ZÁZNAM Z 13. ZASADNUTIA
MEDZIREZORTNEJ KOORDINAČNEJ RADY PRE PRÍPRAVU PREDSEDNÍCTVA
SR V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE V ROKU 2016
Dátum: 11.11.2016 (piatok) o 10,30 hod.
Miesto: Kongresová sála MZVaEZ SR
1. Úlohy súvisiace s finálnou fázou predsedníctva SR v Rade EÚ
2. Informácia o príprave vyhodnotenia predsedníctva SR v Rade EÚ
3. Rôzne


Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie (brexit)

Závery vyplývajúce zo zasadnutia MKR


MKR prerokovala doterajší výkon predsedníctva SR v Rade EÚ, predpokladaný vývoj
a spôsob vyhodnotenia predsedníctva.



MKR prerokovala prípravu analýzy dopadov vystúpenia Spojeného kráľovstva
z Európskej únie na SR.
Termín na zaslanie vstupov rezortov: 15. november 2016

Záznam z 13. zasadnutia MKR
Rokovanie viedol predseda MKR, štátny tajomník MZVaEZ SR a splnomocnenec vlády SR
pre predsedníctvo SR v Rade EÚ p. Ivan Korčok (ďalej „predseda MKR“).
1. Úlohy súvisiace s finálnou fázou predsedníctva SR v Rade EÚ


Predseda MKR zdôraznil, že do konca predsedníctva zostáva len niekoľko týždňov,
preto je potrebné maximalizovať úsilie pri napĺňaní priorít predsedníctva SR v Rade
EÚ (ďalej „SK PRES“).



Predseda MKR uviedol, že po skončení SK PRES vyplývajú MZV a EZ SR
z uznesení vlády SR úlohy vypracovať dva koncepčné materiály:
o Z uznesenia vlády č. 672 z 9. decembra 2015 vyplýva úloha predložiť na
rokovanie vlády SR hodnotiacu Správu o priebehu a výsledkoch predsedníctva
SR v Rade EÚ do 28. februára 2017 (materiál má byť venovaný logistickým
aspektom SK PRES).
o Z uznesenia vlády č. 267/2016 z 30. júna 2016 vyplýva úloha pripraviť
vyhodnotenie predsedníctva SR v Rade EÚ a predložiť správu na rokovanie
vlády SR do 31. marca 2017 (materiál má byť venovaný obsahu SK PRES).



Za účelom lepšej a efektívnej komunikácie MZV a EZ SR navrhuje pripraviť jednu
komplexnú hodnotiacu Správu o priebehu a výsledkoch predsedníctva SR v Rade EÚ
najneskôr do konca februára 2017, ktorá bude predstavovať kompiláciu oboch
dokumentov. Rezorty budú včas informované o štruktúre dokumentu, metodike
a termíne dodania čiastkových vstupov.

2. Informácia o príprave vyhodnotenia predsedníctva SR v Rade EÚ


Predseda MKR zdôraznil potrebu priebežného vyhodnotenia výkonu SK PRES
a vyzval zástupcov rezortov k tour de table a identifikovaniu úspechov
ako aj kritických miest v dosahovaní ambícií.



Predseda MKR po diskusii zdôraznil potrebu náležitej mediálnej prezentácie
dosiahnutých výsledkov a to zrozumiteľným spôsobom pre širšiu verejnosť.
MZV a EZ SR plánuje intenzívnu medializáciu úspechov SK PRES hneď
po decembrovej Európskej rade.

Diskusia


Zástupcovia jednotlivých rezortov priblížili dosiahnutý pokrok vo svojich agendách
a vytýčili svoje ciele pre zostávajúce obdobie.



Pozitívne výsledky slovenského predsedníctva sú viditeľné v každej zo štyroch
prioritných oblastí (Hospodársky silná Európa, Moderný jednotný trh, Udržateľná
azylová a migračná politika, Globálne silná Európa) a v línií stanovených ambícií
a priorít.



Medzi najvýznamnejšie úspechy SK PRES inter alia patria:
o Pokrok v politike rozširovania.
o Pokrok v oblasti boja proti daňovým podvodom.
o Pokrok v rokovaniach k revízii viacročného finančného rámca 2014-2020
a rozpočtu EÚ na rok 2017, ktorého prijatie sa očakáva do konca roka 2016.
o Pokrok v rokovaniach na posilnenie ochrany finančných záujmov EÚ
a v prehlbovaní hospodárskej a menovej únie.
o Významný vývoj v rokovaniach o návrhu nariadenia o zriadení Úradu európskeho
prokurátora a začlenenie podvodov s DPH do pôsobnosti smernice o ochrane
finančných záujmov (PIF).
o Ratifikácia obchodnej dohody s Kanadou (CETA).
o Spustenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.
o Ratifikácia Parížskej klimatickej dohody na úrovni EÚ.
o Organizácia Bratislavského summitu a výstup v podobe Bratislavskej deklarácie
a Bratislavskej cestovnej mapy.



Z dôvodu nového vývoja sa v niektorých prípadoch nepodarí naplniť stanovené
ambície SK PRES. Európska komisia niektoré návrhy predloží neskôr
než sa očakávalo alebo v zmenenej podobe. Zmena ambícií SK PRES sa týka
napríklad návrhu smernice o výmene informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín
v rámci Európskeho informačného systému registrov trestov.

3. Rôzne – Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (brexit)


V kontexte situácie po brexite predseda MKR apeloval na potrebu spolupráce pri analýze
dopadov brexitu na SR. Je potrebné identifikovať možný dopad brexitu a stanoviť
si priority pre rokovania, aby boli záujmy občanov SR ochránené. V nadväznosti
na stretnutie medzirezortnej pracovnej skupiny pre Brexit predseda MKR pripomenul
termín na zaslanie podkladov rezortov do 15.11.2016.



Predseda MKR priblížil prijatie hlavného vyjednávača EK pre brexit M. Barniera
premiérom SR, ministrom ZVaEZ SR a ministrom financií. Cieľom týchto stretnutí bola
identifikácia hlavných očakávaní a červených čiar zo strany členských štátov EÚ
a príprava na samotné negociácie o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ.



S cieľom kvalitnej prípravy SR na rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ
predseda MKR odporučil rezortom konzultácie s partnermi z EÚ.

