadenie hraníc  (Border Management Package)  

V súvislosti s bojom proti nelegálnej migrácii a s opatreniami v rámci  boja proti terorizmu 

boli v decembri 2015 predložené, najmä:   

 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej pohraničnej a pobrežnej 

stráži, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2007/2004, nariadenie (ES) č. 863/2007, 

a rozhodnutie Rady 2005/267/ES.  

Návrhom sa ustanovuje Agentúra, ktorá nahrádza Agentúru pre riadenie operačnej spolupráce 

na vonkajších hraniciach (Frontex). V porovnaní s Frontexom sa rozšíria jej kompetencie 

a vytvorí sa „plne operatívna“ Európska pohraničná a pobrežná stráž v rámci posilnenia 

kontroly vonkajších hraníc.  

 

Návrh na zmenu nariadenia EP a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex 

spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských 

hraníc).  

Rada dňa 20. 11. 2015 vyzvala EK na predloženie návrhu na cielenú revíziu Kódexu 

schengenských hraníc s cieľom ustanoviť systematické kontroly štátnych príslušníkov 

členských štátov EÚ, vrátane overovania biometrických údajov, na základe relevantných 

databáz na vonkajších hraniciach Schengenského priestoru, a to za plného využitia 

technických riešení v záujme zabezpečenia plynulosti pohybu. Pôjde o zmenu článku 7 

Schengenského hraničného kódexu, ktorý zasiahne do práva na voľný pohyb občanov EÚ a 

ich rodinných príslušníkov. Počas SK PRES možno očakávať schválenie všeobecného 

prístupu Rady, prípadne rokovania s EP v rámci tzv. „trialógov“.   

 

Návrh smernice EP a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/477/EHS o 

kontrole získavania a vlastnenia zbraní  

Cieľom je najmä harmonizovať postupy deaktivácie zbraní, harmonizovať a zlepšiť úroveň 

označovania komponentov zbrane, navrhuje sa aj rozšírenie okruhu zakázaných zbraní 

a zrušenie možnosti výnimiek na ich držbu. Tento návrh predstavuje v súčasnosti jednu z 

priorít protiteroristických opatrení, ktoré vyplývajú zo záverov mimoriadneho zasadnutia 

Rady JHA z 20. novembra 2015. Rada zároveň očakáva čo najskoršie prijatie tohto návrhu. 

V dôsledku teroristických útokov v Paríži v januári a novembri 2015 a iných vážnych 

trestných činov spáchaných v EÚ so zbraňami, ktoré boli pôvodne deaktivované a neskôr 

znova upravené na streľbu, stúpa viditeľnosť témy na politickej úrovni.  
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Návrh nariadenia EP a Rady o vízovom kódexe (prepracovanie) 

Cieľom návrhu je zohľadniť zvýšený politický dôraz na ekonomický vplyv vízovej politiky na 

širšie hospodárstvo EÚ a otázky, ktoré vyplynuli z implementácie súčasného vízového 

kódexu. Zásadné zmeny pokrývajú rozšírenie kategórie rodinných príslušníkov občanov EÚ, 

ktorých upravuje smernica 2004/38/ES o voľnom pohybe osôb, uľahčenie postupov 

v konzulárnej praxi, zrušenie cestovného zdravotného poistenia ako podmienky žiadosti 

o víza. Počas SK PRES sa očakáva ukončenie druhého čítania a trialógy s EP.  

 

Príprava dokumentu Impact Assessment k novele právnych aktov o SIS II  
Koncom roka 2016 alebo začiatkom roka 2017 EK na základe tejto dopadovej štúdie, predloží  

legislatívny návrh k novele nariadenia a rozhodnutia o SIS II. Očakáva sa príspevok zo strany 

SK PRES. Cieľom návrhu bude celkové posúdenie prevádzky SIS II a výmeny doplňujúcich 

údajov medzi členskými štátmi. V súčasnosti prebiehajú úvodné diskusie k otázke 

zefektívnenia SIS II, čo bude mať pravdepodobne za následok vyvolanie zmien resp. 

doplnenie nových požiadaviek na fungovanie SIS II. Ide najmä o vyriešenie otázky záznamov 

za účelom zamietnutia vstupu (návratová smernica), zavedenie koordinačného mechanizmu 

pre reštrikcie EÚ a OSN, taktiež dlhodobo diskutované preventívne záznamy (priorita NL 

PRES, ktorú SK podporuje). Predpokladá sa rozsiahlosť zmien predmetných právnych aktov 

o SIS II. 

 

Nariadenie EP a Rady č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritéria 

a mechanizmy na určenie členského štátu (ČŠ) zodpovedného za posúdenie žiadosti 

o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez 

štátnej príslušnosti v jednom z ČŠ 

EK avizovala predloženie nového legislatívneho návrhu, ktorý by mal predstavovať revíziu 

súčasného dublinského nariadenia. 

 

Nariadenie EP a Rady, ktorým sa stanovuje krízový mechanizmus premiestnenia a mení 

nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá 

a mechanizmy na určenie členského štátu (ČŠ) zodpovedného za posúdenie žiadosti 

o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou 

bez štátnej príslušnosti v jednom z ČŠ  

EK predložila návrh v reakcii na súčasné migračné toky do EÚ ešte v septembri 2015. Cieľom 

návrhu je zabezpečiť tzv. spravodlivé prerozdelenie migračnej záťaže medzi všetky ČŠ EÚ 

podľa stanoveného kľúča. SK od úvodu tento návrh rázne a principiálne odmieta. V princípe 

sa jedná o  zavedenie tzv. povinných kvót na prerozdeľovanie žiadateľov o azyl. Tento návrh 

má silnú podporu v EP a v ČŠ, ktoré sú pre migrantov cieľové.  

 

Prevencia radikalizácie 

Jedna z politických tém v rámci protiteroristických opatrení, ktorej cieľom je podpora boja s 

radikalizáciou, marginalizáciou mládeže a premietnutie dopadov do konkrétnych opatrení. Z 

pohľadu SK PRES pôjde o Stratégiu EÚ pre boj s radikalizáciou a náborom k terorizmu. 

Zodpovednosť za boj proti radikalizácii a náboru primárne patrí členským štátom, pričom 

aktivity EÚ predstavujú pridanú hodnotou k úsiliu na vnútroštátnej úrovni. Opatrenia majú len 

odporúčací charakter, keďže členské štáty čelia problému radikalizácie v odlišnej miere. 
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Ostatné legislatívne a nelegislatívne iniciatívy 
 

SPRAVODLIVOSŤ 
 

Návrh nariadenia o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo 

veciach majetkových režimov manželov a návrh nariadenia o právomoci, rozhodnom 

práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných 

partnerstiev  

Nakoľko na Rade JHA v decembri 2015 nedošlo k dohode a 9 členských štátov požiadalo EK 

o predloženie návrhov formou nástroja posilnenej spolupráce, očakáva sa, že EK návrh 

rozhodnutia o posilnenej spolupráci spolu s návrhmi vykonávacích nariadení predloží v marci 

2016. Ambíciou NL PRES je dosiahnuť ich prijatie na Rade JHA v júni 2016. Ak sa to 

z časových dôvodov nepodarí, SK PRES bude v procese pokračovať s cieľom ich prijatia 

počas SK PRES. 

 

Legislatívna iniciatíva tzv. „Insolvency II“ 

Ide o signalizovanú iniciatívu EK v súvislosti so Stratégiou vnútorného trhu pre tovary 

a služby, ktorej cieľom je čiastočne harmonizovať insolvenčné právo. Predloženie návrhu sa 

očakáva v decembri 2016, takže počas SK PRES možno zrejme očakávať prezentáciu návrhu 

a otvorenie rokovaní v Rade. 

 

Návrh smernice o predbežnej právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby 

pozbavené osobnej slobody a o právnej pomoci v konaní o európskom zatykači 

Predmetný návrh sa nachádza v štádiu trialógov, pričom medzi pozíciou EP a Rady sú 

rozpory súvisiace najmä s rozsahom poskytovania právnej pomoci. V prípade pokračovania 

rokovaní aj v 2. polroku 2016 sa SK PRES bude snažiť o dosiahnutie pokroku  v rokovaniach 

s EP.     

 

Európska sieť pre práva obetí 

V záujme presadzovania dôrazu na implementáciu existujúcej európskej legislatívy bolo SK 

jedným z iniciátorov založenia tejto siete. Sieť začne svoju činnosť v prvom polroku 2016 

a bude zameraná na výmenu skúseností pri implementácii štyroch európskych právnych aktov 

týkajúcich sa obetí. Táto potreba bola zdôraznená aj v súvislosti s obeťami teroristických 

útokov v Paríži. 

   

VNÚTRO 
 

Nariadenie EP a Rady, ktorým sa stanovuje spoločný zoznam EÚ týkajúci sa 

bezpečných krajín pôvodu na účely smernice EP a Rady 2013/32/EÚ o spoločných 

konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany a ktorým sa mení 

smernica 2013/32/EÚ 

Prioritný návrh EK COM(2015) 452, o ktorom momentálne prebiehajú rokovania na rôznych 

úrovniach. Na prijatí spoločného zoznamu panuje od začiatku jeho predloženia medzi 

členskými štátmi široká zhoda, niektoré členské štáty však majú odlišný názor k zaradeniu 

Turecka na zoznam. Vznik takéhoto zoznamu však nesie riziko porušenia predpisov z oblasti 

ochrany ľudských práv. 
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Smernica o modrých kartách – Návrh na zmenu smernice Rady 2009/50/ES z 25. 5. 2009 

o podmienkach pre vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín za účelom výkonu 

zamestnania vyžadujúceho vysokú kvalifikáciu   

Súčasná smernica podľa EK nesplnila svoj účel - prilákať do EÚ vysokokvalifikovaných 

migrantov. Z toho dôvodu vznikla potreba zatraktívniť pobyt s modrou kartou EÚ doplnením 

schémy mobility, zjednodušením procedúr jej získania ako aj rozšírením jej pôsobnosti na 

širší okruh migrantov (zakladatelia start-upov, podnikatelia).  

 

Návrh na nariadenie EP a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom 

systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi 

(nariadenie o VIS) 

V súčasnosti prebieha hodnotenie implementácie tohto systému v praxi. Následne EK 

vyhodnotí stav a predloží v priebehu roka 2016 návrh na zmenu a doplnenie nariadenia o VIS.  

 

Návrh na nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 610/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa mení 

nariadenie EP a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o 

pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), 

Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, nariadenia Rady (ES) č. 1683/95 a 

(ES) č. 539/2001 a nariadenia EP a Rady (ES) č. 767/2008 a (ES) č. 810/2009 

Návrh bol predložený spolu s návrhom na revíziu vízového kódexu. Vzhľadom na rozsiahlu 

kritiku zo strany členských štátov (ČŠ), diskusia k tomuto návrhu skončila po prvom čítaní. 

Prioritou nasledujúcich predsedníctiev, ako aj EK, je ukončiť návrh revízie vízového kódexu. 

Cieľom návrhu je zaviesť tzv. okružné víza, ktoré budú oprávňovať jeho držiteľa na pobyt v 

každej schengenskej krajine maximálne 90 dní, pričom pobyt v Schengene spolu nepresiahne 

dva roky. Zaviedla by sa tiež povinnosť ČŠ vypovedať všetky bilaterálne dohody upravujúce 

bezvízový styk s tretími krajinami. Väčšina členských štátov takýto krok zásadne odmieta a 

považuje to za svoju právomoc.  

 

Návrh na nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 509/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení 

nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni 

príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni 

príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti 

Vychádzajúc z požiadaviek členských štátov a žiadostí, ktoré zaslali iné krajiny sveta o 

zaradenie na spoločný bezvízový zoznam EÚ, EK avizovala v priebehu roka 2015 zámer 

predložiť návrh na preradenie niektorých krajín z vízového zoznamu na bezvízový zoznam. 

S týmto nariadením súvisí aj otázka vízovej reciprocity. Podľa nových pravidiel revidovaného 

nariadenia (ES) č. 539/2001 má EK povinnosť podávať správy o nerecipročnom stave medzi 

krajinami EÚ a tretími krajinami vo forme správ EK Rade a EP. Podľa informácií EK, je 

možné predpokladať, že nerecipročný stav s Kanadou a USA nebude vyriešený do termínu 

(12.4.2016), v ktorom má EK povinnosť dočasne zaviesť vízovú povinnosť voči týmto 

krajinám. Z pohľadu zahraničnopolitických vzťahov EÚ s USA a Kanadou bude vyriešenie 

tejto otázky prioritné. 

 

Návrh na nariadenie EP a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1683/1995 

z 29. mája 1995 stanovujúce jednotný formát víz  

Cieľom návrhu je zavedenie novej vízovej nálepky s prvkami zabezpečujúcimi vyššiu mieru 

ochrany pred falšovaním a pozmeňovaním.  

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=celex:32009L0050
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Dohody o liberalizácii vízového režimu (Turecko, Ukrajina, Gruzínsko)  

V súčasnosti prebiehajú rokovania o vízovej liberalizácii s niektorými krajinami (Turecko, 

Ukrajina, Gruzínsko), pričom každá z nich sa nachádza v inom stave plnenia Akčného plánu 

vízovej liberalizácie. Počas SK PRES možno očakávať tlak zo strany Ukrajiny ako 

geograficky susedného štátu na čo najrýchlejšie politické schválenie tejto liberalizácie. Zo 

strany Turecka sa tieto diskusie opäť otvárajú, pričom vízová liberalizácia je jedným z 

hlavných vyjednávacích nástrojov v téme migračnej krízy. Okrem vízovej liberalizácie 

prebiehajú aj rokovania o dohodách medzi EÚ a niektorými krajinami o uľahčení vízového 

režimu (možno očakávať, že Bielorusko bude kontaktovať SK so žiadosťou o podporu 

rozšírenia mandátu EK z roku 2010 o diplomatické a služobné pasy).  

 

Revízia Praktickej príručky pre príslušníkov pohraničnej stráže (Border Guard 

Handbook) 

Revízia je súčasť balíka protiteroristických opatrení, ktoré súvisia aj s revíziu súvisiaceho 

právneho aktu – Schengenského hraničného kódexu. V príručke by mali byť bližšie 

zadefinované odporúčania pre príslušníkov hraničnej stráže pri kontrolách štátnych 

príslušníkov tretích krajín, ako aj občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov. Keďže ide 

o odporúčanie EK, vývoj dokumentu je úzko prepojený na legislatívny proces návrhu 

nariadenia, ktorým sa mení Schengenský hraničný kódex. SK PRES podporuje čo 

najrýchlejšie prijatie revízie.  

 

Nový návrh konceptu Integrovaného hraničného manažmentu 

Návrh je výsledkom rokovaní krajín s pozemnou vonkajšou hranicou (Nórsko, Fínsko, 

Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovenská republika, Maďarsko, Rumunsko). Cieľom je 

vytvoriť aktuálny návrh nového konceptu Integrovaného hraničného manažmentu, ktorý nie je 

aktualizovaný od roku 2006.  

 

Zavedenie európskych priepustiek tzv. „Laissez passer EU“  
EK avizovala, že priepustky by mali nadobudnúť nový formát s lepšími bezpečnostnými 

prvkami. Cieľom je tak upraviť náhradné cestovné doklady občanov EÚ, ktoré slúžia na ich 

návrat. Návrh EK zverejnila v decembri 2015.  

 

Návrh Nariadenia EP a Rady o nových psychoaktívnych látkach a Návrh Smernice EP 

a Rady, ktorou sa mení vymedzenie pojmu „droga“ obsiahnuté v rámcovom rozhodnutí 

Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia 

o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu 

s drogami 

Návrhy sú súčasťou novej legislatívy o nových psychoaktívnych látkach. 

 

Protidrogový akčný plán EÚ 2017-2020 

Na základe aktuálneho hodnotenia Protidrogovej stratégie EÚ 2013-2020 (tzv. mid-term) a 

Protidrogového akčného plánu EÚ 2013-2016 (tzv. final) by EK mala predložiť Rade návrh 

Protidrogového akčného plánu EÚ 2017-2020. Finálny materiál bude predstavovať politický 

prísľub (nepôjde o právne záväzný akt).  

 

Regionálne operačné platformy spolupráce so západným Balkánom 

Cieľom iniciatívy je pokračovať v intenzívnej spolupráci so štátmi západného Balkánu, 

predovšetkým v oblasti migrácie, terorizmu a násilného extrémizmu. Počas SK PRES bude 

prebiehať implementácia Integračného akčného plánu iniciatívy EÚ v oblasti boja proti 

terorizmu na západnom Balkáne 2015-2017, ktorý by sa mal najmenej dvakrát ročne 
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aktualizovať. Do konca roka 2017 by sa mala vyhodnotiť jeho implementácia a výsledky. 

Hodnotenie bude základom pre vypracovanie akčného plánu na roky 2018-2020.   

 

Nová politika EÚ na boj proti organizovanej a závažnej medzinárodnej trestnej činnosti  

Cieľom novej politiky je potláčať najdôležitejšie závažné a organizované kriminálne hrozby 

pre EÚ koherentným a metodologickým spôsobom. Relevantní aktéri realizujú spoločné 

aktivity definované v jednotlivých ročných operatívnych akčných plánoch vypracovaných v 

súlade s viacročnými strategickými plánmi, pričom sa využíva rámec EMPACT (Európska 

multidisciplinárna platforma proti hrozbám trestnej činnosti) – platforma relevantných 

členských štátov, inštitúcií a agentúr EÚ, tretích krajín a organizácií pre štruktúrovanú 

multidisciplinárnu spoluprácu.   

 

Práca týkajúca sa nelegálnej migrácie vrátane návratu a readmisie   

Ide o aktuálnu tému v súvislosti s migračnou krízou, ktorá je predmetom diskusii na vyšších 

výboroch. Z dôvodu dynamického vývoja v danej oblasti nie je možné exaktne definovať 

témy, ktoré budú počas SK PRES diskutované. V súlade s Európskou agendou pre migráciu 

možno predpokladať nasledujúce témy: Efektívna návratová politiku ČŠ EÚ (v súlade s 

návratovou smernicou a návratovou príručkou); Implementácia readmisných dohôd; 

Posilnenie spolupráce s tretími krajinami v oblasti návratov; Efektívna spolupráca s 

agentúrami EÚ  v oblasti návratov; Spolupráca krajín v oblasti boja proti prevádzačstvu a 

obchodovaniu s ľuďmi. 

 

Nadviazanie na obnovenú Stratégiu vnútornej bezpečnosti EÚ  

Stratégia EÚ pre oblasť vnútornej bezpečnosti 2015 - 2020 bola obnovená v roku 2014. Naše 

predsednícke Trio nadviaže na dokument LU PRES a pripraví 18 – mesačný implementačný 

dokument, ktorý bude následne aktualizovaný a vyhodnocovaný počas slovenského 

a maltského predsedníctva.  

 

Iniciovanie procesu tvorby Európskeho akčného plánu pre boj proti environmentálnej 

kriminalite 

Na Stredoeurópskom stretnutí špecialistov pre boj s environmentálnou trestnou činnosťou v 

septembri 2015 bol predstavený návrh Európskeho akčného plánu pre boj proti 

environmentálnej kriminalite. Zo skúsenosti z iných oblastí je jeho existencia podmienkou pre 

začatie prijímania spoločných praktických krokov na elimináciu danej trestnej činnosti v EÚ. 

Dokument bude praktickým pokračovaním smernice EP a Rady 2008/99/ES z 19. 11. 2008 o 

ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva.  

 

Spoločný azylový kódex a vzájomné uznávanie pozitívnych rozhodnutí v azylovom 

konaní 
EK plánuje rozsiahle diskusie o ďalších krokoch potrebných na rozvoj Spoločného 

európskeho azylového systému, súčasťou ktorého majú byť aj uvedené návrhy. Počas SK 

PRES možno očakávať úvodné alebo pokročilé diskusie k týmto témam. 

 

Posilnenie úlohy Európskeho podporného úradu pre azyl („EASO“) 

EASO zohráva kľúčovú úlohu v oblasti posilňovania praktickej spolupráce medzi azylovými 

úradmi členských štátov EÚ. Vzhľadom na nové výzvy sa jeho činnosť neustále rozrastá 

a predpokladá sa, že by mal byť referenčným strediskom pre informácie o krajine pôvodu 

v azylovom konaní. Výsledkom by mala byť podpora vydávania jednotnejších rozhodnutí 

v rámci EÚ. Počas SK PRES EK pravdepodobne predloží revíziu mandátu EASO.  

 



36 

  

 

Spolupráca a plnenie prioritných činností na úseku archívnictva 

Cieľom bude príprava a účasť na programe Horizont 2020 osobitne v oblastiach masová 

digitalizácia archívnych dokumentov, dlhodobé uchovávanie elektronických dokumentov, 

vyraďovanie, hodnotenie a sprístupňovanie elektronických dokumentov, spoločné služby 

a prostriedky, prístup k archívnym dokumentom, ďalej zaoberať sa úlohou archívov pri 

modernizácii verejného sektoru a ochranou a prístupom k digitálnemu dedičstvu.  

 

Ochrana kritickej infraštruktúry 

SK plánuje prezentovať vplyv viacerých možných rizík na prevenciu a pripravenosť kritickej 

infraštruktúry v sektoroch podľa Európskeho programu na ochranu kritickej infraštruktúry. 

Výstupom bude nezáväzné odporúčanie Rady členským štátom na zvýšenie odolnosti 

obyvateľstva pri živelných pohromách spôsobených nadmerným spadom zrážok a kritickej 

infraštruktúry pri pôsobení vplyvu viacerých možných rizík. 

 

Nariadenie o spracúvaní osobných údajov EÚ inštitúciami 

Cieľom novelizácie nariadenia je úprava pravidiel rešpektovania ochrany osobných údajov 

spracúvaných inštitúciami a orgánmi EÚ a definovanie práv občanov v tejto oblasti. Ide o 

reakciu na postupné ukončovanie rokovaní o Všeobecnom návrhu nariadenia o ochrane 

osobných údajov, z ktorého vznikla potreba novelizácie aj úpravy spracúvania osobných 

údajov týmito inštitúciami. V súčasnosti sa čaká na predloženie legislatívneho návrhu EK. 
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RADA PRE ZAMESTNANOSŤ, SOCIÁLNU POLITIKU, 

ZDRAVIE A SPOTREBITEĽSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

(EPSCO) 
 

Kľúčové legislatívne a nelegislatívne  iniciatívy 
 

ZDRAVIE 
 

Návrh nariadenia EP a Rady o zdravotníckych pomôckach a o zmene smernice 

2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a návrh 

nariadenia EP a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro 

Návrhy oboch nariadení predstavujú revíziu súčasného regulačného rámca pre zdravotnícke 

pomôcky, aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke 

pomôcky in vitro. Vo všeobecnosti, predkladané návrhy nových nariadení si kladú za cieľ 

tvoriť jasnejší, prísnejší a lepšie kontrolovateľný rámec sektoru zdravotníckych pomôcok. 

Predpokladá sa značný prínos nových nariadení pre pacientov, zdravotníckych profesionálov 

ako aj ostatných spotrebiteľov  a to najmä s ohľadom na bezpečnosť a potvrdenú klinickú 

účinnosť zdravotníckych pomôcok. Cieľom a prioritou NL PRES je dosiahnuť celkovú 

politickú dohodu. V prípade, že sa nepodarí NL PRES ukončiť návrhy,  cieľom SK PRES 

bude dosiahnuť celkovú politickú dohodu. Pozícia EK je jednotná s pozíciou Rady, EK si želá 

čo najskoršie prijatie návrhu.  

 

SOCIÁLNA  POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 
 

Nariadenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia  

Návrh revízie nariadení bude súčasťou Balíka pracovnej mobility. Revízia by sa mala týkať 

dávok dlhodobej starostlivosti, rodinných dávok, dávok v nezamestnanosti a kodifikácie 

judikatúry SD EÚ v oblasti nepríspevkových dávok. 

 

Smernica o vysielaní pracovníkov  

Návrh bude súčasťou Balíka pracovnej mobility. Revízia tejto smernice by sa nemala týkať 

oblasti upravených smernicou o presadzovaní smernice o vysielaní pracovníkov 

(2014/67/EÚ). Ambícia SK PRES pri tomto návrhu bude závisieť od závažnosti zmien 

v návrhu smernice ako i času, kedy nakoniec EK samotný návrh predloží.  

 

Európsky akt o prístupnosti  

Právne komplikovaný legislatívny akt, ktorý EK pripravovala niekoľko rokov a jeho cieľom 

by malo byť zlepšenie fungovania vnútorného trhu a tiež zlepšenie prístupu pre zdravotne 

postihnuté osoby vo vzťahu k vybraným výrobkom a službám. Návrh bol zverejnený na konci 

roka 2015.  

 

Smernica o karcinogénoch a mutagénoch  

Revízia existujúcej legislatívy EÚ (smernica 2004/37/ES). Jej cieľom by malo byť rozšírenie 

zoznamu látok, ktoré majú negatívny vplyv na bezpečnosť a zdravie pracovníkov. Malo by ísť 

o technické zmeny, ktoré však, z dôvodu svojich dopadov, môžu mať vplyv na priemysel. 

Tento návrh je jednou z priorít NL. Zverejnenie tohto návrhu sa predpokladá v prvom polroku 

2016. 
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Ostatné legislatívne a nelegislatívne iniciatívy 
 

ZDRAVIE 
 

Návrh nariadenia EP a Rady, ktorým sa mení nariadenie 726/2004, ktorým sa stanovujú 

postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne 

použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska 

agentúra pre lieky   

Návrh sa  začal prerokovať na pôde pracovnej skupiny pre lieky a zdravotnícke pomôcky 

v januári 2016. Diskusiu odštartovalo NL PRES, ale ani NL PRES nevie jasne odhadnúť, aký 

progres sa im podarí dosiahnuť počas svojho pôsobenia, keďže návrh úzko súvisí s návrhom 

nariadenia o veterinárnych liekoch, ktoré sa prerokováva na Pracovnej skupine veterinárnych 

expertov.  Odhaduje sa, že SK PRES bude pokračovať v prerokovávaní návrhu na pôde Rady, 

prípadne v závislosti od pokroku počas NL PRES, začne s trialógmi s EP.  

 

Príprava  pozícii EÚ  na Siedmu konferenciu zmluvných strán Rámcového dohovoru 

Organizácie spojených národov o kontrole tabaku (CoP7 FCTC), ktorá sa uskutoční 

v novembri 2016 v Indii 

Na úrovni EÚ bude SK PRES počas zasadnutí Pracovnej skupiny pre verejné zdravie 

pripravovať jednotnú pozíciu EÚ k prerokovávaným témam na CoP7. Následne na 

medzinárodnej úrovni počas samotného CoP7 v Indii bude SK PRES zosúlaďovať pozície 

členských štátov  na každodenných koordinačných stretnutiach EÚ.  SK PRES bude v mene 

EÚ vystupovať v časti programu o rozpočte. V ostatných odborných častiach programu bude 

v mene EÚ vystupovať EK. Príprave CoP 7 bude SK PRES venovať 3-4 zasadnutia Pracovnej 

skupiny pre verejné zdravie. Cieľom SK PRES bude dosiahnuť jednotnú pozíciu Rady k 

prerokovávaným témam na CoP7. 

 

 

SOCIÁLNA  POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 
 

Návrh smernice EP a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi riadiacimi 

pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatrení 

Návrh je stále zablokovaný na úrovni Rady EÚ, súčasťou blokujúcej menšiny je aj SK. Táto 

legislatíva bude mať presah aj na SK PRES, a to v závislosti od vývoja rokovaní v prvom 

polroku roka 2016. Odblokovanie tejto iniciatívy na úrovni Rady EÚ sa zatiaľ nepredpokladá.  

 

Návrh smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez 

ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu 

orientáciu (Antidiskriminačná smernica) 

Návrh sa prerokováva od r. 2008, pre jeho schválenie sa vyžaduje jednomyseľnosť v Rade a 

súhlas EP. Návrh je stále zablokovaný DE. V súvislosti so zverejnením Aktu o prístupnosti je 

možné predpokladať určité zdynamizovanie rokovaní, odblokovanie tohto legislatívneho 

spisu sa však zatiaľ nepredpokladá.  

 

Revízia nariadenia o zriadení nadácie pre zlepšenie životných a pracovných podmienok 

(Eurofound)  

Revízia nariadenia o Európskom stredisku pre rozvoj odborného vzdelávania 

(CEDEFOP)  
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Revízia nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci (EU – OSHA) 

Uvedenými nariadeniami sa zriaďujú organizácie EÚ v rôznych oblastiach. Návrhy by mali 

byť zverejnené v prvom polroku 2016. Obsah revízií uvedených nariadení nie je známy, 

taktiež je ťažko odhadnúť vývoj rokovaní v Rade. Zámerom EK je hlavne aktualizácia, 

zefektívnenie fungovania a vykonávaných činnosti týchto organizácií. 

 

Smernica Rady, ktorou sa vykonáva dohoda európskych sociálnych partnerov 

o Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o práci v rybnom odvetví (č. 188) 

Predloženie návrhu tejto nelegislatívnej smernice sa predpokladá v prvom polroku 2016. 

Cieľom je vykonať prostredníctvom legislatívy EÚ dohodu sociálnych partnerov 

o spomínanom dohovore Medzinárodnej organizácie práce na úrovni EÚ. 

  

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM) a Závery Rady o IZM 

(možné)  

Počas SK PRES očakávame, že EK predloží finálnu správu o fungovaní IZM (október 2016), 

ktorá môže viesť k predĺženiu existencie IZM ako samostatného programu za horizont roku 

2016, a to vrátane novej finančnej alokácie. SK PRES celkovo považuje program za efektívny 

a podporuje jeho predĺženie. SK PRES by v tomto zmysle mohlo na Rade EPSCO (december 

2016) schváliť príslušné Závery Rady, ktoré by sa následne odzrkadlili aj v záveroch 

Európskej rady.   

 

Program pre nové zručnosti pre Európu 

Obsah a forma tejto iniciatívy nie sú známe, iniciatíva by mala byť zverejnená na konci 

prvého polroka 2016. 

 

Závery Rady k integračnému procesu Rómov v EÚ  

Vzhľadom k tomu, že EK bude v roku 2016 podávať prvýkrát správu v rámca platformy EÚ 

aj s informáciou o záväzku členských štátov pri presadzovaní sociálneho a hospodárskeho 

začlenenia Rómov v rámci Odporúčania Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na 

integráciu Rómov v členských štátoch, vôbec prvého právneho nástroja pre integráciu Rómov, 

ktoré sú súčasťou aquis EÚ do konca júna 2016 a proces integrácie Rómov v EÚ bude vo 

svojej polovici funkčného obdobia, SK PRES navrhuje predložiť príslušné Závery v tejto 

oblasti. Počas SK PRES bude paralelne prediskutovaná otázka aktivizácie rómskej mládeže 

prostredníctvom odbornej konferencie konanej v Bratislave (10. – 11. október 2016) pod 

názvom “Investícia do potenciálu rómskej mládeže, ktorá je hnacou silou zmeny“ 

(„Empowerment of Roma Youth as a driving force behind change“). Závery konferencie budú 

prezentované na Rade ministrov (EPSCO).  

 

Závery Rady k vykonávaniu Pekinskej akčnej platformy v oblasti Ženy a chudoba: 

SK pripraví na základe správy Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť Závery Rady, 

v ktorých zhodnotí dosiahnutý pokrok v oblasti Ženy a chudoba. Cieľom Záverov Rady bude 

najmä monitorovať situáciu najviac znevýhodnených skupín žien a identifikovať vzájomný 

vplyv viacnásobných efektov na riziko chudoby a sociálne vylúčenie žien.    

 



40 

  

RADA PRE KONKURENCIESCHOPNOSŤ (COMPET) 
 

Kľúčové legislatívne a nelegislatívne  iniciatívy 
 

VNÚTORNÝ TRH A PRIEMYSEL 
 

Stratégia vnútorného trhu pre tovar a služby 

Stratégia vnútorného trhu pre tovar a služby predstavuje jeden zo základných koncepčných 

dokumentov súčasnej EK. Identifikuje hlavne tie prekážky voľného pohybu služieb a tovarov, 

ktorých odstránenie prinesie najvýznamnejší hospodársky rast. Súčasťou stratégie je cestovná 

mapa 22 legislatívnych aj nelegislatívnych opatrení zameraných na odstránenie prekážok. 

Mnohé z nich budú kľúčové a ich naplnenie predstavuje pre SK PRES výnimočnú príležitosť 

prispieť k budovaniu jednotného trhu. Cieľom SK PRES bude dosiahnuť najväčší možný 

pokrok, najmä v prijímaní legislatívnych opatrení. 

 

Legislatívne opatrenie na zabránenie diskriminácii spotrebiteľov na základe štátnej 

príslušnosti alebo krajiny pobytu a opatrenie na odstránenie neodôvodneného 

geografického blokovania  

Spoločná iniciatíva podľa Stratégie vnútorného trhu pre tovar a služby a Stratégie pre 

jednotný digitálny trh bude zameraná na odstránenie neodôvodneného geografického 

blokovania a diskriminácie spotrebiteľov na základe ich štátnej príslušnosti alebo miesta 

pobytu. Ide o významnú, zároveň politicky veľmi citlivú iniciatívu s veľkým potenciálom na 

zlepšenie fungovania jednotného trhu. Diskriminácia spotrebiteľov a príjemcov služieb 

predstavuje výraznú prekážku na jednotnom trhu tým, že bráni využitiu jeho plného 

potenciálu. Dôsledkom je nižšia úroveň konkurencie a ponuky pre spotrebiteľov, čo vedie 

k vyšším cenám a prekážkam inovácie. Ambíciou SK PRES bude dosiahnuť dohodu 

o všeobecnom smerovaní. 

 

Reforma systému notifikácií nových požiadaviek na poskytovateľov služieb podľa 

smernice o službách  

Legislatívna iniciatíva v oblasti reformy systému notifikácií podľa smernice o službách. 

Notifikačný režim nových požiadaviek podľa smernice o službách v súčasnosti nefunguje 

optimálne, preto neplní svoj účel. Návrh bude vychádzať z úspešných prvkov súčasného 

postupu oznamovania podľa smernice (EÚ) č. 2015/1535 a bude sa týkať služieb, na ktoré sa 

táto smernica v súčasnosti nevzťahuje. Súčasťou návrhu by malo byť aj tzv. obdobie 

pozastavenia (stand-still), ktoré by malo pozastaviť legislatívny proces počas 

pripomienkového konania. Cieľom SK PRES bude dosiahnuť dohodu o všeobecnom 

smerovaní. 

 

Legislatívne návrhy k reforme autorského práva 

EK má v roku 2016 predložiť návrhy na reformu autorského práva. Reforma je aj jednou 

z priorít Stratégie pre jednotný digitálny trh s cieľom zabezpečiť lepší prístup k digitálnemu 

obsahu a vytvoriť moderný rámec autorského práva. Stratégia pre jednotný digitálny trh 

predstavuje zároveň jednu z hlavných priorít súčasnej EK. Cieľom SK PRES bude dosiahnuť  

čo najväčší posun v danom štádiu legislatívneho procesu EÚ. 

 

Návrh nariadenia EP a Rady o hnojivách 

Návrh nariadenia by mal byť vypracovaný podľa nového legislatívneho rámca pre voľný 

pohyb tovarov v EÚ, ktorý bol prijatý v 2008 - v návrhu majú byť stanovené len základné 
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požiadavky na hnojivá z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia. 

Návrh bol zaradený medzi aktivity v rámci „balíčka obehového hospodárenia“ a predložený 

by mal byť v 1.  štvrťroku 2016. 

Súčasné nariadenie o hnojivách č. 2003/2003 upravuje podmienky uvedenia na trh len 

anorganických hnojív. Ambíciou nového návrhu je rozšíriť rozsah a zahrnúť do nariadenia 

organické hnojivá, biostimulanty a hnojivá a biostimulanty vyrobené z bioodpadov a 

druhotných surovín. NL PRES považuje návrh za dôležitý a plánuje na ňom intenzívne 

pracovať. Ciele SK PRES budú závisieť od samotného znenia návrhu a pokroku dosiahnutého 

počas NL PRES. 

 

Návrh nariadenia o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, 

systémov a komponentov 

Nariadenie nahradí súčasnú rámcovú smernicu 2007/46/ES o typovom schvaľovaní, čím bude 

záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátov EÚ. EK 

predložila predmetný návrh nariadenia dňa 27.1.2016. Návrh má za cieľ posilniť trhový 

dohľad ako dôležitý nástroj pre určenie nezhody výrobku a posilniť budúci typový 

schvaľovací systém. Predpokladá sa, že návrh bude predmetom rokovaní pracovnej skupiny 

Rady počas NL PRES s presahom na SK PRES.  

 

Legislatívny návrh k cezhraničnej prenosnosti 

Dňa 9. decembra 2015 EK predložila návrh nariadenia o zabezpečení cezhraničnej 

prenosnosti on-line služieb poskytujúcich obsah na jednotnom trhu (ďalej len „návrh 

nariadenia o portabilite“). Rokovania o  návrhu nariadenia o portabilite budú prebiehať 

pravdepodobne aj počas SK PRES.  

 

Revízia smernice o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva 

a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii (93/83/EHS)  

Z pracovného programu EK vyplýva, že EK má v roku 2016 predložiť návrh na revíziu 

káblovej a satelitnej smernice. Verejná konzultácia k revízii smernice sa skončila 17. 

novembra 2015. Pracovný program EK na rok 2016 bližšie neurčuje časový harmonogram 

predloženia tohto legislatívneho návrhu. Predpokladá sa však, že meritórne rokovania 

o revízii smernice budú aktuálne počas SK PRES.  

 

Legislatívny návrh na implementáciu Medzinárodnej zmluvy Svetovej organizácie 

duševného vlastníctva (WIPO) o zjednodušení prístupu osôb so zrakovým postihnutím        

a osôb  s poruchami čítania k tlačeným dielam (tzv. „Marakéšska zmluva“) do práva EÚ 
Z „Oznámenia Európskej komisie Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a 

sociálnemu výboru a Výboru regiónov smerom k modernému, európskejšiemu rámcu 

autorského práva“ (ďalej len „Oznámenie“), ktoré bolo zverejnené dňa 9. decembra 2015 

vyplýva  predloženie legislatívneho návrhu na implementáciu Medzinárodnej zmluvy 

Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) o zjednodušení prístupu osôb so 

zrakovým postihnutím a osôb   poruchami čítania k tlačeným dielam (tzv. „Marakéšska 

zmluva“). Bližšie časové určenie z Oznámenia nevyplýva, možno však predpokladať, že 

rokovania o návrhu budú aktuálne počas SK PRES.“ 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=celex:32007L0046
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VÝSKUM 
 

Návrh záverov Rady „Mladí vedci v EÚ a  spoločnosti, podpora tohto povolania 

a súčasná výchova novej generácie vedcov v EÚ“  

Závery Rady by mali obsahovať odporúčania a návrhy opatrení pre vytvorenie priaznivého 

prostredia pre rozvoj novej generácie mladých výskumníkov, pre ktorú bude charakteristická 

schopnosť inovatívneho uvažovania, mobilita v rámci európskych a medzinárodných sietí 

a interdisciplinarita. Súčasťou bude snaha o definíciu efektívneho mixu opatrení na 

zatraktívnenie kariéry výskumníka a zvýšenie záujmu mladých ľudí o vedu ako aj opatrenia 

zamerané na rozvoj spolupráce s výskumníkmi z tretích krajín a ich pritiahnutie do 

Európskeho výskumného priestoru (ERA). 
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Ostatné legislatívne a nelegislatívne iniciatívy 
 

Nariadenie Rady č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre  

Cieľom prepracovaného nariadenia je zosúladiť ho s Lisabonskou zmluvou. Návrh bude 

predkladať EK, ktorá takisto zjednoduší a zníži regulačnú záťaž zvýšením prehľadnosti a 

zrozumiteľnosti tohto nariadenia.  

 

Návrh smernice o právnom rámci pre colné porušenia a sankcie 

12 členských štátov (vrátane SK) požiadalo EK o stiahnutie návrhu. Z odpovede EK 

vyplynulo, že stiahnutie návrhu neplánuje. SK, rovnako ako NL a MT, má ambíciu 

nediskutovať o návrhu na úrovni PS z dôvodu absencie politickej podpory v 14 členských 

štátoch. V prípade predloženia kompromisného znenia od EK, sa bude SK snažiť zamerať 

primárne na oblasť správneho trestania za porušovanie colných predpisov. 

 

Reforma riadenia colnej únie 

Riadenie colnej únie patrí medzi prioritné oblasti. Priamym predpokladom prijímania dobrých 

právnych predpisov sú kvalitné štruktúry a rozhodovacie procesy v oblasti colníctva, preto je 

prioritnou reforma riadenia colnej únie, a to cestou strategickejšieho využitia colných 

pracovných skupín Rady. V marci 2016 počas NL PRES je plánované pilotné rokovanie na 

vysokej úrovni. Očakáva sa, že výsledky tejto iniciatívy budú formulované počas SK PRES.   

 

Nariadenie EP a Rady č. 1889/2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti 

Voľný pohyb kapitálu je jeden z kľúčových aspektov podpory hospodárskeho rastu a jeden zo 

základných kameňov existencie vnútorného trhu EÚ. Zároveň platí, že výnosy z nezákonných 

činností a ich následne investovanie poškodzuje hospodársky rozvoj, a v kontexte nedávnych 

tragických udalostí v Paríži, je potrebné stále viac sa zamerať na problém financovania 

terorizmu takýmito peňažnými prostriedkami. EK by mala predkladať návrh počas 3. alebo 4. 

štvrťroku. Počas SK PRES sa očakávajú úvodné diskusie. 

 

Oznámenie k modernizácii (digitalizácii) priemyslu 

EK plánuje predložiť oznámenie k modernizácii (digitalizácii) priemyslu počas roka 2016. 

V súčasnosti v EK prebiehajú interné diskusie o termíne zverejnenia a o obsahu predloženého 

oznámenia. Oznámenie bude mať za cieľ vytvoriť vhodné podmienky k transformácii 

priemyslu EÚ, pravdepodobne bude obsahovať aj implementačnú (cestovnú) mapu 

s konkrétnymi opatreniami. 

 

Akčný plán pre európsku obranu  

Zverejnenie akčného plánu pre európsku obranu („European Defence Action Plan“) sa 

očakáva koncom roka 2016. EK na prezentácii svojho zámeru deklarovala otvorenosť k 

návrhom členských štátov vo veci obsahu. Cieľom akčného plánu bude vytvorenie rámca a 

definovanie aktivít potrebných pre posilnenie obranného priemyslu a bezpečnosti dodávok.  

 

Lepšia regulácia – sprehľadnenie a zjednodušenie legislatívy 

SK bude prvá predsedajúca krajina v Rade EÚ po schválení Medziinštitucionálnej dohody 

o lepšej tvorbe právnych predpisov a teda aj celého balíčka lepšej regulácie. Aktivity Rady sa 

v oblasti lepšej regulácie zameriavajú na podporu EK v snahách o zjednodušenie legislatívy 

EÚ a odstránenie zbytočných legislatívnych prekážok a dodatočných nákladov na súlad s 

legislatívou, ktoré by mohli znižovať konkurencieschopnosť európskych podnikov voči ich 

konkurentom z tretích krajín pri zachovaní vysokej úrovne sociálnej ochrany, ochrany zdravia 

obyvateľov a životného prostredia.  Na úrovni Rady je tiež silná podpora 18 „like minded“ 
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krajín (vrátane Nemecka, Francúzska, Spojeného kráľovstva ale aj Slovenskej republiky) 

pre stanovenie kvantitatívnych cieľov v najviac zaťažených sektoroch a sektoroch 

s inovačným potenciálom, ako aj SME v záujme podpory konkurencieschopnosti a udržania 

zamestnanosti a ekonomického rastu v EÚ. 

 

Usmernenie k uplatňovaniu právnych predpisov EÚ na podnikateľské modely 

kolaboratívnej ekonomiky 

Nelegislatívna iniciatíva v oblasti hospodárstva na spoločné využívanie zdrojov. V súčasnosti 

je úprava kolaboratívnej ekonomiky v jednotlivých členských štátoch rozdielna. Zámerom EK 

je vyjasniť pravidlá, ktoré platia pre tento nový „trh“. EK chce v tejto oblasti vytvoriť tzv. 

európsku agendu, v rámci ktorej prvým krokom bude vydanie usmernenia o použití súčasnej 

legislatívy EÚ na rôzne aspekty tohto odvetvia v prvej polovici roka 2016. EK bude 

intenzívne monitorovať situáciu na trhu a v prípade potreby pripraví ďalšie opatrenia.  

 

Iniciatíva pre začínajúce podniky 

Nelegislatívna iniciatíva v oblasti podpory malých a stredných podnikov (SME) a start-upov. 

Cieľom iniciatívy je zlepšiť podnikateľské prostredie pre SME a start-upy zapojením 

všetkých relevantných zainteresovaných strán do diskusie. V rámci iniciatívy EK spustí 

verejnú konzultáciu o podnikateľskom prostredí pre SME a bude hľadať spôsoby, ako 

najlepšie prispôsobiť Single Digital Gateway potrebám start-upov. 

 

Usmernenie k potrebám členských štátov ohľadom reformy regulácie slobodných 

povolaní 

Nelegislatívna iniciatíva v oblasti odstraňovania prekážok v sektore služieb a regulovaných 

povolaní. EK chce pokračovať v úsilí zlepšovať prístup k odborným službám na národnej 

a EÚ úrovni, a to prostredníctvom pravidelných usmernení, v ktorých identifikuje konkrétnu 

potrebu reforiem pre špecifické členské štáty a profesie s nadmernou reguláciou. V prvej 

etape sa zameria na vybrané povolania v prioritných sektoroch. V druhej fáze sa zhodnotia 

reformy a nastolia sa zostávajúce prekážky. Potrebné reformy sa môžu riešiť v kontexte 

procesov Európskeho semestra. 

 

Analytický rámec pre členské štáty na preskúmavanie existujúcich právnych predpisov 

upravujúcich povolania alebo navrhovanie nových 

Nelegislatívna iniciatíva v oblasti odstraňovania prekážok v sektore služieb a regulovaných 

povolaní. Cieľom je poskytnúť členským štátom prostriedok na lepšiu analýzu 

opodstatnenosti požiadaviek na vydanie povolenia a poskytovanie služieb. 

 

Legislatívne opatrenia na riešenie cielených regulačných prekážok v oblasti kľúčových 

služieb pre podniky a stavebných služieb 

Legislatívna iniciatíva v oblasti odstraňovania prekážok v sektore služieb. Návrh bude 

zacielený na tie odvetvia, v ktorých harmonizácia a liberalizácia môže priniesť 

najvýznamnejší hospodársky rast. Zjednodušenie voľného pohybu týchto služieb na 

jednotnom trhu EÚ by malo prispieť k sekundárnemu rastu aj v iných odvetviach. Počas SK 

PRES sa pravdepodobne začnú expertné rokovania k návrhu v pracovnej skupine Rady. 

 

Legislatívna iniciatíva, ktorou sa zavedie „pas služieb“ pre kľúčové odvetvia 

hospodárstva, ako je stavebníctvo a služby pre podniky 

Legislatívna iniciatíva v oblasti odstraňovania prekážok v sektore služieb a regulovaných 

povolaní. Pôjde o súbor dokumentov vydaných úradmi členských štátov poskytovateľovi 

služby, ktorý na území daného členského štátu získa oprávnenie na poskytovanie služby. Ním 
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jednoduchšie preukáže svoju kvalifikáciu, resp. iné okolnosti v iných členských štátoch, čím 

sa majú odstrániť opakované požiadavky iných členských štátov na preukázanie rovnakých 

skutočností. Súčasťou systému bude aj vytvorenie elektronickej databázy dokumentov 

a harmonizovaného notifikačného formulára. Počas SK PRES sa pravdepodobne začnú 

expertné rokovania k návrhu v pracovnej skupine Rady. 

 

Iniciatívy zamerané na modernizáciu rámca práv duševného vlastníctva vrátane 

preskúmania rámca EÚ na presadzovanie práv duševného vlastníctva 

Nelegislatívne iniciatívy v oblasti duševného vlastníctva zamerané na zber údajov a analýzu 

existujúcej praxe v oblasti SME z hľadiska finančnej dostupnosti patentovej ochrany; revízia 

právneho rámca na vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva.  

 

Návrh týkajúci sa nástrojov na zber informácií o trhu umožňujúcich EK zhromažďovať 

informácie od vybraných subjektov na trhu 

Legislatívna iniciatíva, ktorou by sa vytvorila kompetencia EK zbierať údaje priamo od 

vybraných podnikov na trhu. Malo by ísť o údaje, ktoré nie sú dostupné žiadnymi inými 

nástrojmi EK. Podniky by mali byť nútené k spolupráci hrozbou sankcie zo strany EK. 

EK plánuje predložiť návrh nariadenia Rady v prvej polovici roka 2016 a očakáva schválenie 

návrhu počas SK PRES.  

 

Akčný plán na zvýšenie povedomia o zásade vzájomného uznávania 

Nelegislatívna iniciatíva zo Stratégie vnútorného trhu pre tovar a služby na posilnenie 

voľného pohybu tovarov, pretože napriek veľkej miere integrácie na trhu s výrobkami 

pretrvávajú prekážky voľného pohybu, najmä v neharmonizovanej oblasti, kde sa uplatňuje 

zásada vzájomného uznávania.  

 

Komplexný súbor opatrení na ďalšie zintenzívnenie úsilia o zabránenie nevyhovujúcim 

výrobkom, aby boli uvedené na trh EÚ (vrátane prípadnej legislatívnej iniciatívy) 

Legislatívne alebo nelegislatívne iniciatívy na posilnenie voľného pohybu tovarov, napr. na 

konsolidáciu a posilnenie systému trhového dohľadu a na motiváciu hospodárskych subjektov 

sprístupňovať iba bezpečné a vyhovujúce produkty na trhu.  

 

Revízia nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa 

Legislatívna iniciatíva zaradená do I. piliera Stratégie pre jednotný digitálny trh. Cieľom 

návrhu bude zefektívniť spoluprácu orgánov dohľadu členských štátov vo veci ochrany 

spotrebiteľa. Spotrebitelia by tým mali získať väčšiu dôveru v cezhraničné nákupy na 

jednotnom trhu. EK predloží návrh v prvej polovici roka 2016. Od času predloženia návrhu 

bude závisieť ambícia SK PRES. Minimálne očakávanie SK PRES je dosiahnuť všeobecné 

smerovanie. Je však možné predpokladať aj dosiahnutie dohody s EP počas SK PRES.  

 

Modernizácia Európskeho normalizačného systému 

Cieľom iniciatívy navrhnutej v Stratégii vnútorného trhu pre tovar a služby bude 

modernizácia normalizačného systému EÚ, ktorá má zaručiť vytváranie včasných, trhom 

žiadaných noriem inkluzívnym spôsobom a vedúcu pozíciu EÚ v medzinárodnej normalizácii. 

Na rok 2016 navrhuje EK nelegislatívny návrh „Spoločnú iniciatívu pre európsku 

normalizáciu“
2
 a usmernenie k tvorbe noriem v oblasti služieb. SK PRES podporuje tieto 

iniciatívy, keďže viaceré ich kľúčové oblasti sú v súlade s viacročnými národnými snahami 

                                                           
2
 Súkromno-verejné partnerstvo medzi EK, priemyslom, európskymi normalizačnými organizáciami a ostatnou 

normalizačnou komunitou. Iniciatíva má byť podpísaná 13.6.2016  pri príležitosti 100 rokov existencie NEN 

(holandský normalizačný orgán). 



46 

  

napr. o väčšie zapojenie vysokých škôl a zástupcov priemyslu do tvorby noriem. Vývoj 

diskusií budeme pozorne a aktívne sledovať.  

 

Návrh smernice o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom 

K návrhu smernice bolo v máji 2015 prijaté všeobecné smerovanie, predloženie správy EP sa 

očakáva na jar 2016. V prípade jej predloženia bude úlohou SK PRES viesť trialógy s EP. Ak 

sa bude správa EP od Radou prijatého všeobecného smerovania veľmi odlišovať, možno 

očakávať počas SK PRES ďalšie rokovania aj na expertnej úrovni. 

 

Návrh smernice EP a Rady ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o 

podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o 

určité prvky vyhlásenia o správe a riadení 

Od vývoja negociácií s EP bude závisieť aj úloha SK PRES na tomto návrhu. V prípade, ak 

negociácie budú pokračovať aj počas SK PRES, cieľom SK PRES bude viesť diskusiu 

smerom k uzavretiu dohody s EP. 

 

Kodifikácia siedmich obchodných smerníc 

Cieľom návrhu je zjednodušiť a sprehľadniť právne predpisy v oblasti práva obchodných 

spoločností. Kodifikácia prechádza zrýchlenou legislatívnou procedúrou a preto sa 

nepredpokladá presah na SK PRES.  

 

Ochrana zemepisných označení pre nepoľnohospodárske výrobky  

EK v závere roka 2016 predloží návrh nariadenia, ktorým bude existujúca ochrana 

zemepisných označení rozšírená aj na nepoľnohospodárske výrobky, čím sa dosiahne úplná 

harmonizácia systému v EÚ.  

 

Jednotné dodatkové ochranné osvedčenie  

EK má v úmysle, po uskutočnení verejnej konzultácie, predložiť návrh nariadenia 

upravujúceho jednotné dodatkové osvedčenie pre liečivá a výrobky na ochranu rastlín 

(najskôr v decembri 2016). V nadväznosti na systém európskych patentov s jednotným 

účinkom je potreba zriadenia jednotného dodatkového osvedčenia odôvodnená zabezpečením 

koherentnosti tohto systému.  

 

Revízia Nariadenia č. 1/2003 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže ustanovených 

v článkoch 81 a 82 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva   

Cieľom predmetnej revízie je zvážiť, ako zabezpečiť, aby vnútroštátne orgány na ochranu 

hospodárskej súťaže 1) mohli konať nezávisle pri presadzovaní pravidiel hospodárskej súťaže 

EÚ a mali potrebné finančné a personálne zdroje na vykonávanie svojej činnosti; 2) 

disponovali primeranými nástrojmi na odhaľovanie a riešenie porušení pravidiel; 3) mohli 

ukladať účinné pokuty spoločnostiam, ktoré porušujú pravidlá; 4) mali programy 

zhovievavosti, ktoré motivujú spoločnosti k tomu, aby poskytli dôkazy o nezákonných 

karteloch a ktoré by účinne fungovali v celej Európe. V čase spracovania materiálu však ešte 

nie je zrejmé, či návrh v rámci tejto revízie EK v čase SK PRES nakoniec predloží.   
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RADA PRE DOPRAVU, TELEKOMUNIKÁCIE A 

ENERGETIKU (TTE) 
 

Kľúčové legislatívne a nelegislatívne iniciatívy 
 

ENERGETIKA 
 

Revízia nariadenia bezpečnosti dodávok plynu (994/2010)  

EK má vo februári 2016 predložiť návrh revízie nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu. 

Zámerom EK je reagovať na vývoj na trhu od prijatia platného nariadenia a implementovať 

výsledky tzv. záťažových testov do  praxe ako aj posilniť princíp solidarity, regionálnej 

spolupráce a zvýšiť transparentnosť plynárenských kontraktov. Regionálna spolupráca a 

solidarita sa stanú základnými prvkami revidovaného nariadenia, pričom princíp solidarity by 

mal byť prvýkrát uplatnený v praxi. Cieľom EK je tiež koordináciou národných opatrení 

dosiahnuť zníženie negatívnych dopadov na jednotlivé členské štáty v čase núdze.  Zámerom 

SK PRES je pri revízii bezpečnosti dodávok plynu dosiahnuť dohodu Rady a pri priaznivom 

vývoji rokovaní aj dohodu s EP. 

 

Revízia rozhodnutia o zriadení mechanizmu pre výmenu informácií o medzivládnych 

dohodách v oblasti energetiky (994/2012) 
Predbežným zámerom EK je zvýšiť transparentnosť medzivládnych dohôd, keďže súčasný 

systém, umožňujúci preskúmanie ich súladu s právom EÚ zo strany EK až po ich prijatí (ex 

post), považuje za nedostatočný. Príkladom sú podľa EK medzivládne dohody týkajúce sa 

zrušeného plynovodu Južný prúd, kde došlo ku konštatovaniu nesúladu medzivládnych dohôd 

s právom EÚ. Jednou z možností na riešenie súčasného stavu je zaviesť povinnosť posúdenia 

súladu dohôd ešte pred ich prijatím (ex ante). Príležitosťou na zvýšenie transparentnosti je 

podľa EK aj  rozšírenie pôsobnosti rozhodnutia aj na „soft agreements“ (memorandá 

o porozumení, a pod.). Zámerom SK PRES bude zabezpečiť dohodu s EP a uzavrieť 

rokovania.  

 

Nariadenie o energetickom označovaní výrobkov 

Zámerom revízie predloženej 15. júla 2015 je poskytnúť spotrebiteľom v EÚ objektívne 

informácie o energeticky najúčinnejších výrobkoch a zabezpečiť dodržiavanie požadovaných 

predpisov zo strany výrobcov a predajcov. Súčasný systém označovania podľa EK 

neposkytuje objektívne informácie o energeticky najúčinnejších výrobkoch, keďže sa výrobky 

nachádzajú v rôznych stupniciach. EK preto navrhuje vrátiť sa postupným prehodnocovaním 

k overenej stupnici od A po G, čím dosiahne, že spotrebitelia budú vedieť lepšie porovnávať 

účinnosť výrobkov a prijímať tak rozhodnutia v prospech šetrenia a zníženia energetickej 

spotreby. Zámerom SK PRES bude zabezpečiť dohodu s EP a uzavrieť rokovania.  

 

Revízia smernice o energetickej efektívnosti (2012/27/EU)  

EK by mala v septembri 2016 predložiť návrh revízie smernice o energetickej efektívnosti, 

pričom táto téma je hlavnou prioritou EK. Cieľom EK je úprava legislatívneho rámca 

potrebného pre dosiahnutie indikatívneho cieľa EÚ pre zvýšenie energetickej efektívnosti o 

27% v porovnaní so súčasnými projekciami pre rok 2030 a možné zvýšenie ambície EÚ až na 

úroveň 30%. EK vidí najväčší potenciál pre energetickú efektívnosť predovšetkým v 

sektoroch dopravy a budov a zdôrazňuje, že namiesto zásadných zmien v smernici  by malo 

byť cieľom revízie predĺženie a prehĺbenie jej opatrení. Cieľom SK PRES bude zabezpečiť 
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potrebný pokrok pri rokovaniach a politické usmernenie zo strany ministrov EÚ pre 

energetiku.  

 

Závery Rady k externej dimenzii energetickej politiky  

SK pripraví revíziu záverov Rady k externej dimenzii energetickej politiky, ktoré by mali 

vyslať jasný politický signál členských štátov v oblasti energetiky vo vzťahu ku krajinám 

mimo EÚ. Závery pritom nadviažu na prácu litovského predsedníctva a budú reflektovať 

reformný proces v Energetickom spoločenstve, Energetickej charte a ďalších medzinárodných 

organizáciách. Cieľom SK PRES je prijať uvedené závery Rady.  

  

TELEKOMUNIKÁCIE, INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ, 

SPOLOČNÝ EURÓPSKY NAVIGAČNÝ SYSTÉM  

A POŠTOVÉ SLUŽBY 
 
Revízia regulačného rámca pre elektronické komunikácie 

EK plánuje návrh predložiť v septembri 2016. Cieľom je prispôsobiť pravidlá regulácie 

elektronických komunikácií rýchlo sa meniacim podmienkam na trhu, v kontexte čoho sa 

návrh zameria predovšetkým na harmonizáciu podmienok prideľovania spektra, zabezpečenie 

podmienok pre skutočný jednotný trh odstránením rozdrobenosti regulácie na jednotlivých 

národných trhoch, opatrenia na podporu zavádzania vysokorýchlostných sietí vrátane 

vidieckych a riedko osídlených oblastí pri zachovaní účinnej hospodárskej súťaže, posilnenie 

inštitucionálneho rámca vrátane inštitúcií, v ktorých sú zastúpené jednotlivé členské štáty 

a zrovnoprávnenie regulácie tradičných a OTT (Over the Top) poskytovateľov 

porovnateľných služieb. 

 

Návrh na revíziu veľkoobchodných poplatkov za medzinárodný roaming 

Ide o revíziu veľkoobchodných poplatkov za využívanie sietí iných operátorov v rámci EÚ 

(medzinárodný roaming) tak, aby maloobchodné roamingové ceny mohli byť znížené na 

úroveň cien za domáce služby (tzv. nulový príplatok). Návrh bude pre SK PRES prioritný, 

keďže jeho prijatie je podmienka pre odstránenie roamingu od roku 2017, ako bolo dohodnuté 

v prijatom návrhu TSM (Telecoms Single Market, prijatý v októbri 2015). Ide o dôležitú 

tému, ktorá predstavuje symbol vnútorného trhu, a zdôrazňuje neexistenciu vnútorných hraníc 

v EÚ. Návrh má byť predložený koncom NL PRES.  

 

Návrh na harmonizáciu pásma 700MHz 

Ide o harmonizáciu pásma 700 MHz, ktorá má vytvoriť predpoklady na zlepšenie 

širokopásmového pokrytia v EÚ. Návrh bol predložený vo februári 2016, kde má NL PRES 

ambíciu dosiahnuť dohodu na májovej Rade ministrov. V návrhu sa stanovujú lehoty na 

pridelenie frekvenčného pásma „700 MHz“ (694 – 790 MHz) na využívanie služieb 

prostredníctvom širokopásmového bezdrôtového pripojenia v súlade s harmonizovanými 

technickými podmienkami na úrovni Únie, opatrenia uľahčujúce prechod vo využívaní 

spektra v UHF pásme od 470 do 790 MHz, ako aj opatrenia na dlhodobé využívanie pásma 

470 – 694 MHz pre pozemské digitálne TV vysielanie.  

 

Závery Rady k e-Government Action Plan 2016-2020  

Po ukončení verejnej konzultácie v januári 2016 EK plánuje publikovať oznámenie o novom 

Akčnom pláne pre elektronickú verejnú správu (e-Government) na roky 2016-2020 v júni 

2016. Vzhľadom na význam tejto politiky má SK PRES ambíciu prijať predmetné závery 

Rady (TTE). V  kontexte modernizácie a optimalizácie výkonu verejného sektora zavádzaním 
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elektronických služieb pre občanov a podnikateľov pre komunikáciu s verejnou správou je 

budovanie e-Governmentu na národnej a európskej úrovni kľúčovou iniciatívou.  

 

Legislatívny návrh  k voľnému pohybu dát  

EK plánuje publikovať legislatívny návrh (nie je stále známe, aký použije nástroj) v 3. 

štvrťroku  2016. Návrh bude riešiť otázku potreby odstránenia teritoriálnej limitácie v oblasti 

dátových úložísk, sprehľadní sa problematika spracúvania, vlastníctva a prenositeľnosti dát 

medzi rôznymi systémami aj cezhranične. Návrh bude prerokovaný na pracovnej skupine pre 

telekomunikácie a informačnú spoločnosť, avšak z časových dôvodov momentálne SK PRES 

nemá vyššiu ambíciu ako pripraviť informáciu o stave návrhu do Rady TTE.  

 

Digitálne platformy 

NL PRES plánuje na rokovanie pracovnej skupiny pre telekomunikácie a informačnú 

spoločnosť zaradiť problematiku digitálnych platforiem s cieľom identifikovať politiku EÚ 

v tejto oblasti po vyhodnotení verejnej konzultácie EK. SK PRES bude pokračovať 

v nastavenom scenári. Definovanie európskej politiky je potrebné, nakoľko mnohé platformy 

so silnejším ekonomickým zázemím môžu ovplyvniť prístup k obsahu a v prostredí 

neexistujúcej regulácie je tiež otázna transparentnosť ich podnikania, či neférové trhové 

správanie.  

 

Oznámenie k európskemu katalógu ICT štandardov a špecifikácií 
Oznámenie má byť publikované v 2. štvrťroku 2016. Jeho cieľom je podporiť verejných 

obstarávateľov, aby uvádzali správne IKT štandardy a špecifikácie vo výzvach verejného 

obstarávania. Podľa okolností prerokovania v pracovnej skupine pre telekomunikácie 

a informačnú spoločnosť počas mandátu holandského predsedníctva (NL PRES), SK PRES 

bude pokračovať v diskusii. Na Radu TTE zaradí informáciu o stave. 

 

Iniciatívy ku Cloud Computing 

EK plánuje predložiť viacero iniciatív ku cloud computingu počas NL PRES (Oznámenie ku 

Cloud Computingu pre výskum v 1. štvrťroku 2016 a iniciatíva pre európsky cloud v marci 

2016 ako súčasť balíka priemyselnej digitalizácie). Obsahu bude prispôsobená aj debata na 

pracovnej skupine pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť. Podľa ostatných informácií 

EK sa nepredpokladá legislatívny návrh v tejto oblasti. SK PRES poskytne Rade TTE len 

informáciu. Podľa stratégie o jednotnom digitálnom trhu pripraví komplexnejší rámec 

pravidiel pre dáta v cloud computingu s cieľom zamedziť rôzne neúčelné obmedzenia v 

pohybe dát a vymedziť vzťahy medzi poskytovateľmi a užívateľmi cloudových služieb.  

 

Oznámenie k stratégii a rámcu európskej interoperability 

EK plánuje publikovať oznámenia k stratégii a rámcu európskej interoperability v septembri 

2016. SK PRES príslušné prvky iniciatívy prerokuje v rámci pracovnej skupiny pre 

telekomunikácie a informačnú spoločnosť, pričom do Rady TTE pripraví informáciu. 

 

DOPRAVA 
 

Revízia nariadenia EASA č. 216/2008  

Zámerom nariadenia je dosiahnuť zlepšenie výkonnosti, konkurencieschopnosti  

a bezpečnosti európskeho leteckého sektora ako aj ochrany životného prostredia a to formou 

zlepšenia schopnosti identifikovať riziká a nastavenie lepších pravidiel a lepšieho využívania 

zdrojov, za pomoci nových technológií.  
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Nariadenie EP a Rady o spoločných pravidlách v oblasti systémov diaľkovo 

pilotovaných lietadiel (drónov), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2016/2008 

Zámerom nariadenia je vytvorenie pravidiel pre výrobu a prevádzku diaľkovo ovládaných 

bezpilotných lietadiel, civilných drónov.  

 

Mandáty pre negociácie zmlúv EÚ s tretími krajinami 

EK predloží niekoľko mandátov na zahájenie rokovaní o dohodách v leteckej doprave 

s tretími krajinami. Predpokladá sa, že mandáty budú zahŕňať štáty Perzského zálivu, 

Turecko, Mexiko, Arménsko, Japonsko, Čínu a štáty ASEAN. Otázka mandátov je pre 

členské štáty veľmi citlivá najmä z dôvodu, že po schválení mandátu členské štáty nie sú 

naďalej oprávnené bilaterálne rokovať s týmito krajinami, pričom niektoré členské štáty majú 

záujem ochraňovať národných dopravcov. 

 

S cieľom zlepšiť fungovanie sektora plánuje EK predložiť legislatívne návrhy spadajúce do 

troch pilierov: (i) spoplatnenie infraštruktúry (začleňovanie externých nákladov do poplatkov) 

a interoperabilita mýta, (ii) sociálne otázky v cestnej doprave a ich implementácia (iii) prístup 

na trh. Pri niektorých návrhoch, v závislosti od načasovania ich predloženia EK, bude SK 

PRES otvárať diskusiu. Kľúčové návrhy sú nasledovné: 

 

Revízia nariadenia č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa 

podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej 

dopravy 

Cieľom návrhu je dosiahnuť harmonizované uplatňovanie základných požiadaviek pre prístup 

k profesii prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktorými sú skutočné a stabilné miesto usadenia, 

bezúhonnosť, finančná a odborná spoľahlivosť.  

 

Revízia nariadenia č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu 

nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh 

Cieľom návrhu je stanoviť jednotné pravidlá predovšetkým ohľadom (i) prístupu 

k národnému trhu v cestnej nákladnej doprave úpravou definície kabotáže a využívania 

inteligentného tachografu na  účely vymedzenia kabotáže (ii) otvorenia národných trhov pre 

autokarové služby v rámci cezhraničných multimodálnych služieb (iii) preskúmania 

aktuálnych výziev v sektore taxislužieb ohľadom nových subjektov (napr. služba UBER). 

 

Návrh smernice o vzájomnom uznávaní kvalifikácií pracovníkov vo vnútrozemskej 

vodnej doprave 

Cieľom návrhu je podporiť mobilitu pracovníkov v doprave a zvýšiť atraktivitu povolania 

zabezpečením vzájomného uznávania kvalifikácie pracovníkov vo vnútrozemskej plavbe. 

Vzájomné uznávanie kvalifikácií je horizontálna priorita EK v rámci novej Stratégie pre 

vnútorný trh. Smernica zruší a nahradí smernice 91/672/EHS a 96/50/ES, ktoré nepokrývajú 

plavbu na Rýne a ktoré pokrývajú iba vodcov plavidiel. 
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Ostatné legislatívne a nelegislatívne iniciatívy 
 

ENERGETIKA 
 

Revízia smernice o energetickej hospodárnosti budov 2010/31/EU 

Predbežným zámerom revízie je rozšírenie a prehĺbenie požiadaviek na nové a obnovované 

budovy, integrácia obnoviteľných zdrojov energie do budov a návrh na nové systémy 

financovania s cieľom prispieť k dosiahnutiu indikatívneho cieľa pre energetickú efektívnosť 

pre rok 2030. Zámerom EK je tiež vytvoriť podmienky pre poskytnutie technickej pomoci pri 

aplikácii opatrení energetickej efektívnosti do praxe. Cieľom SK PRES bude zabezpečiť 

potrebný pokrok pri rokovaniach a politické usmernenie zo strany ministrov EÚ pre 

energetiku. 

 

Nový dizajn trhu s elektrinou  

Zámerom EK je zabezpečiť dlhodobé investičné signály pre nové zdroje elektrickej energie, 

ako aj flexibilitu potrebnú pre integráciu variabilných zdrojov energie na trhu. Medzi ďalšie 

ciele patrí, umožniť lepšie zapojenie sa spotrebiteľov na trhu, zlepšiť prepojenie jednotlivých 

národných trhov a tým dopomôcť k dosiahnutiu cieľa integrácie európskeho trhu s elektrinou 

a upraviť pravidlá pre zavádzanie a využívanie kapacitných mechanizmov. Výsledkom by 

mala byť rozsiahla reforma fungovania trhu s elektrinou, ktorá by zároveň mala podľa EK 

vytvoriť lepšie prepojenie medzi veľkoobchodnými a maloobchodnými cenami energie.  

Súčasťou nového dizajnu trhu by mala byť aj revízia úlohy agentúry pre spoluprácu 

energetických regulátorov ACER vo forme revízie nariadenia o ACER, ako aj snaha o väčšiu 

regionálnu integráciu prevádzkovateľov prenosových sústav. Zámerom SK PRES je 

predstaviť túto iniciatívu a realizovať prvú vlnu výmeny názorov v rámci Rady EÚ.   

 

Revízia nariadenia o opatreniach pre zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny 

2005/89/EC  

Zámerom EK je identifikovať konkrétne opatrenia, ktoré by mohli byť vykonané za účelom 

zvýšenia energetickej bezpečnosti a zabezpečenia primeranosti výrobných kapacít elektrickej 

energie a posilnia úrovne regionálnej spolupráce v oblasti bezpečnosti dodávok elektriny. 

Návrh by mal tiež vytvoriť rámec pre vyhodnotenie primeranosti kapacít na výrobu 

elektrickej energie. Cieľom je  zabezpečiť vypracovávanie plánov pripravenosti na riziká, aby 

členské štáty v plánoch identifikovali a analyzovali riziká a opatrenia potrebné v čase núdze. 

Zámerom SK PRES je predstaviť túto iniciatívu a realizovať prvú výmenu názorov v rámci 

Rady EÚ.  

 

Nový systém riadenia pre Energetickú úniu  

Zámerom EK a Rady je integrovať existujúce národné energetické a klimatické plány do 

integrovaných národných plánov, ktoré by pokrývali všetky dimenzie Energetickej únie 

a obsahovali opatrenia pre dosiahnutie stanovených cieľov EÚ. Plány by mali obsahovať 

národné  príspevky pre rok 2030 v oblasti energetiky a zmeny klímy a ďalšie opatrenia 

v oblastiach energetickej politiky. Národné plány by mali byť vypracované po rozsiahlej 

konzultácii so susednými členskými štátmi a EK. Členské štáty by následne každé dva roky 

podávali EK tzv. Správy o pokroku, v rámci ktorých by boli sledované kľúčové indikátory 

v oblasti energetiky a zmeny klímy. Cieľom je zjednodušiť podávanie správ, znížiť 

administratívnu záťaž a poskytnúť istotu investorom. Cieľom SK PRES bude otvoriť diskusiu 

k návrhu na úrovni Rady EÚ.  
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Revízia smernice o podpore energie z obnoviteľných zdrojov energie 2009/28/EC 

V druhej polovici SK PRES by mala EK zverejniť uvedený návrh. Zámerom revízie smernice, 

ktorej súčasťou sú aj schémy podpory obnoviteľných zdrojov, je vytvorenie legislatívneho 

rámca pre dosiahnutie záväzku EÚ, ktorý hovorí, že podiel obnoviteľných zdrojov energie 

bude v roku 2030 na konečnej hrubej spotrebe predstavovať minimálne 27%. Návrh EK bude 

reflektovať potrebu podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov takými spôsobmi, ktoré 

riešia zlyhania trhu (napr. kruhové toky), zaisťujú nákladovú účinnosť a predchádzajú 

nadmernej kompenzácii či deformácii trhu a nebudú mať negatívny dopad na 

konkurencieschopnosť priemyslu. Ďalším cieľom revízie by podľa EK malo byť tiež aj 

prehodnotenie požiadaviek na udržateľnosť využívania biomasy a vytvorenie rámca pre 

alternatívne palivá do roku 2030. Zámerom SK PRES je predstaviť revíziu tejto smernice 

a realizovať prvú výmenu názorov v rámci Rady EÚ.       

 

Regionálne združenie regulátorov energetiky (ERRA)  
V priebehu SK PRES sa v Bratislave bude konať 15. konferencia medzinárodnej organizácie 

ERRA o investíciách a regulácii v energetike, ktorej spoluorganizátorom je aj Úrad pre 

reguláciu sieťových odvetví. Investičné konferencie ERRA sa stali tradične skvelou 

platformou pre dialóg medzi regulátormi a ostatnými účastníkmi trhu v energetickom sektore 

(najnovšie aj umožnením elektronického kladenia otázok z publika). Konferencia umožní 

účastníkom získať najnovšie informácie z odvetvia energetiky a je vynikajúcou príležitosťou 

na výmenu poznatkov, skúseností a kontaktov v rámci medzinárodného prostredia ERRA. 

 

TELEKOMUNIKÁCIE, INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ, 

SPOLOČNÝ EURÓPSKY NAVIGAČNÝ SYSTÉM  

A POŠTOVÉ SLUŽBY 
 

Návrh na podporu cezhraničného doručovania balíkov 

Ide o návrh na podporu cezhraničného doručovania balíkov, ktorý sa zameria 

na transparentnosť a interoperabilitu, s cieľom zníženia sadzieb za doručovanie medzi 

členskými štátmi, prostredníctvom zvýšeného regulačného dohľadu. Predloženie návrhu v 

Rade sa očakáva počas NL PRES v júni 2016.  

 

Návrh na spustenie „Initial services“ v rámci programu Galileo  

V rámci programu Galileo budú v roku 2016 spustené tzv. „initial services“. Súčasťou týchto 

prvých služieb majú byť popri „open services" aj záchranné služby a tzv. „PRS" služby 

(public regulated service – enkryptované signály poskytujúce navigáciu pre zložky civilnej 

ochrany a pod.). Podmienkou ich spustenia je úspešné vypustenie ďalších družíc naplánované 

na október 2016. Zároveň sa začnú diskusie o revízii európskeho viacročného finančného 

rámca. Spustenie „initial services“ plánuje EK oficiálne deklarovať formou „Oznámenia“ 

pravdepodobne v novembri 2016. Súčasne začnú rokovania s tretími krajinami o prístupe k 

službe PRS. 

 

Návrh na podporu „market uptake“ v rámci európskych vesmírnych programov 

Ide o iniciatívu EK na podporu tzv. „market uptake“, teda na podporu vývoja technológií, 

aplikácií a zariadení napojených na frekvencie Galileo vytvárajúc podmienky na hospodársky 

rast. V súvislosti s podporou „market uptake“ plánuje EK predložiť „Oznámenie – Vesmírna 

stratégia pre Európu“, ktoré sa zameria na podporu programov Copernicus, EGNOS a 

Galileo s ohľadom na ich hospodársky potenciál a predznamená neskoršie legislatívne návrhy 

v tejto oblasti. Cieľom bude koordinácia programov vesmírnej politiky a prijatie cestovnej 
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mapy konkrétnych opatrení na podporu komerčného využitia európskych  globálnych 

navigačných satelitných systémov (GNSS).  

 

DOPRAVA 
 

Revízia nariadenia č. 868/2004 o ochrane voči ujme spôsobenej leteckým dopravcom 

spoločenstva subvencovaním a nekalými cenovými praktikami pri poskytovaní leteckých 

dopravných služieb zo štátov, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva  
Návrh predstavuje iniciatívu v rámci Leteckého balíka, ktorá sa zameriava na vytvorenie 

nového efektívneho nástroja za účelom ochrany záujmov EÚ voči nekalým praktikám 

v letectve, akým je cenový dumping v medzinárodnom letectve, najmä v rámci 

transatlantického trhu.   

 

Koordinácia Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) a Valné 

zhromaždenie ICAO v Montreale 

Príprava spoločnej pozície EÚ na pravidelné zasadnutie Rady (ICAO), ako aj finalizácia 

pozície EÚ na Valné zhromaždenie ICAO, ktoré sa uskutoční v termíne 27.9. – 7.10.2016 v 

Montreale.  

 

Koordinácia Medzištátnej organizácie pre medzinárodnú železničnú dopravu (OTIF) 

Príprava spoločnej pozície EÚ na pravidelné zasadnutie Medzištátnej organizácie pre 

medzinárodnú železničnú dopravu.  

 

Revízia smernice 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej 

infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Eurovignette)   

Smernica vytvára komplexný právny rámec pre systémy spoplatňovania a jej hlavným cieľom 

je zabezpečiť, aby národné schémy spoplatňovania ciest pre nákladné vozidlá boli 

nediskriminačné a zohľadňovali ich záťaž na životné prostredie.  

 

Revízia smernice 2004/52/ES o interoperabilite elektronických cestných mýtnych 

systémov v spoločenstve a rozhodnutia EK 2009/750/ES o definícii Európskej služby 

elektronického výberu mýta (EETS) 

Cieľom návrhu je zabezpečiť pre užívateľov ciest možnosť platiť za všetky spoplatnené cesty 

v Európe podľa jednotnej zmluvy a používať jeden transpondér (palubnú jednotku - OBU). 

EETS je služba, ktorá má byť poskytovaná nezávislými poskytovateľmi mýtnych služieb, 

ktorí majú podpísať zmluvy so subjektmi členských štátov vyberajúcimi mýto. Záležitosť je 

veľmi náročná, pretože členské štáty majú rôzne mýtne systémy, ktoré nechcú meniť 

z dôvodu vysokých nákladov a straty technologického know-how. 

 

Revízia smernice 2003/59/EC o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov 

určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy  

Cieľom návrhu je ďalej harmonizovať kvalifikačné podmienky a požiadavky na školenie 

profesionálnych vodičov, keďže súčasná implementácia viedla k rozdielom medzi členskými 

štátmi v jeho uplatňovaní na vodičov, ako aj k rozdielom v kvalite a obsahu kvalifikácie, čím 

boli vytvorené nerovnovážne podmienky. 

 

Návrh nariadenia zriaďujúceho Agentúru cestnej dopravy  
Cieľom návrhu je posilniť vynucovanie práva vyplývajúceho z legislatívy EÚ, obzvlášť 

v sociálnych aspektoch,  v prístupe k trhu a  v záležitostiach bezpečnosti cestnej premávky.  
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Revízia smernice 2006/1/EC o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú 

prepravu tovaru    
Cieľom návrhu je sprístupniť trh s prenájmom vozidiel v akomkoľvek členskom štáte (nielen 

na trhu členského štátu, kde je registrovaný).  

 

Návrh nariadenia EP a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre prístup na trh s 

prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov  

Cieľom návrhu je zlepšiť výkonnosť námorných prístavov prostredníctvom zníženia 

obmedzení prístupu na trh s prístavnými službami, zabránením zneužívania trhu 

poskytovateľmi prístavných služieb a zabezpečením  transparentných finančných vzťahov 

medzi verejnými orgánmi, prístavnými orgánmi a poskytovateľmi prístavných služieb. Návrh 

nariadenia je politicky veľmi dôležitý, lebo oblasť prístavných služieb je jedným z mála 

odvetví hospodárstva EÚ, v ktorom stále existujú monopoly a výlučné práva. Návrh 

legislatívy pre túto oblasť je už tretím pokusom EK vytvoriť právny rámec pre prístup na trh 

prístavných služieb.  

 

Revízia smernice EP a Rady 2000/59/ES o prístavných zberných zariadeniach na lodný 

odpad a zvyšky nákladu 

EK prehodnotí smernicu 2000/59/ES o prístavných zariadeniach na príjem lodného odpadu a 

zvyškov lodného nákladu. Pôjde o posilnenie legislatívy EÚ s cieľom zvládnuť očakávaný 

rast intenzity dopravy. Cieľom návrhu je znížiť znečisťovanie morí a pobrežných oblastí 

spôsobené vypúšťaním odpadu a zvyškov nákladu z lodí prostredníctvom posilnenia 

vykonávania Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí z roku 1973. 

  

Balíček pre oblasť námornej dopravy 

V oblasti námornej dopravy je prioritou EK predovšetkým posilnenie bezpečnostných 

pravidiel a noriem pre osobné lode v nadväznosti na haváriu lode Costa Concordia. 

V nadväznosti na uvedené sa očakáva predloženie návrhov zameraných na sprísnenie 

konštrukcie plavidiel, registrácie cestujúcich a ďalších bezpečnostných opatrení v rámci 

jedného balíka. Bude sa to týkať:  

- Smernice 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode 

- Smernice 1999/35/ES o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku 

pravidelný ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel  

- Smernice 1998/41/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodí 

prevádzkovaných z prístavov ČŠ EÚ. 

 

Smernica 2003/25/ES o osobitných požiadavkách na stabilitu ro-ro osobných lodí bude 

posúdená na úrovni Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) - v podvýbore IMO pre 

dizajn a stavbu lodí a výbore IMO pre námornú bezpečnosť. 
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RADA PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A RYBÁRSTVO 

(AGRIFISH) 
 

Kľúčové legislatívne a nelegislatívne  iniciatívy 
 

Technické nariadenie v oblasti rybolovu 

Návrh je stále pripravovaný EK (predstavenie v marci 2016). Návrh bude predstavovať 

zjednodušenie súčasných technických opatrení, vytvorenie technických opatrení, ktoré by 

zohľadňovali regionálne odlišnosti rybolovu a mal by vytvoriť jasné pravidlá uplatňujúce sa v 

sektore rybolovu. NL PRES plánuje technické preskúmanie návrhu na úrovni pracovnej 

skupiny. Výbor EP pre rybolov v novembri 2015 prijal prvotnú správu k problematike 

štruktúry technických opatrení a viacročných plánov v rámci novej Spoločnej rybárskej 

politiky. 

 

Návrh nariadenia EP a Rady o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl, 

ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 

Hlavným cieľom návrhu je zaviesť jednotný regulačný rámec s cieľom umožniť Únii lepšie 

monitorovať svoju vonkajšiu flotilu (cca 700 plavidiel) – všade, kde pôsobí, a bez ohľadu na 

rámec, v ktorom pôsobí. V tejto súvislosti sa sledujú dva ciele:  

- objasniť a zjednodušiť súčasný regulačný rámec tým, že sa odstránia nezrovnalosti a 

právne neistoty a objasní sa rozdelenie úloh medzi EK a vnútroštátnymi správnymi 

orgánmi;  

- zaviesť kritériá oprávnenosti a postupy udeľovania oprávnení pre všetky situácie, v 

ktorých plavidlo Únie vykonáva rybolov mimo jej vôd  vrátane priamych oprávnení 

(„súkromné licencie“), a zaviesť opatrenia, ktoré zabránia zneužívaniu zmeny vlajky. 

EK predstavila návrh v decembri 2015. NL PRES plánuje dosiahnutie všeobecného prístupu 

počas Rady v apríli.  

 

Viacročné plány  

Viacročné plány riadenia sú kľúčový nástroj pre riadenie zdrojov rybolovu EÚ a obnovy 

populácie. Viacročné plány neposkytujú len mechanizmus na určenie celkového povoleného 

výlovu. Stanovujú súbor opatrení na podporu trvalo udržateľného riadenia príslušnej 

rybolovnej oblasti vrátane uzavretých oblastí, prísne technické opatrenia týkajúce sa veľkosti 

ôk a výstroja, a podrobné monitorovanie, inšpekcie a kontroly. Pri posudzovaní viacročných 

plánov sa zohľadňujú najmä biologické, environmentálne a ekonomicko-sociálne aspekty, 

pričom sa prihliada aj na zabezpečenie udržateľného rybolovu jednotlivých dotknutých 

populácií na úrovni maximálneho udržateľného výnosu stanoveného v nariadení o Spoločnej 

rybárskej politike. 

- Plán pre Baltské more: lotyšské (LV PRES) a luxemburské (LU PRES) 

predsedníctva nedosiahli dohodu s EP, NL PRES sa bude usilovať o dosiahnutie 

dohody.  

- Plán pre populácie rýb žijúce pri dne v oblasti Severného mora – priorita NL 

PRES. EK však nepredstaví návrh, ak nebude uzavretý plán pre Baltské more.  

 

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa na rok 2017 stanovujú rybolovné možnosti pre určité 

populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Čiernom mori  

Iniciatíva návrhu je každoročné prijímanie rybolovných kvót pre Čierne more. Cieľom je 

dosiahnuť dohodu pri stanovaní rybolovných možností tykajúcich sa komerčne 
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najvýznamnejších populácií rýb (kalkan veľký, šprota severná) v Čiernom mori pre 

Rumunsko a Bulharsko na rok 2017.  

 

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa na roky 2017 a 2018 stanovujú rybolovné možnosti 

pre rybárske plavidlá Únie v prípade určitých populácií hlbokomorských rýb  

Návrh vychádza z každoročného prijímania rybolovných kvót pre hlbokomorské druhy. 

Cieľom návrhu je dosiahnuť dohodu pri stanovaní rybolovných možností tykajúcich sa 

hlbokomorských druhov ulovených plavidlami Únie vo vodách Únie alebo v určitých vodách 

mimo Únie na rok 2017 a 2018. Nariadenie sa priamo dotýka Nemecka, Estónska, Írska, 

Španielska, Francúzska, Lotyšska, Poľska, Portugalska, Spojeného kráľovstva, Litvy 

a Dánska.  

 

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa na rok 2017 stanovujú rybolovné možnosti pre určité 

populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori  

Návrh vychádza z každoročného prijímania rybolovných kvót. Cieľom návrhu je dosiahnuť 

dohodu pri stanovaní rybolovných možností tykajúcich sa komerčne najvýznamnejších 

populácií rýb v Baltskom mori pre členské štáty na rok 2017. Paralelne s diskusiou na úrovni 

Rady prebieha diskusia na úrovni skupiny BALTFISH (skupina pozostávajúca z členských 

štátov loviacich v Baltskom mori). Je predpoklad, že komplikované záležitosti by sa mali 

vyriešiť práve na úrovni tejto skupiny. Nariadenie sa priamo dotýka Fínska, Švédska, Dánska, 

Nemecka, Poľska, Lotyšska, Litvy a Estónska. 

 

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa na rok 2017 stanovujú rybolovné možnosti pre určité 

populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel 

Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii  

Návrh vychádza z každoročného prijímania rybolovných kvót. Cieľom je dosiahnuť dohodu 

pri stanovení rybolovných možností tykajúcich sa komerčne najvýznamnejších populácií na 

rok 2017. Prijímanie nariadenia je sprevádzané sériou trilaterálnych rokovaní počas 

decembrovej AGRIFISH Rady. Navrhované zníženia celkového povoleného výlovu (TAC) 

a rybolovného úsilia sú sporné a negociácie trvajú  do poslednej chvíle. Rovnako vznikajú aj 

medziinštitucionálne rozpory (EK a Rada) ohľadom právneho  základu. Nariadenie sa priamo 

dotýka všetkých členských štátov okrem Bulharska, Česka, Maďarska, Luxemburska, 

Rakúska Rumunska, Slovinska a Slovenskej republiky.  

 

Návrh nariadenia EP a Rady o veterinárnych liekoch  

NL PRES začína od januára 2016 pripravovať prepísanú verziu nariadenia po prvom čítaní. 

Počas SK PRES očakávame rokovania úrovni rady EÚ (technická expertná úroveň, atašé 

úroveň). Získanie mandátu počas NL PRES sa javí ako nepravdepodobné a bude naším 

úsilím. Prijímanie návrhu môže spomaliť neprepracovanosť návrhu (nie sú dostatočne 

zohľadnené všetky oblasti, ktoré môžu priamo ovplyvniť kvalitu, bezpečnosť a účinnosť ako 

aj priamu kontrolu nad trhom veterinárnych liekov). 

 

Návrh nariadenia EP a Rady o výrobe, uvádzaní na trh a používaní medikovaných 

krmív, ktorým sa ruší  smernica Rady 90/167/EHS  

Očakávame, že o návrhu sa bude počas SK PRES rokovať na úrovni Rady EÚ paralelne v 

jednom balíku s návrhom o veterinárnych liekoch. NL PRES nedosiahne mandát na trialógy 

s EP a preto cieľom SK PRES bude tento mandát získať. Prijímanie návrhu môže spomaliť 

riešenie otázky predpisovania medikovaných krmív, antimikrobiálnej rezistencie a zostatkové 

limity v medikovaných krmivách.  
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Nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci (Súčasť priority 

programu Tria „Posilnenie postavenia poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci“) 

Legislatíva v tejto oblasti nepatrí medzi priority EK na rok 2016. Dňa 29. januára 2016 bola 

vydaná Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o nekalých obchodných praktikách 

medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci, v ktorej EK mapuje aktuálny stav 

tejto problematiky v ČŠ, pričom dospela k záveru, že v súčasnosti by osobitný harmonizačný 

regulačný prístup na úrovni EÚ neposkytoval pridanú hodnotu a navrhuje naďalej predmetnú 

oblasť sledovať. Z pohľadu SK PRES sa jedná o nelegislatívnu iniciatívu vysokej dôležitosti, 

nakoľko je súčasť jednej z priorít programu Tria – Posilnenie postavenia poľnohospodárov v 

dodávateľskom reťazci. Ambíciou SK PRES je iniciovať orientačnú diskusiu na neformálnej 

Rade, prípadne prijať závery Rady resp. závery PRES v decembri 2016. Existuje však 

názorová nezhoda medzi ČŠ, ktoré nepovažujú za potrebné regulovať túto oblasť, a ČŠ, ktoré 

požadujú spoločnú európsku legislatívu, čo znižuje pravdepodobnosť dosiahnutia dohody 

smerujúcej k spoločnej EÚ legislatíve 

 

Nelegislatívne dokumenty definujúce pozície a pracovné modality (kompetencie 

a hlasovacie práva) Európskej únie a jej ČŠ vo vzťahu k zasadnutiam na báze 

Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO)  

Prioritnou ambíciou PRES je prijatie dokumentov nelegislatívnej povahy vymedzujúcich 

pozíciu EÚ a jej ČŠ na zasadnutia FAO a presadenie tejto pozície. V rámci agendy 

Koordinačnej pracovnej skupiny pre FAO pri Rade EÚ sa od roku 2014 rokuje o dokumente 

„Návrh vnútorných dojednaní medzi Radou, členskými štátmi a EK týkajúcich sa prípravy 

zasadnutí a výkonu členských práv Európskou úniou a jej členskými štátmi vo FAO“. 

V závislosti od progresu NL PRES v rokovaniach s EK možno predpokladať schvaľovanie 

finálneho znenia dojednaní na úrovni Rady ministrov. 

 

Nelegislatívne dokumenty ustanovujúce pozície a pracovné modality (kompetencie 

a hlasovacie práva) Európskej únie a jej členských štátov na zasadnutia 

medzinárodných medzivládnych (mnohostranných) organizácií a procesov  riešiacich 

agendu lesov (napríklad UNFF, FAO COFO, FOREST EUROPE)  

Ambícia SK PRES je prijať dokumenty nelegislatívnej povahy vymedzujúce pozíciu EÚ a jej 

členských štátov na zasadnutia medzivládnych (multilaterálnych) organizácií a procesov a 

presadenie tejto pozície v rámci uvedených medzinárodných zasadnutí (predpoklad zasadnutí 

v druhom polroku 2016: FAO COFO 23 a UNFF AHEG 2). Predmetné aktivity  sú v súlade 

s prioritami dokumentu EK „Stratégia Európskej únie pre lesy“, ktorá bola prijatá 20. 

septembra 2013  a v súlade s jej viacročným plánom implementácie. Napriek tomu, že 

hlavnými aktérmi pri implementácii stratégie sú členské štáty a EK,  Rada a jej predsedníctvo 

je podstatná vo vzťahu k tým aktivitám a záväzkom, ku ktorým sa Európska únia a jej členské 

štáty zaviazali v rámci medzinárodných medzivládnych procesov v oblasti agendy lesov 

a lesného hospodárstva. 

 

Zjednodušenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)  

Ide o kľúčovú iniciatívu EK podporovanú väčšinou členských štátov. Dôraz sa kladie na 

oblasti priamych podpôr, najmä poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné 

prostredie (greening), spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov, kontroly a využitie 

princípu subsidiarity. Zjednodušenie SPP, najmä v oblasti priamych podpôr, je zároveň 

priorita v oblasti agendy pôdohospodárstva. Realizuje sa prostredníctvom 

prípravy/novelizácie delegovaných a vykonávacích aktov v oblastiach definovaných v 

Záveroch Rady.  Predpokladá sa, že zhodnotenie pokroku v zjednodušení SPP by mohlo mať 

podobu správy o pokroku sumarizujúcu opatrenia a zmeny vykonané vo všetkých oblastiach 
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SPP v priebehu rokov 2015 a 2016, ako aj zhodnotenie oblastí, v ktorých by mali zmeny ešte 

len prebehnúť, resp. postupovať ambicióznejšie. V rámci zjednodušenia spoločnej organizácie 

poľnohospodárskych trhov je na rok 2016 avizovaný návrh EK na zjednodušenie obchodných 

noriem, ktorý bude predmetom diskusií na pôde EK, nie je však vylúčené, že návrhom sa 

bude zaoberať aj Rada EÚ.  

 

Návrh nariadenia EP a Rady o hnojivách 

Aj napriek tomu, že návrh nariadenia EP a Rady o hnojivách patrí kompetenčne pod Radu pre 

konkurencieschopnosť – Vnútorný trh a priemysel, pracovná skupina Rady počas SK PRES 

bude vedená expertmi pre poľnohospodárstvo.  Súčasné nariadenie o hnojivách č. 2003/2003 

upravuje podmienky uvedenia na trh len anorganických hnojív. Ambíciou nového návrhu je 

rozšíriť rozsah a zahrnúť do nariadenia organické hnojivá, biostimulanty a hnojivá 

a biostimulanty vyrobené z bioodpadov a druhotných surovín. NL PRES považuje návrh za 

dôležitý a plánuje na ňom intenzívne pracovať. Ciele SK PRES budú závisieť od samotného 

znenia návrhu a pokroku dosiahnutého počas NL PRES. 
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Ostatné legislatívne a nelegislatívne iniciatívy 
 

Návrh nariadenia EP a Rady o vytvorení rámca Únie pre zber, správu a využívanie 

údajov v odvetví rybárstva a pre podporu vedeckých odporúčaní súvisiacich so 

Spoločnou rybárskou politikou  

Cieľom návrhu je aktualizácia nariadenia Rady 199/2008 v snahe odstrániť duplicity a využiť 

synergie medzi právnymi predpismi EÚ hlavne s environmentálnym právom, zníženie stupňa 

záväznosti na úrovni EÚ bez zníženia kvality údajov, zníženie počtu podrobných údajov, o 

ktorých rozhoduje EK, alebo ktoré sa EK nahlasujú, potreba nových údajov ako hodnotenie 

vplyvu na životné prostredie a akvakultúru, posilnenie regionalizácie a potreba simplifikácie. 

Aktualizácia nariadenia bola predmetom rokovaní počas viacerých PRES. Očakáva sa 

uzatvorenie tohto návrhu počas NL PRES.  

 

Návrh nariadenia EP a Rady o ekologickej výrobe a označovaní ekologických 

produktov, o zmene nariadenia EP a Rady (EÚ) č. XXX/XXX (nariadenie o úradných 

kontrolách) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007  

K predmetnému návrhu prebiehajú v súčasnosti trialógy. Ambíciou NL PRES je uzavrieť 

rokovania k nariadeniu počas svojho predsedníctva, pričom sa nejedná o prioritu SK PRES  

 

Správa EK o fungovaní mliečneho sektora na rok 2016 

Predmetná správa bude obsahovať informácie o implementácii mliečneho balíčka v rámci EÚ. 

Mliečny sektor v celej EÚ čelil výraznému poklesu cien, ktorý sa prejavil aj v SR, preto danú 

iniciatívu vítame. Situácia nastala predovšetkým vplyvom ukončenia mliečnych kvót k 31. 

marcu 2015 a zavedenia ruského embarga,   

 

Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene 

Európskej únie, pokiaľ ide o určité rezolúcie, o ktorých sa má hlasovať v rámci 

Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV) (nelegislatívny akt) 

K zneniu rezolúcií sa pripravuje spoločná pozícia EÚ, keďže určité rezolúcie, ktoré OIV 

prijíma a uverejňuje, ovplyvňujú právo EÚ. Počas SK PRES bude aktuálna aj otázka udelenia 

osobitného štatútu pre EÚ v rámci OIV, o ktorej sa má hlasovať na Valnom zhromaždení OIV 

28. októbra 2016 v Brazílii.  

 

Opatrenie nadväzujúce na kontrolu vhodnosti všeobecného potravinového práva  

Opatrenie iniciované v rámci REFIT. Program bude nadväzovať na výsledky hodnotenia EK 

peer review, z ktorého zatiaľ nie je k dispozícii správa. Predstavenie správy na úrovni 

hlavných veterinárnych lekárov a Rady ministrov pôdohospodárstva. Na základe predbežnej 

diskusie sa v  správe neočakávajú zásadné závery EK spojené s nutnosťou revízie súčasnej 

legislatívy v tejto oblasti.   

 

Návrh Nariadenia EP a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide 

o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky 

modifikovaných (GM) potravín a krmív na svojom území  

Návrh nariadenia bol zamietnutý EP v prvom čítaní koncom októbra. Ak by EK pristúpila 

k istým zmenám v návrhu, je o ňom opäť ochotný rokovať. EK sa však návrhu vzdať nemieni, 

je preto málo pravdepodobné, že by počas NL PRES mohla byť opäť problematika 

prerokovaná.  
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Potravinové straty a plytvanie s potravinami 

Téma potravinových strát a plytvania s potravinami patrí do kompetencie Rady pre životné 

prostredie (ENVI), nakoľko uvedená problematika je súčasťou Akčného plánu pre obehové 

hospodárstvo. Cieľom odpadového balíčka je vytvorenie širokého akčného plánu, ktorého 

výsledkom bude efektívne zaobchádzanie s odpadom vo všeobecnosti, pričom bude riešiť aj 

problém potravinových strát, plytvania s potravinami, efektívnejšie využívanie zdrojov v celej 

škále potravinového reťazca, vrátane udržateľnej spotreby, manažmentu odpadov a ich 

samotnej produkcie. NL PRES zahájilo rokovania na úrovni pracovnej skupiny a ambíciou 

SK PRES bude dosiahnuť všeobecné smerovanie k odpadovému balíčku na úrovni Rady 

ministrov pre životné prostredie v decembri 2016.  

 

Klonovanie zvierat / Uvádzanie potravín pochádzajúcich z klonov na trh 

Právnym základom tejto oblasti sú aktuálne platné smernice EK o klonovaní zvierat a 

uvádzaní potravín z klonov zvierat, z ktorých EK vychádzala pri príprave návrhov pod 

názvom Návrh smernice EP a Rady o klonovaní hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a 

koní chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely a Návrh smernice EP a Rady o 

uvádzaní potravín z klonov zvierat na trh, ktoré sú súčasťou celého balíka návrhov 

generálneho riaditeľstva pre zdravie a bezpečnosť potravín (DG Sante). Návrhy boli 

predložené v decembri 2013 a diskutované na pracovnej skupine (PS) Rady pre veterinárnych 

expertov – pohoda zvierat počas EL PRES a LU PRES, momentálne však bez spoločného 

stanoviska Rady EÚ. Diskusia členských štátov na PS Rady o zámere EK mala všeobecnú 

podporu. Rovnakého názoru je aj SK, ktorá podporuje oba návrhy, v takom znení ako ich EK 

predložila. EP na základe hlasovania z 8.septembra 2015 na Plenárnom zasadnutí prijal svoje 

stanovisko a pozmeňovacie návrhy, ktoré však vylučujú možnosť dohody v prvom čítaní s 

Radou. Dôvodom je značne striktná pozícia. Parlamentné spravodajkyne na základe 

poslancami schváleného mandátu, v súlade so schváleným legislatívnym textom Parlamentu, 

sú pripravené rokovať s predsedníctvom Rady o finálnom znení nových legislatívnych 

pravidiel. Z toho dôvodu je reálny presah aj na SK PRES, kde je možné diskutovať na PS 

Rady EÚ, alebo viesť neformálnu diskusiu resp. konzultácie o návrhu s EP s cieľom 

dosiahnutia kompromisu. 

 

Dohovor Organizácie Spojených národov pre boj proti dezertifikácii v krajinách 

postihnutých vážnym suchom (UNCCD) 

Prioritnou ambíciou SK PRES budú aktivity nelegislatívnej povahy spočívajúce v koordinácii 

a prijatí spoločnej pozície EÚ vo vzťahu k dokumentom a zasadnutiam UNCCD. Je možné 

predpokladať, že v agende UNCCD bude rezonovať najmä problematika cieľov trvalo 

udržateľného rozvoja v kontexte ambície dosiahnutia tzv. nulovej degradácie krajiny.  

 

Koordinácia Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) 
SK bude v spolupráci s EK zabezpečovať koordináciu pozícií členských štátov EÚ, ktoré sú 

členmi OECD, v agendách poľnohospodárstva a rybného hospodárstva, v spoločných 

orgánoch OECD pre agendy poľnohospodárstva a obchodu a poľnohospodárstva a životného 

prostredia, ako aj v poľnohospodárskych schémach OECD. 

 

Návrh novely k nariadeniu EP a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa 

ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh  drevo a výrobky 

z dreva (EUTR)  

Cieľom návrhu nie je zásadná zmena existujúcich pravidiel stanovených v aktuálne platnom 

nariadení o dreve (EUTR), ale „vylepšenie“ niektorých parciálnych prvkov tohto nariadenia, 

ktorých doterajšia implementácia sa vyhodnotí ako problematická. Návrh novely sa očakáva 
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v prvom polroku 2016 v nadväznosti na zverejnenie súvisiacej správy EK (mala by byť 

zverejnená vo februári 2016). V tom prípade sa očakáva presah na SK PRES, ktorého 

ambíciou môže byť prijatie pozície Rady k legislatívnemu aktu a začatie trialógov s EP.  

 

Oblasť šľachtiteľských práv k odrodám rastlín 

NL PRES v rámci svojich priorít bude riešiť otázku interakcie a nerovnováhy medzi 

šľachtiteľským právom a patentovým právom v oblasti odrôd rastlín, čo bráni otvorenému 

prístupu ku genetickým zdrojom, ktorý je zásadný pri šľachtení nových odrôd rastlín. EP 

vyslal EK jasný signál prijatím rezolúcie v tejto otázke na konci roka 2015. EK nebude 

otvárať smernicu o biotechnologických vynálezoch, riešiť sa to bude prostredníctvom 

interpretačných ustanovení. Nakoľko oblasť patentového práva spadá do kompetencie Rady 

pre konkurencieschopnosť (COMPET), ktorá je v gescii Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky a oblasť šľachtiteľského práva do kompetencie Rady pre 

poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH), ktoré je v gescii MPRV SR, bude potrebná 

spolupráca a vzájomná informovanosť medzi oboma rezortmi. Očakáva sa, že počas NL 

PRES budú do konca júna 2016 prijaté v tejto oblasti praktické opatrenia, preto ciele SK 

PRES v tejto oblasti budú závisieť od pokroku dosiahnutého počas NL PRES. 

 

Návrh nariadenia EP a Rady o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín  
Predkladaný návrh nariadenia má za cieľ nahradiť súčasne platný legislatívny rámec 

a zjednodušiť súčasné pravidlá uplatňované vo fytosanitárnej oblasti. LU PRES sa podarilo 

dosiahnuť medziinštitucionálnu dohodu na znení, očakáva sa ešte schválenie dohodnutého 

znenia v príslušnom výbore EP, plenárnym zasadnutím EP a Radou ministrov. Po schválení 

návrhu počas NL PRES, SK PRES má záujem venovať svoju pozornosť v spolupráci s EK 

príprave delegovaných a vykonávacích nariadení k nariadeniu o zdraví rastlín a praktickému 

uplatňovaniu nových pravidiel v praxi.  

 

Nové znenie nariadenia o liehovinách 

Podľa predbežných informácií EK pracuje na príprave návrhu nového znenia nariadenia         

o liehovinách, ktoré by malo upraviť a doplniť resp. nahradiť súčasne platné znenie nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, 

označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín. Ide o prispôsobenie súčasne platného 

znenia nariadenia Lisabonskej zmluve a úprave ustanovení, či už s ohľadom na registráciu 

zemepisných označení liehovín, ale aj úpravu definícií niektorých kategórií liehovín                

z pohľadu výrobnej praxe. Pokiaľ práce EK budú napredovať rýchlo je predpoklad, že návrh 

bude pripravený v 1. kvartáli 2016 a následne bude v priebehu 2. kvartálu 2016 (koncom 

obdobia NL PRES) predložený Rade a EP. Z uvedeného vyplýva, že počas SK PRES bude 

prebiehať 1. čítanie predloženého návrhu. 

  

Koordinácia Codex Alimentarius  

SK PRES bude pripravovať spoločné stanoviská EÚ na zasadnutiach pracovných skupín 

Codex Alimentarius pri Rade EÚ. Následne na medzinárodnej úrovni bude SK PRES 

predsedať koordinačným stretnutiam EÚ a počas rokovaní bude zosúlaďovať spoločné 

stanoviská EÚ pre plenárne zasadnutia.  
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Rada pre životné prostredie (ENV) 
 

Kľúčové legislatívne a nelegislatívne iniciatívy 

 

ZMENA KLÍMY 
 

Návrh na zmenu smernice o systéme obchodovania s emisnými kvótami skleníkových 

plynov v Spoločenstve (EU ETS) 

S cieľom dosiahnuť splnenie redukčného cieľa -43 % v rámci EÚ systému obchodovania s 

emisnými kvótami skleníkových plynov (EÚ ETS) do roku 2030, pristúpi EK k legislatívnej 

revízii smernice o EU ETS na obdobie po roku 2020. Pre SK PRES bude priorita 

finalizovanie politickej dohody a všeobecného smerovania na úrovni Rady alebo čo najväčšie 

priblíženie sa k takejto dohode. Dosiahnutie konečnej dohody vrátane rokovaní s EP sa 

očakáva až počas UK PRES. Rokovania k danému návrhu sú súčasťou rámca politiky pre 

oblasť zmeny klímy a energetiky do roku 2030 a budú zapadať do širšieho konceptu rokovaní 

k návrhu o spoločnom úsilí Klimatickej konferencie (COP 21 v decembri 2015 v Paríži) ako 

aj s návrhom k Non-ETS. Očakáva sa aj politická diskusia na úrovni Európskej rady.  

 

Legislatívne návrhy týkajúce sa rozhodnutia o spoločnom úsilí a zaradení využívania 

pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF) do rámca politík v 

oblasti zmeny klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 

Podľa rámca klimaticko-energetických politík EÚ po roku 2020 treba dosiahnuť do roku 2030 

zníženie emisií o 30 % v non-ETS sektoroch . Dá sa predpokladať, že budú predložené dva 

samostatné legislatívne návrhy - návrh rozhodnutia o spoločnom úsilí a návrh k LULUCF. 

Rokovania k návrhu budú úzko prepojené na výsledky rokovaní COP 21 v Paríži, ako aj na 

revíziu smernice k EU ETS. EK plánuje predložiť návrh v júli 2016 v rámci letného balíčka k 

Energetickej únii. SK PRES plánuje počiatočné diskusie na úrovni pracovnej skupiny WPE. 

  

Návrh záverov Rady k medzinárodným rokovaniam v oblasti zmeny klímy 

Počas SK PRES sa bude schvaľovať negociačný mandát EÚ v rámci Rámcového dohovoru 

OSN o zmene klímy (UNFCCC) v nadväznosti na výsledky rokovaní klimatologického 

samitu (COP 21) v Paríži v decembri 2015. Konferencia strán UNFCCC (COP 22) sa 

uskutoční v novembri 2016 v Marakéši (Maroko), na úrovni ministrov pre životné prostredie .   

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Akčný plán pre obehové hospodárstvo  

EK zverejnila 2. 12. 2015 novú ambicióznu koncepciu obehového hospodárstva (pôvodný 

návrh EK zo septembra 2014 nová EK stiahla) vo forme Akčného plánu, ktorého cieľom je 

„uzavretiu kruhu“ životného cyklu výrobkov, ktoré sa budú viac recyklovať a znovu používať 

a prospejú životnému prostrediu, zdrojovej efektívnosti, konkurencieschopnosti EÚ a tvorbe 

pracovných miest i hospodárstvu. NL povedie diskusiu o Akčnom pláne na formáciách Rady 

ENV a COMPET, s cieľom prijať závery Rady.  

 

Odpadový balíček  

Samostatnou časťou Akčného plánu pre obehovú ekonomiku je revidovaný legislatívny návrh 

o zmene odpadovej legislatívy, ktorý obsahuje štyri legislatívne návrhy a je prioritnou témou 

pre environmentálnu časť programu tria, a teda aj SK PRES. Podstatným cieľom tohto balíčka 

je zvýšenie miery recyklácie v členských krajinách EÚ na 65% a obmedzenie skládkovania na 
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10% celkového komunálneho odpadu do roku 2030. NL PRES zahájilo rokovania na úrovni 

pracovnej skupiny a ambíciou SK PRES bude dosiahnuť všeobecné smerovanie k 

odpadovému balíčku na úrovni Rady ministrov pre životné prostredie. 

 

Návrh záverov Rady k medzinárodným rokovaniam o biodiverzite
3
   

Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite a jeho protokolov prebiehajú 

v dvojročných cykloch, ich súčasťou je tzv. high level segment za účasti ministrov pre životné 

prostredie. Konkrétne návrhy rozhodnutí, ktoré budú predmetom schvaľovania na 

rokovaniach v Mexiku (4. -17. 12. 2016) Dohovoru o biologickej diverzite (CBD) COP 13, 

COP/MOP2 Nagojského protokolu a COP/MOP8 Kartagenského protokolu, budú k dispozícii 

zo strany Sekretariátu Dohovoru CDB pravdepodobne najskôr v septembri 2016. 

 

Natura 2000 (Refit smernice o vtákoch a smernice o biotopoch) 

Smernice sú kľúčovými nástrojmi pre ochranu prírody a zachovanie biodiverzity EÚ, ako aj 

plnenie cieľov Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020: zastaviť stratu biodiverzity a 

degradáciu ekosystémových služieb v EÚ a obnoviť ich v najväčšom vykonateľnom  rozsahu. 

Výsledky hodnotenia efektívnosti platnej legislatívy by mali byť EK zverejnené do konca NL 

PRES. V nadväznosti na obsah tejto správy EK, by bolo možné počas SK PRES prijať závery 

Rady (decembrová Rada ministrov), ktorými by členské štáty reagovali na výsledky 

hodnotenia EK, či prípadne ďalšie zámery EK ohľadne revízie platnej legislatívy pre oblasť 

Natura 2000.  

 

Smernica o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 

mení smernica 2003/35/EC (NEC) 

Návrh ustanovuje znižovanie národných emisií šiestich znečisťujúcich látok pre roky 2020 a 

2030, s cieľom dosiahnuť 52-percentné zlepšenie zdravia oproti východiskovému roku 2005 a 

67-percentné zníženie emisií z kľúčových znečisťujúcich látok v roku 2030 oproti 

východiskovému roku 2005. V nadväznosti na dosiahnutie všeobecného prístupu Rady počas 

LU PRES, zaháji NL PRES trialógy s EP. V prípade nedosiahnutia dohody s EP v 1. čítaní 

počas NL PRES, by SK PRES mohla teoreticky dosiahnuť dohodu v štádiu tzv. early second 

reading.  

 

 

 

 

 

                                                           
3
 CBD COP 13 – 13. stretnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, COP MOP 2 - 2. 

stretnutie Konferencie zmluvných strán slúžiacej ako stretnutie zmluvných strán Nagojského protokolu a COP 

MOP 8 - 8. stretnutie Konferencie zmluvných strán slúžiacej ako stretnutie zmluvných strán Kartagenského 

protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite 
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Ostatné legislatívne a nelegislatívne iniciatívy 
 

ZMENA KLÍMY 
 

Preskúmanie nariadení, ktorými sa stanovujú emisné normy pre stanovenie cieľov pre 

osobné automobily (EC 443/2009) a dodávkové automobily (EU 510/2011) po roku 2020  

Na základe nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 333/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa mení 

nariadenie (ES) č. 443/2009 s cieľom stanoviť postupy na dosiahnutie cieľa zníženia emisií 

CO2 z nových osobných automobilov do roku 2020, musí EK revidovať legislatívu a 

navrhnúť riešenie pre nové emisné limity po roku 2020, vrátane cieľa do roku 2025. EK 

avizovala, že aj napriek povinnosti revidovať danú legislatívu do roku 2015, predloží dané 

návrhy až na konci  nášho predsedníctva (december 2016). Je možné, že návrh EK predloží až 

vo februári 2017. Daná legislatíva bude vychádzať z Oznámenia EK k dekarbonizácii 

dopravy, ktoré EK predloží ako súčasť letného balíčka k Energetickej únii (júl 2016).  

 

Návrh na zriadenie systému monitorovania a reportingu pre ťažké nákladné vozidlá 

(nákladné automobily a autobusy) s cieľom zlepšiť informácie pre kupujúcich 

Z dôvodu absencie právnych aktov EÚ na redukciu emisií CO2 pri kategórií ťažkých 

úžitkových vozidiel, navrhuje EK ako prvý krok smerom k ich znižovaniu vytvorenie systému 

na certifikovanie, monitorovanie a hlásenie emisií. EK predloží daný návrh najskôr na konci  

nášho predsedníctva (december 2016), prípadne až vo februári 2017. Daná legislatíva bude 

vychádzať z Oznámenia EK k dekarbonizácii dopravy, ktoré EK predloží ako súčasť letného 

balíčka k Energetickej únii (máj 2016). 

 

Návrh nariadenia, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení systému 

obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve s cieľom 

vykonať do roku 2020 medzinárodnú dohodu, ktorou sa na emisie z medzinárodnej 

leteckej dopravy uplatňuje jednotné globálne trhové opatrenie 
V októbri 2016 sa očakáva, že ICAO (Medzinárodná organizácia pre civilnú leteckú dopravu) 

prijme dohodu, ktorou sa na emisie z medzinárodnej leteckej dopravy uplatňuje jednotné 

globálne trhové opatrenie. V EU už takýto mechanizmus platí (od roku 2012 do konca roku 

2016), aj keď bol obmedzený len lety v rámci EÚ, resp. EEA. EK plánuje vo 4. kvartáli 2016 

predložiť EP a Rade návrh opatrení na vykonanie medzinárodnej dohody o celosvetovom 

trhovom opatrení od roku 2020, ktoré zníži nediskriminačným spôsobom emisie skleníkových 

plynov z leteckej dopravy. Legislatíva musí byť prijatá najneskôr do plnenia podmienok za 

rok 2017, t.j. do 30. 4. 2018. SK PRES plánuje len počiatočnú diskusiu na úrovni pracovnej 

skupiny WPE. 

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Ratifikačný balíček k Minamatskému dohovoru o ortuti 

S cieľom ratifikácie dohovoru o ortuti, ktorý má zabezpečiť postupné znižovanie a v 

dlhodobom horizonte elimináciu emisií ortuti pochádzajúcich z antropogénnych činností na 

celosvetovej úrovni, sa očakáva začiatkom februára 2016 zverejnenie návrhu EK 

„ratifikačného balíčka“. Podľa EK je tento návrh kandidátom na dohodu v 1. čítaní, čo by 

mohlo byť realistické aj počas NL PRES, v závislosti od postupu a harmonogramu činností 

EP. V prípade presahu ratifikačného balíčka na SK PRES bude naším cieľom urýchliť 

rokovania a zabezpečiť čo možno najrýchlejšiu ratifikáciu dohovoru zo strany EÚ. 

 



65 

  

Novelizácia nariadenia o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (POPs) 

Cieľom nariadenia je zabezpečiť súvislé a účinné plnenie záväzkov spoločenstva podľa 

Protokolu o POPs k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom 

hranicami štátov z roku 1979 a Štokholmského dohovoru o POPs. Počas NL PRES sa 

predpokladá dosiahnutie všeobecného smerovania, resp. pozície Rady v 1. čítaní na úrovni 

Rady k návrhu, ktorý by EK mala predstaviť v marci 2016. Ambíciou SK PRES bude 

dosiahnuť dohodu s EP.  

 

Novelizácia smernice o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v 

elektrických a elektronických zariadeniach v platnom znení (RoHS) 

Na základe záverov z negociácie k RoHS1, boli EP a Rada otvorené novému rozsahu a novej 

definícií výrobkovej závislosti na elektrine. EK vykonala posúdenie vplyvov a konzultácie, 

výsledkom ktorých bude nový revidovaný návrh v máji 2016. Tento bude následne počas SK 

PRES ďalej analyzovaný na pracovnej úrovni Rady.“  

 

Návrh záverov Rady „Nedostatok vody a sucho ako vodohospodárska výzva a 

celospoločenským dosahom“  
Tému je potrebné vnímať v širšom kontexte medzinárodnej agendy pre zmenu klímy, ako aj  

Agendy 2030 k  trvalo udržateľnému rozvoju, kde je cieľom zabezpečenie ochrany vodných 

zdrojov, ich spravodlivé využívanie a zabezpečenie trvalo udržateľných vodohospodárskych 

služieb. Dôraz je kladený na dynamicky orientovaný integrovaný manažment vôd, pružne 

reagujúci na výzvy prírodného prostredia, prierezovo zasahujúci do všetkých hospodárskych 

oblastí. V nadväznosti na rokovania ministerskej konferencie (11.7.2016 Bratislava), SK 

PRES zváži prijatie záverov Rady počas októbrovej Rady ministrov pre životné prostredie 

EÚ.  

 

Environmentálna časť rozvojovej Agendy 2030  

V priebehu roka 2016 (termín nešpecifikovaný) očakávame prijatie oznámenia EK, ktoré 

zhodnotí a načrtne ďalší postup pri implementácii cieľov SDGs (trvalo udržateľných cieľov 

OSN). V nadväznosti na zverejnenie cestovnej mapy k implementácii Agendy 2030 možno 

počas SK PRES očakávať diskusiu k implementácii environmentálnej časti Agendy 2030. 

 

Posilnenie implementácie environmentálnych cieľov a inšpekcie v životnom prostredí  

7. environmentálny akčný program EÚ zdôrazňuje potrebu zvýšiť kontrolu a dodržiavanie 

environmentálnej legislatívy formou stanovenia záväzných pravidiel pre vykonávanie 

inšpekcie v EÚ. EK zvažuje predložiť v lete 2016 buď legislatívny akt harmonizovania 

pravidiel v podobe smernice o environmentálnej inšpekcii alebo odporúčanie EK o správnej 

praxi. V prípade presahu na SK PRES bude cieľom vykonať pokrok v rokovaniach.  

 

Odpad pre energetické zhodnotenie 

V nadväznosti na Akčný plán pre obehové hospodárstvo a legislatívny návrh pre odpadovú 

legislatívu, ale aj v kontexte Energetickej únie, má EK za cieľ predložiť koncom roka 2016 

návrh ohľadne využívania odpadu pre energetické účely. Otvorenie diskusií o návrhu bude 

podstatné z hľadiska rokovaní o odpadovom balíčku.  

 

Smernica 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní 

environmentálnych škôd  
EK v súčasnosti ukončuje hodnotenie efektívnosti platnej smernice o environmentálnej 

zodpovednosti za škody a výsledky hodnotenia by mali byť známe počas NL PRES.  
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V nadväznosti na postup NL PRES ako aj samotné hodnotenie efektívnosti platnej legislatívy 

EÚ, bude zvažovaný postup rokovaní počas SK PRES. 

 

Smernica EP a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra 

pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) 

Obdobne aj v tomto prípade EK pracuje na hodnotení efektívnosti smernice pre priestorové 

dáta  a SK zváži postup prác v závislosti od výsledkov REFITu, zvoleného postupu prác ako 

aj dosiahnutého pokroku počas holandského predsedníctva v Rade EÚ.  

 

Návrh rozhodnutia Rady o prijatí zmeny Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a 

prízemného ozónu z roku 1999 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia 

prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 

Rokovania k Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu (tzv. 

Göteborský protokol), ktorý je súčasťou „Air package“ momentálne prebiehajú na úrovni 

pracovnej skupiny Rady. Počas LU PRES sa však do programu stretnutí nedostali. Vzhľadom 

na skutočnosť, že NL PRES je odhodlané čo najskôr prijať návrh smernice NEC , ktorej 

súčasťou sú aj emisné stropy, ani NL na tento návrh nezameriava výraznú pozornosť. Presah 

na SK PRES bude preto záležať predovšetkým na vývoji negociácii k návrhu NEC. 

 

Príprava ďalších medzinárodných rokovaní v oblasti životného prostredia 

 

Návrh rozhodnutia Rady pre 17. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o 

medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 

(COP17), (24. 9. – 5. 10. 2016, Johannesburg, Južná Afrika)  

Dokumenty Sekretariátu dohovoru CITES zatiaľ nie sú dostupné. EK predloží návrh pozície 

EÚ k návrhom do Rady až po ich zverejnení Sekretariátom dohovoru CITES (polovica mája 

2016) a spracovaní pozície k jednotlivým návrhom. Diskusia začne najskôr po zverejnení 

návrhov Sekretariátom dohovoru CITES. Proces prípravy pozície začne počas NL PRES, 

schvaľovanie pozície sa predpokladá v septembri 2016 počas SK PRES 

 

Príprava 66. zasadnutia Medzinárodnej veľrybárskej komisie (IWC) (20. – 28. 10. 2016, 

Slovinsko)V roku 1986 vstúpilo do platnosti moratórium pre komerčný lov veľrýb, ktoré je 

v platnosti doteraz. Všetky krajiny EÚ toto moratórium zachovávajú, jedine Dánsko 

vyjednáva kvóty pre lov v Grónsku. Snahou „ochranárskych štátov“, medzi ktoré sa radia aj 

krajiny EÚ, je presvedčiť štáty nedodržujúce moratórium. Cieľom SK PRES bude podieľať sa 

na príprave a koordinácii 66. IWC, ktorá zasadne v októbri 2016.  

 

Návrh rozhodnutia Rady pre 9. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru o 

cezhraničných účinkoch priemyselných havárií, Ľubľana, 28. – 30. 11. 2016, (COP 9) 

Sekretariát dohovoru by mal predložiť návrhy dokumentov/rozhodnutí cca 6 mesiacov pred 

konaním COP 9. Nateraz predpokladaným obsahom dokumentov/rozhodnutí bude prehľad 

prác vykonaných v jednotlivých pracovných skupinách pri implementácii dohovoru, určenie 

budúceho smerovania a priorít, rozhodnutia týkajúce sa navrhovaných zmien k niektorým 

ustanoveniam dohovoru. Schvaľovanie pozície v jednom spoločnom dokumente sa 

predpokladá počas SK PRES v októbri/novembri 2016. 
 

Aarhuský dohovor OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom 

procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a protokol 

PRTR o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok k Dohovoru 
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Počas SK PRES bude prebiehať bezprostredná príprava dokumentov a pozície EÚ na 

stretnutie strán Dohovoru (MOP 6), ktoré sa najbližšie uskutoční v prvom polroku 2017. 

V novembri 2016 počas SK PRES sa uskutoční stretnutie pracovnej skupiny Protokolu PRTR 

v Ženeve, ktorému bude SK delegácia predsedať. Program agendy na tieto podujatia zverejní 

Sekretariát dohovoru priebežne v roku 2016. Okrem tohto medzinárodného rozmeru, je 

možné v rámci posilnenia implementácie Aarhuského dohovoru v rámci EÚ, očakávať v 

prvom polroku 2016 zo strany EK predloženie návrhu (možno legislatívneho) k téme prístup 

k spravodlivosti v oblasti životného prostredia, s možným presahom na SK PRES.  

 
Príprava Mimoriadneho stretnutia strán Montrealského protokolu o látkach 

poškodzujúcich ozónovú vrstvu, ktoré sa uskutoční vo Viedni v dňoch 22. – 23. júla 2016 

a 28. stretnutia strán Montrealského protokolu, ktoré sa uskutoční od 10. do 14. októbra 

2016 v Kigali vo Rwande. 

V súčasnosti už niekoľko rokov v rámci Montrealského protokolu prebieha diskusia o 

začlenení fluórovaných skleníkových plynov aj pod režim Montrealského protokolu. Počas 

SK PRES bude vrcholiť toto úsilie možným prijatím dodatku k Montrealskému protokolu. 

Cieľom SK PRES bude aktívne sa podieľať spolu s EK na príprave týchto stretnutí, aby sa 

dosiahla dohoda zmluvných strán o znižovaní výroby a spotreby týchto fluórovaných 

skleníkových plynov vo forme dodatku k tomuto protokolu. 
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RADA PRE VZDELÁVANIE, MLÁDEŽ, KULTÚRU 

A ŠPORT (EYCS) 
 

Kľúčové legislatívne a nelegislatívne iniciatívy 
 

Revízia odporúčania EP a Rady z 23. apríla 2008 o zriadení Európskeho kvalifikačného 

rámca pre celoživotné vzdelávanie  

Z národného pohľadu ide o jednu z hlavných priorít SK PRES v oblasti vzdelávania, a to 

rozvoj transparentnosti a uznávania kvalifikácií a zručností. Iniciatíva bude súčasťou balíka 

„Program pre nové zručnosti pre Európu“, cieľom ktorého bude práve  podpora rozvoja 

zručností vrátane transparentnosti, podpora odbornej prípravy a vysokoškolského vzdelávania 

v kontexte dopytu po zručnostiach zo strany trhu práce. Novinkou v návrhu bude záruka 

kvality, posudzovanie kvalifikácií migrantov, ako aj  rozšírená spolupráca s 3. krajinami na 

poli kvalifikácií, tzv. „vývoz“ európskeho systému kvalifikácií do 3. krajín. Ambíciou počas 

SK PRES bude dospieť k prijatiu všeobecného smerovania. 

 

Rezolúcia Rady EÚ o digitálnych zručnostiach  
V avizovanom balíku „Program pre nové zručnosti pre Európu“ by mala byť vyzdvihnutá 

potreba digitálnych zručností pre zvyšovanie zamestnateľnosti. Návrh by mal zdôrazniť, že 

digitálne zručnosti patria medzi základné zručnosti pre život popri čítaní a počítaní. 

Z národného hľadiska ide o dôležitú iniciatívu, keďže korešponduje s prierezovou prioritou 

SK PRES, ktorou je Jednotný digitálny trh, vrátane  podpory rozvoja  digitálnych zručností. V 

rezolúcií Rady EÚ,  SK PRES podčiarkne dôležitosť rozvoja digitálnych zručností , digitálnej 

gramotnosti a kritického myslenia, a to nie len v súvislosti s podporou zručností nevyhnutých 

pre trh práce, ale aj v kontexte prevencie radikalizácie, diskriminácie a netolerancie, keďže 

tieto negatívne javy sa šíria často prostredníctvom sociálnych sietí a Internetu. 

 

Závery Rady o nových prístupoch v práci s mládežou s cieľom posilniť a rozvíjať talent 

a potenciál mladých ľudí a ich začlenenie do spoločnosti. 

Dokument bude klásť dôraz na nové, atraktívne formy práce s mládežou vrátane on-line 

prostredia, ktoré budú reflektovať trendy v živote mládeže a tak zapojiť do aktivít 

neformálneho vzdelávania čo najviac mladých ľudí. Inovácie v práci s mládežou umožnia 

objaviť skrytý potenciál a talent, ktorý bude možné ďalej rozvíjať.  

 

Závery Rady o úlohe športovej diplomacie v spoločnosti a politike 

SK úzko spolupracuje pri rozpracovávaní tejto témy s renomovanými slovenskými  a 

zahraničnými expertmi (napr. Danka Barteková). EK s najväčšou pravdepodobnosťou 

predloží správu skupiny na vysokej úrovni o športovej diplomacii počas prvého rokovania 

pracovnej skupiny pre šport v júli 2016. Počas SK PRES bude problematika športovej 

diplomacie prediskutovaná aj v rámci odbornej konferencie konanej v Bratislave (18. – 19. júl 

2016) a následne počas neformálneho rokovania riaditeľov zodpovedných za oblasť športu 

(20. júl 2016).  

 

Revízia smernice EP a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých 

ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením 

v ČŠ, týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica 

o audiovizuálnych mediálnych službách)  

EK deklarovala, že v roku 2016 plánuje predložiť návrh na revíziu smernice 

o audiovizuálnych mediálnych službách, a to ako jednu z hlavných iniciatív v rámci Stratégie  



69 

  

pre jednotný digitálny trh, ktorá predstavuje jednu z ťažiskových priorít súčasnej EK. Počas 

SK PRES by sa mali začať rokovania o návrhu. Cieľom SK PRES bude dosiahnuť čo najväčší 

posun v danom štádiu legislatívneho procesu EÚ.  
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Ostatné legislatívne a nelegislatívne iniciatívy 
 

Revízia rozhodnutia EP a Rady z 15. Decembra 2004 o jednotnom rámci pre 

transparentnosť kvalifikácií a zručností (EUROPASS) 

Zámerom ohláseného návrhu EK bude reagovať na vývoj v oblasti kvalifikácií od prijatia 

rozhodnutia a zjednotiť všetky dokumenty o kvalifikáciách z ďalších oblastí v snahe umožniť 

komplexné a jednoduchšie zdokumentovanie nadobudnutých vedomostí, zručností a 

kompetencií. Návrh má byť rovnako súčasťou balíka „Program pre nové zručnosti pre 

Európu“. Návrh EK sa očakáva najskôr v máji 2016. Ambíciou počas SK PRES bude dospieť 

k prijatiu Všeobecného smerovania. 

 

Revízia nariadenia Rady z 10. februára 1975,  ktorým sa zriadilo Európske centrum pre 

rozvoj odbornej prípravy (CEDEFOP)  

EK by mala predložiť návrh začiatkom roku 2016 so zámerom prispôsobiť zakladajúce 

nariadenie CEDEFOP ustanoveniam dokumentu „Spoločný prístupu k decentralizovaným 

agentúram EÚ“, ktorého cieľom je posilniť účinnosť a zodpovednosť agentúry, a tiež 

prispôsobiť mandát a úlohy agentúry súčasným politickým prioritám a stratégiám. Je 

predpoklad, že práve počas SK PRES budú prebiehať trialógy s EP.  

 

Follow-up Parížskej deklarácie o podpore spoločných hodnôt slobody tolerancie 

a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania 

V nadväznosti na útok na redakciu časopisu Charlie Hebdo v Paríži v januári 2015, prijali 

ministri na svojom neformálnom zasadaní deklaráciu, ktorá vyzdvihuje úlohu vzdelávania pri 

podpore spoločných európskych hodnôt a prevencii extrémizmu a radikalizácie. Cieľom 

oznámenia EK má byť iniciovanie zhodnotenia pokroku v implementácií deklarácie 

a navrhnutie ďalších iniciatív pre rozvoj občianskych a sociálnych kompetencií, ktoré by 

prispeli nielen k prevencii násilnej radikalizácie, ale aj k širšej sociálnej inkúzii.   

 

Závery Rady o modernizácií vysokoškolského vzdelávania, najmä v kontexte príspevku 

vysokých škôl k rozvoju regiónov.  

EK avizovala revíziu Programu modernizácie vysokoškolského vzdelávania, ktorá by sa mala 

zamerať na 3 hlavné oblasti, a to kvalita a relevantnosť vysokoškolského vzdelávania, 

príspevok inštitúcií vysokoškolského vzdelávania ako inovačných centier pre rozvoj regiónov, 

vrátane ich prepojenia s priemyslom a zamestnávateľmi, a napokon aj rozšírenie 

medzinárodnej dimenzie vysokoškolského vzdelávania v rámci Európskeho priestoru 

vysokoškolského vzdelávania (EHEA) a Európskeho výskumného priestoru (ERA). 

 

Záruka kvalifikácie  
Zámerom EK v rámci iniciatívy tzv. „Skills Pathways“ je  vypracovanie návrhu odporúčania 

EP a Rady vrátane  definovania benčmarku s cieľom podporiť dosahovanie úplného 

stredoškolského vzdelania, ako aj ďalšieho vzdelávania a nadobúdanie základných zručností u 

dospelých s nedostatočnou a nízkou úrovňou zručností. 

 

Vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu 

SK pripravuje politickú debatu počas Rady pre šport v Bruseli na tému „Dopad športu na 

osobnostný rozvoj“, ktorou nadviaže na tému vzdelávania prostredníctvom športu, 

rozpracovanú v rámci EÚ už v roku 2004 (Európsky rok vzdelávania prostredníctvom športu). 

Počas SK PRES bude problematika vzdelávania v športe a prostredníctvom športu prioritne 

prediskutovaná v rámci odbornej konferencie konanej v Bratislave (18. – 19. júl 2016).  
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Vyhodnotenie implementácie druhého pracovného plánu Európskej únie pre šport na 

roky 2014 – 2017  

Ku koncu SK PRES je predpoklad, že EK bude prezentovať vyhodnotenie implementácie 

druhého pracovného plánu Európskej únie pre šport na roky 2014 – 2017. SK môže v prípade 

požiadavky EK zaradiť túto tému na niektoré zo svojich plánovaných podujatí.   

 

Záverečné spoločné odporúčania prijaté v rámci štruktúrovaného dialógu s mládežou 

(Mládežnícka konferencia EÚ) na tému kompetencií potrebných pre úspešný život 

mladých ľudí v rôznorodej, prepojenej a inkluzívnej Európe  

Téma konferencie je určená v rámci štruktúrovaného dialógu s mládežou a bude podkladom 

pre záverečné odporúčanie.  

 

Preskúmanie pracovného plánu pre kultúru v polovici obdobia 2015-2018.  

EK má v druhej polovici roku 2016 začať proces vyhodnocovania pracovného plánu pre 

kultúru na roky 2015-2018. Podľa výsledkov ostatných rokovaní na pôde Generálneho 

riaditeľstva EK pre vzdelávanie a kultúru nie je možné konkrétnejšie špecifikovať časový 

rámec predloženia tohto návrhu vo forme záverov Rady. 
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Doložka vybraných vplyvov 

1. Základné údaje 

Názov materiálu 

Východiská programu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie 

Predkladateľ (a spolupredkladateľ) 

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

Charakter predkladaného materiálu 

x Materiál nelegislatívnej povahy 

☐ Materiál legislatívnej povahy 

☐ Transpozícia práva EÚ 

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov: 

Termín začiatku a ukončenia PPK 29.1.-2.2.2016 

Predpokladaný termín predloženia na MPK* 3.2.2016 

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády 

SR* 

24.2.2016 

 

2. Definícia problému 

- 

3. Ciele a výsledný stav 

Východiská programu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie predstavujú rámec 

pre tvorbu Programu predsedníctva SR v Rade EÚ, ktorý bude predkladaný vláde SR v júni 2016.  

4. Dotknuté subjekty 

- 

5. Alternatívne riešenia 

- 

6. Vykonávacie predpisy 

 ☐  Áno x  Nie 

- 

 

7. Transpozícia práva EÚ  

- 

 

8. Preskúmanie účelnosti** 

- 

 

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo 

Plánu        legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.  

** nepovinné 
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9. Vplyvy navrhovaného materiálu 

Vplyvy na rozpočet verejnej správy ☐ Pozitívne x Žiadne ☐ Negatívne 

    z toho rozpočtovo zabezpečené 

vplyvy 

☐ Áno x Nie ☐ Čiastočne 

Vplyvy na podnikateľské prostredie ☐ Pozitívne x Žiadne ☐ Negatívne 

    z toho vplyvy na MSP ☐ Pozitívne x Žiadne ☐ Negatívne 

Sociálne vplyvy ☐ Pozitívne x Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na životné prostredie ☐ Pozitívne x Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na informatizáciu ☐ Pozitívne x Žiadne ☐ Negatívne 

 

10. Poznámky 

- 

11. Kontakt na spracovateľa 

Barbora Ondejčíková, odbor európskych politík 2, MZVaEZ SR,  
barbora.ondejcikova@mzv.sk , 5978 3564  

12. Zdroje 

 

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK 

 

 

 

 

  

 

 


