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Začiatkom apríla predstavila OECD priority v štrukturálnych politikách pre členské krajiny
„Going for Growth 2011“. Slovensku odporúča zamerať sa prednostne na reformy vo
vzdelávacom systéme, znižovanie regulačných bariér, zvyšovanie miery participácie žien na
trhu práce, podporu mobility na trhu práce a podporu inovácií.

Na mimoriadnom zasadnutí Rady francúzske predsedníctvo v Skupine G20 informovalo
veľvyslancov o spolupráci OECD s G20 a prioritách francúzskeho predsedníctva.

V apríli sa konalo aj zasadnutie Výboru pre rozvojovú pomoc (DAC) na vyššej úrovni, ktoré
bolo významné z hľadiska prijatia vyhlásenia DAC-u s názvom „Welcoming New Partnerships in
International Development Cooperation“. DAC ním po prvýkrát otvára dvere iným non-DAC
(i non-OECD) donorom a prezentuje tak záujem o vzájomný dialóg a výmenu skúseností.

OECD pokračovala aj v príprave Súhrnnej správy k Stratégii zeleného rastu.
Prinášame vám stručnú informáciu o aktuálnom vývine.
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Strategické priority a horizontálne projekty
Cieľom „Going for Growth“ je každoročne stanoviť päť priorít v oblasti štrukturálnych

„Going for Growth“ reforiem pre každú členskú krajinu s ohľadom na jej špecifiká a poskytnúť tak
- ciele a zameranie

- štrukturálne reformy
a fiškálna konsolidácia

komparatívny prehľad štrukturálnych priorít v rámci OECD. Hlavnou výzvou
tohtoročného vydania je, ako zosúladiť prínosy štrukturálnych reforiem z dlhodobého
hľadiska s ich nárokmi na verejné financie v krátkodobom horizonte. Z tematického
hľadiska sa OECD osobitne zamerala na politiku bývania a zvyšovanie efektívnosti
v zdravotníctve. Pre Slovensko sú podľa OECD nevyhnutné reformy vo
vzdelávacom systéme, znižovanie regulačných bariér, zvyšovanie miery
participácie žien na trhu práce, podpora mobility na trhu práce a inovácie.
Konečným cieľom štrukturálnych reforiem je zvyšovanie HDP na obyvateľa, a teda
zvyšovanie bohatstva krajiny. Avšak v kontexte dopadov hospodárskej krízy a nutnosti
konsolidovať je potrebné nastaviť priority tak, aby štrukturálne reformy mali pozitívny
dopad na ekonomický rast aj z krátkodobého hľadiska, a zároveň nezaťažovali verejné
financie. OECD odporúča reformy zamerané predovšetkým na rast zamestnanosti, ktoré
súčasne však priamo znižujú vládne výdavky, a to osobitne pre krajiny s rozsiahlou
fiškálnou konsolidáciou. Takými sú napríklad reformy nemocenských a sociálnych
dávok, znižovanie dávok v nezamestnanosti, resp. dĺžky ich poberania, a obmedzenie
možnosti odchodu do predčasného dôchodku. Inou oblasťou opatrení s priamym
pozitívnym dosahom na verejné financie zameraných skôr na rast produktivity práce, je
efektívnosť výdavkov v oblasti vzdelávania a zdravotníctva, znižovanie štátnych dotácií
(napr. v energetike, na bývanie) a zavedenie zdaňovania negatívnych externalít
(znečisťovanie). Slovensko by podľa OECD napríklad mohlo zvyšovaním
efektívnosti výdavkov ušetriť 2,7% HDP v zdravotníctve a 0,4% HDP v školstve.
Druhou veľkou skupinou štrukturálnych reforiem sú reformy, ktoré ovplyvňujú
konsolidáciu nepriamo, t.j. z krátkodobého hľadiska sú fiškálne neutrálne, no
v strednodobom horizonte podporujú rast produktivity a zamestnanosť. Patria sem
odstraňovanie bariér na trhu (podnikateľské prostredie, priame zahraničné investície,
sieťové odvetvia, atď.), zmeny v daňovom systéme (daňové zaťaženie viac na strane
spotrebných daní a daní z nehnuteľností, rozšírenie daňovej bázy) a na trhu práce
(znižovanie minimálnej mzdy či právnej ochrany zamestnancov).
Treťou skupinou reforiem, ktoré však majú negatívny dopad na verejné financie
z krátkodobého hľadiska, sú predovšetkým podpora budovania infraštruktúry, inovácií,
vzdelávania, aktívne politiky trhu práce a znižovanie daňového zaťaženia práce.

- priority pre Slovensko

Pre Slovensko OECD navrhuje päť okruhov štrukturálnych reforiem
s nasledovnými prioritami:
1. Zlepšenie financovania a efektívnosti v školstve; s dôrazom na integráciu
rómskych detí, prepojenie tretieho stupňa vzdelávania s požiadavkami trhu
práce, zavedenie poplatkov za štúdium za podmienky existencie funkčného
pôžičkového systému.
2. Podpora konkurencie prostredníctvom znižovania bariér na trhu;
s dôrazom na sieťové odvetvia (telekomunikácie a energetický sektor)
a privatizáciu v nich, ako aj na slobodné povolania (zrušenie povinného
členstva v komorách).
3. Znižovanie bariér vstupu na trh práce pre ženy; s dôrazom na zamestnanie
matiek s malými deťmi a žien vo vyššom veku.
4. Podpora mobility práce; s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných (školiace
schémy, posilnenie možností úradov práce, adresné poskytovanie dotácií pri
tvorbe pracovných miest, cielenie dotácií na bývanie).
5. Zlepšenie podpory inovácií; s dôrazom na zlepšovanie podnikateľského
prostredia, znižovanie administratívnej záťaže, prístup k venture kapitálu,
podporu spolupráce so štátnymi a súkromnými inštitúciami v oblasti vývoja
a výskumu, budovanie znalostných sietí.
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Rozvojová
spolupráca
- zasadnutie DAC-u na
vyššej úrovni

- vyhlásenie DAC-u

Zasadnutie Výboru pre rozvojovú pomoc (DAC) na vyššej úrovni sa 6. – 7. apríla
2011 venovalo perspektíve donorskej pomoci v regióne MENA, agende
zaangažovanosti DAC-u, príprave IV. zasadnutia na vysokej úrovni k efektívnosti
pomoci v Busane, tematike „aid and beyond“ a komunikácii výsledkov rozvojovej
spolupráce. V prípade regiónu MENA (Blízky Východ a severná Afrika) je potrebné
krajiny MENA diferencovať, v každej z nich je totiž iné historické, politické
a inštitucionálne nastavenie, a preto aj ich potreby a požiadavky na donorov sú
rozdielne. Podpora a pomoc týmto krajinám je nevyhnutná, ale bez zasahovania do ich
vnútorných vecí. Užitočné pre nich môžu byť aj skúseností krajín strednej
a východnej Európy, ktoré samé prešli politickými zmenami. Čo sa týka prípravy
IV. zasadnutia na vysokej úrovni k efektívnosti pomoci v Busane v Kórei (29.
novembra – 1. decembra 2011), delegáti diskutovali o možnej úlohe DAC-u a jeho
príspevku k uvedenému zasadnutiu, najmä o aktivitách zameraných na zlepšenie
súčasného stavu efektívnosti pomoci a zachovanie kredibility DAC-u ako kolísky
Parížskej deklarácie. Stretnutie v Busane, na ktorom sa očakáva účasť viac ako 2000
delegátov, má za cieľ zhodnotiť pokrok dosiahnutý v plnení princípov efektívnosti
pomoci zakotvených v Parížskej deklarácii a Akčnej agende z Akry a definovať budúce
smerovanie agendy efektívnosti pomoci ako čoraz širšieho konceptu zahŕňajúceho
i nerozvojové politiky majúce významný vplyv na rozvoj v rozvojových krajinách
(napr. obchod, investície, riadenie a i.). Podľa predbežných zistení je pokrok
v implementácii princípov Parížskej deklarácie a Akčnej agendy z Akry evidentný,
avšak nie dostatočný. Presnejšie výsledky monitoringu plnenia záväzkov budú známe
až koncom júna. Dôležitý je politický rozmer stretnutia v Busane, ktoré predstavuje
príležitosť pre posilnenie záväzkov krajín dosiahnuť miléniové rozvojové ciele, keďže
ide o posledné celosvetové podujatie na tému rozvojovej spolupráce do r. 2015.
Z pohľadu SR bolo najdôležitejšie prijatie vyhlásenia DAC-u s názvom „Welcoming
New Partnerships in International Development Cooperation“, ktorým DAC po
prvýkrát otvára dvere iným non-DAC (i non-OECD) donorom, a prezentuje tak záujem
o vzájomný dialóg a výmenu skúseností. Jeho hlavným účelom je rozptýliť obavy
a strach krajín s tzv. duálnym statusom (donor a recipient zároveň) a poskytovateľov
pomoci juh-juh o väčšiu angažovanosť v spolupráci s DAC-om, ktorá by podľa nich
mohla viesť k ohrozeniu ich postavenia príjímateľov pomoci, k povinnosti prijať na
seba záväzky, normy a štandardy DAC-u, ako aj k oslabeniu ich politického postavenia
(vo vzťahu ku G77). V texte vyhlásenia je uvedená aj zmienka o potrebe aktualizácie
Globálnej rozvojovej stratégie DAC-u, ktorá by mala obsahovať diferencované prístupy
k jednotlivým nečlenským donorským krajinám DAC-u, medzi ktoré patrí aj SR.
Vyhlásenie DAC-u vhodne zapadá do aktivít celej organizácie, ktorá má v budúcom
roku pripraviť novú stratégiu rozvojovej spolupráce. Základný rámec pre jej
vypracovanie bude schválený na nadchádzajúcom Ministerskom zasadnutí Rady OECD
(MCM).

Na mimoriadnom zasadnutí Rady OECD 8. marca 2011 informoval osobitný
predstaviteľ prezidenta Sarkozyho pre Skupinu G20 veľvyslancov o spolupráci OECD
s G20 a prioritách francúzskeho predsedníctva. Podľa jeho slov globálna finančná
kríza posilnila potrebu spolupráce OECD s G20, preto sa aj vzájomná spolupráca
- mimoriadne zasadnutie dostáva pravidelne na program Rady OECD a Skupiny G20. Globálna nerovnováha
stupňuje riziká a napätie, čím sa zvyšuje tlak na koordináciu hospodárskej politiky.
Rady OECD
Hovorí sa o potrebe „globálneho ekonomického riadenia“ (global governance) a krajiny
bojujúce s globálnou finančnou krízou sa snažia o vytvorenie nového svetového
poriadku s rozvíjajúcimi sa ekonomikami, akými sú napr. Čína a India. Spolupráca
OECD s krajinami G20 sa uskutočňuje v troch hlavných oblastiach: politika rozvojovej
spolupráce, štrukturálne reformy a prevencia proti protekcionizmu. V decembri 2010
prevzalo predsedníctvo v G20 Francúzsko, ktoré považuje za prioritné koordináciu
makro a štrukturálnych politík, finančnú reguláciu, boj proti korupcii, analýzu
a hľadanie riešení na problematiku volatility cien komodít, „global governance“ a
efektívnosť rozvoja. OECD pri príprave svojich materiálov spolupracuje s WTO,
Konferenciou OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD), Medzinárodnou organizáciou
práce (ILO), IEA, Svetovou bankou a OPEC-om.

Spolupráca s G20
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- oblasti spolupráce
OECD a G20

OECD participuje na nasledovných oblastiach agendy G20:
Rámec pre rast - príspevok OECD dopĺňa analýzy Svetovej banky a Medzinárodného
menového fondu o vplyve štrukturálnej politiky reforiem na silný, udržateľný a
vyvážený rast. Príspevok OECD obsahuje kapitoly o takmer všetkých krajinách
Skupiny G20, vrátane krajín posilneného zaangažovania a čiastočne slúži ako
metodický základ pre spracovanie komplexnej analýzy. Rozvojová spolupráca OECD je členom Pracovnej skupiny G20 pre rozvoj, ktorá vypracovala viacročný
Akčný plán pre rozvoj s názvom „Development Framework for Shared Goals“. OECD
sa na uvedenom pláne podieľa analytickými vstupmi, pričom z deviatich pilierov plánu
organizácia pracuje na siedmich (mobilizácia domácich zdrojov, tvorba indikátorov
vzdelávania a zručností pre krajiny s nízkymi príjmami, monitoring záväzkov G20
v oblasti potravinovej bezpečnosti, monitoring tokov „Aid for Trade“, hodnotenie
najlepších praktík podpory súkromného sektora, vývoj indikátorov merania vplyvu
investícií do súkromného sektora a posilnenie platforiem pre výmenu vedomostí).
Francúzsko zdôraznilo, že agenda rozvojovej spolupráce bude na summite G20 po
prvýkrát diskutovaná do hĺbky. Boj proti korupcii a podplácaniu – OECD je členom
Pracovnej skupiny G20 pre boj proti korupcii, ktorá vypracovala ambiciózny akčný
plán zameraný na posilnenie dodržiavania ustanovení Dohovoru OSN proti korupcii
(UNCAC). Transparentnosť v daňovej oblasti a výmena informácií - OECD
pokračuje vo svojej práci venovanej problematike výmeny informácii a transparentnosti
v daňovej oblasti. Obchod a protekcionizmus pri investíciách - OECD pokračuje
spoločne s WTO a Konferenciou OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD) na
monitorovaní protekcionizmu v oblasti obchodu a investícií. Obchod a zamestnanosť
- OECD spracovala správu o prínose liberalizácie obchodu pre zamestnanosť a
hospodárskeho rastu. Volatilita cien komodít – OECD spoločne s Organizáciou OSN
pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a ďalšími medzinárodnými organizáciami
spolupracovali na analýze problematiky volatility cien potravín a agrokomodít
a pokúsili sa identifikovať možnosti lepšieho riadenia rizika spojeného s volatilitou cien
potravín a agrokomodít tak, aby nedošlo k narušeniu trhového správania a ohrozeniu
potravinovej bezpečnosti najzraniteľnejších skupín obyvateľstva.

Zelený rast

29. marca 2011 OECD zverejnila revidovanú verziu Súhrnnej správy k Stratégii
zeleného rastu OECD. Od seminára vo februári, na ktorom OECD otvorila diskusiu
o Stratégii zeleného rastu, prešiel dokument viacerými zmenami. Predovšetkým v ňom
boli zohľadnené pripomienky krajín, ako aj závery seminára. Revidovaná správa je
oveľa kratšia a hutnejšia. Posilnil sa v nej ekonomický rámec a fundamenty zeleného
rastu, takisto časť týkajúca sa implikácií pre trh práce a doplnená bola časť zameraná na
medzinárodnú spoluprácu. Do dokumentu boli taktiež pridané rozsiahlejšie závery
(„Overview“), ktoré majú byť na Ministerskom zasadnutí Rady OECD (MCM)
prepracované do formy krátkej brožúry pre ministrov. Súhrnná správa má byť prijatá na
MCM 25. – 26. mája 2011 v Paríži. Následne majú byť princípy zeleného rastu
aplikované do všetkých aktivít organizácie.

- posledný vývin

- indikátory

- sektorové správy

Správa o indikátoroch bude dopĺňať súhrnnú správu, keďže indikátory sú dôležité
z hľadiska monitoringu a vzájomného porovnania krajín. Vzhľadom na to, že zatiaľ sa
nedospelo k zhode na hlavných, tzv. headline indikátoroch, OECD chce na
indikátoroch pracovať aj po prijatí súhrnnej správy na MCM. Krajiny odporúčali klásť
dôraz hlavne na vyváženosť a výstižnosť indikátorov.
Najväčším vývinom prešli dve sektorové správy pre poľnohospodárstvo a výživu
a energetiku, ktoré sa z pôvodne plánovaných príloh k súhrnnej správe zmenili na tzv.
background dokumenty a majú vyjsť v zodpovednosti generálneho tajomníka (t.j.
nebudú schvaľované členskými krajinami). Tieto správy nebudú vôbec súčasťou balíka
dokumentov ani diskusie, a to ani počas MCM. Zaujímavé sú okolnosti okolo správy
pre energetický sektor, na ktorej OECD spolupracuje s IEA a ktorá zatiaľ predložená
vôbec nebola.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
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Sektorové politiky
Doprava

V sídle OECD v Paríži sa 7. apríla 2011 konalo druhé kolo voľby nového
generálneho tajomníka Medzinárodného dopravného fóra (ITF). Pred samotnou
voľbou kandidáti, ktorí postúpili z prvého kola (Brit, Francúz a Belgičanka), opätovne
prezentovali svoje predstavy a vízie o budúcom fungovaní ITF a odpovedali na otázky
krajín. Hlasovania formou tajnej voľby sa zúčastnilo 36 krajín. Britský kandidát
Martin Capstick získal 7 hlasov, Francúz François Decoster 11 hlasov a najväčšiu
podporu získala belgická kandidátka Carole Coune (18 hlasov). Väčšina krajín
preferovala postúpenie jediného kandidáta na finálne schválenie ministrami dopravy,
ktorí sa stretnú na ministerskom zasadnutí v Lipsku 25. – 26. mája 2011, čím by bola
víťazka jasná. Francúzsko však prezentovalo nesúhlas a trvalo na postupe oboch prvých
kandidátov. Záver voľby bol taký, že postupuje Belgičanka s tým, že Francúzi
podajú námietku. Podľa posledného vývinu postupujú obaja kandidáti a o víťazovi
rozhodnú ministri dopravy ITF v tajnom hlasovaní na ministerskom zasadnutí v Lipsku.

Ekonomika

OECD začiatkom apríla zverejnila hospodársky výhľad krajín G7 (tzv. „Interim
Outlook“ – tentoraz bez Japonska kvôli prírodnej katastrofe). Pozitívnou správou je, že
hospodársky rast sa v prvom kvartáli 2011 vyvíjal pravdepodobne lepšie než OECD
očakávala v novembri minulého roku (týka sa to Nemecka, USA, Francúzska, Veľkej
Británie a Kanady). OECD predpokladá, že existujú solídne základy na posilnenie
hospodárskeho rastu oproti pôvodným očakávaniam. Hlavným podporným faktorom je
pozitívny vývoj ziskovosti súkromného sektoru (rast Purchasing Managers indexu) a
stabilný rast priemyselnej produkcie. Objem svetového obchodu už dosiahol
predkrízovú úroveň. Na druhej strane obavy vyvolávajú pretrvávajúca vysoká
nezamestnanosť, situácia v niektorých krajinách eurozóny a vývoj cien komodít. Za
rastom ceny ropy stoja predovšetkým rastúci dopyt a politická nestabilita v arabských
krajinách. V súčasnosti sa nepredpokladá významný vplyv katastrofy v Japonsku na
ceny energií. Jadrová inflácia je v G7 nateraz stabilná, sú však signály na zmeny
v inflačných očakávaniach. Na svojich odporúčaniach OECD nič nezmenila:
v najbližšom období je najdôležitejšia dôveryhodná fiškálna konsolidácia a
z dlhodobého hľadiska štrukturálne reformy. Prognózy hospodárskeho vývoja všetkých
členských krajín, vrátane Slovenska, OECD oficiálne zverejní na Ministerskej schôdzke
Rady OECD (MCM) v máji 2011.
OECD publikovala súhrnnú správu o výhľade dôchodkových systémov „Pensions at a
Glance 2011“, ktorá tentoraz okrem členských krajín pokrýva aj dôchodkové systémy
krajín G20. Hlavnou dilemou, ktorú správa nastoľuje, je, ako zosúladiť požiadavky na
dôstojný dôchodok s nárokmi na udržateľnosť verejných financií v dlhodobom
horizonte. OECD ponúka tri spôsoby, ako to dosiahnuť. Prvou možnosťou, resp.
nutnosťou, je zvýšiť vek odchodu do dôchodku. Podľa projekcií do roku 2050 budú
musieť členské krajiny zvýšiť vek odchodu do dôchodku na úroveň 65 rokov. Tento
vek však nemusí v budúcnosti postačovať na udržateľnosť systému v dôsledku rastu
strednej dĺžky života. Druhou možnosťou je redistribúcia benefitov v dôchodkových
systémoch, t.j. presmerovanie prínosu zo štátneho dôchodkového systému hlavne na
chudobné sociálne vrstvy. Treťou cestou je motivácia k sporeniu v súkromných
dôchodkových schémach. Podľa OECD by dôchodkové systémy mali byť
diverzifikované, t.j. obsahovať kombináciu verejného a súkromného prvku. Slovensko
bude musieť nielenže zvýšiť vek odchodu do dôchodku, ale aj nastaviť motivácie tak,
aby zamestnanci vo veľkej miere neodchádzali do dôchodku skrytou formou, t.j.
prostredníctvom nezamestnaneckých dávok či invalidného dôchodku, ako je tomu
v súčasnosti.

Energetika

Riadiaca rada Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) na svojom mimoriadnom
zasadnutí 11. marca 2011 potvrdila výsledky tajnej voľby členov IEA a zvolenie Marie
van der Hoeven (Holandsko) za novú výkonnú riaditeľku Medzinárodnej
energetickej agentúry. Vo funkcii nahradí úradujúceho výkonného riaditeľa Nobua
Tanaku (Japonsko), ktorého štvorročný mandát sa končí 31. augusta 2011. O post
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výkonného riaditeľa IEA sa uchádzali dvaja kandidáti nominovaní vládami Holandska
a Japonska. Tretí kandidát, Mirek Topolánek (Česká republika), sa svojej kandidatúry
vzdal ešte pred voľbami. Maria van der Hoeven má bohaté politické a manažérske
skúsenosti. V období február 2007 až október 2010 zastávala pozíciu ministerky
hospodárstva Holandska, pričom energetika bola jednou z kľúčových oblastí jej
agendy. Počas tohto pôsobenia bola aktívna na medzinárodnej scéne, vrátane
predsedníckej pozície Ministerskej schôdzky IEA v októbri 2009. V predchádzajúcom
období zastávala posty ministerky školstva, kultúry a vedy (2002 – 2007), členky
parlamentu a tiež riaditeľky Technologického centra v Limburgu. Hovorí plynulo
anglicky, francúzsky a nemecky.
V rámci zasadnutia Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ/IEA) sa 23. marca
2011 konalo hodnotenie pripravenosti SR na núdzové situácie, tzv. „Emergency
Response Review“ (ERR). Zúčastnili sa ho zástupcovia Správy štátnych hmotných
rezerv SR a MH SR. Hodnoteniu predchádzali vyplnenie dotazníka a hodnotiaca misia
na Slovensku (29. – 30. novembra 2010). Hodnotiteľmi boli zástupcovia Švédska,
Švajčiarska a EÚ. Sekretariát IEA zdôraznil, že ide o prvé slovenské hodnotenie ERR
od členstva SR v IEA a že SR od svojho posledného ERR (ešte v rámci prístupového
procesu do IEA) dosiahla v oblasti núdzovej pripravenosti evidentný pokrok. IEA
ocenila priebeh hodnotiacej misie, pripravenosť slovenských zástupcov a priblížila
podmienky a situáciu SR v oblasti energetiky, so zameraním na oblasť ropy a zemného
plynu, vrátane infraštruktúry a alternatívnych prepravných trás. Ďalej Sekretariát IEA
vysvetlil politiku a systém núdzovej pripravenosti, jeho zloženie a priority. Celkové
núdzové zásoby ropy SR v období členstva v IEA kolísali v rozpätí 120 – 180 dní. SR
je kľúčovou tranzitnou krajinou pre dodávky ropy a zemného plynu do Európy (20%
celkovej spotreby plynu EÚ). V prípade prerušenia dodávok ropy je v SR prioritným
opatrením uvoľnenie vládnych núdzových zásob ropy. V prípade zvolania kolektívnej
akcie IEA, uvoľní SR vládne núdzové zásoby – prednostne formou pôžičky. V oblasti
bezpečnosti dodávok zemného plynu SR vyžaduje od všetkých dodávateľov na
slovenskom trhu garantovať schopnosť zabezpečenia dodávok v priebehu min. 30 dní.
Po skúsenosti z plynovej krízy v januári 2009 SR podnikla kroky na zlepšenie
reverzibility, a tým aj flexibility tokov, sietí a vytvorenia nového prepojenia
s Maďarskom. Otázky členov hodnotiaceho tímu sa týkali alternatívnych prepravných
trás dodávok ropy (nahradenie ropovodu Družba z dlhodobého pohľadu), zvýšenia
skladovacích kapacít pre núdzové zásoby ropy, ako aj potreby aktualizácie krízového
manuálu a zohľadnenia opatrení na strane dopytu. Zástupca EÚ označil SR za dôležitú
tranzitnú krajinu z pohľadu bezpečnosti EÚ a poukázal na závislosť na jednom zdroji
a trase dodávok (v rope aj plyne). Odporučil formalizovať „Gas NESO“ (National
Emergency Sharing Organization) a pre zvýšenie núdzovej pripravenosti SR dobudovať
plynové prepojenie s Maďarskom. Odporúčania hodnotiaceho tímu, týkajúce sa
domáceho trhu s ropou, zemným plynom, politiky a opatrení núdzovej pripravenosti,
SR akceptovala. Detailná správa IEA vyšla ako samostatný dokument a bude súčasťou
aj celkového hĺbkového hodnotenia energetických politík SR (tzv. „IDR“), ktoré je
naplánované na september 2011. Správu o stave plnenia uvedených odporúčaní ERR
bude SR povinná podať o 2,5 roka (formou dotazníka a následne prezentácie počas
zasadnutia SEQ).
Zástupca Slovenskej inovačnej energetickej agentúry počas zasadnutia Pracovnej
skupiny IEA pre energetickú efektívnosť 29. marca 2011 úspešne odprezentoval
Národnú správu SR o energetickej efektívnosti. Okrem uznania dosiahnutého
pokroku v SR, prezentácia iniciovala aj diskusiu k politike a plánom EÚ v danej oblasti.
Predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR M. Žiaková viedla delegáciu SR počas
zasadnutia Riadiaceho výboru Agentúry pre jadrovú energiu (NEA) 28. – 29. apríla
2011. Vzhľadom na nedávne udalosti rezonovala téma Japonska a Fukushimy. To bol
jeden z dôvodov mimoriadnej účasti generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre
atómovú energiu Y. Amana na zasadnutí. Riadiaci výbor NEA následne schválil
nevyhnutné zmeny v Pláne práce a rozpočtu NEA na r. 2011 – 2012, rozhodol o
oddialení práce na Výhľade jadrovej energie (NEO) a vyjadril súhlas so vstupom
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Slovinska do NEA a do NEA Databank, s odporúčaním predložiť to na schválenie
Radou OECD.

Investície

Hlavnou témou zasadnutí Investičného výboru, resp. Pracovnej skupiny
Investičného výboru, boli v marci a apríli rokovania o aktualizácii Smerníc OECD
pre nadnárodné podniky „OECD Guidelines for Multinational Enterprises“.
Smernice boli prijaté 27. júna 2000 členskými aj niektorými nečlenskými krajinami
OECD (SR k smerniciam pristúpila vtedy ešte ako nečlenská krajina OECD).
V súčasnosti je to spolu 34 členských a 8 nečlenských krajín OECD. V jednotlivých
krajinách sú dodržiavaním a ich propagáciou poverené tzv. Národné kontaktné miesta –
„NCP“ (v SR ním je MH SR, resp. SARIO). Smernice sú pre firmy právne nezáväzné.
Ich podstatou je dôraz na váhu tretieho sektora a verejnej mienky, čím sa vytvára tlak
na zahraničných investorov, aby ich dodržiavali. Národné kontaktné miesta majú slúžiť
ako akýsi arbiter pri riešení sporov a podnetov zo strany rôznych zúčastnených strán na
investorov v prípade nedodržiavania smerníc. Smernice pokrývajú viaceré oblasti,
akými sú napr. boj proti korupcii, životné prostredie, pracovné vzťahy, zdaňovanie,
konkurencia, spotrebiteľské otázky, zverejňovanie informácií a ďalšie. Rokovania
o aktualizácii textu smerníc sa začali v máji 2010 za účasti zástupcov všetkých
zúčastnených krajín, ako aj predstaviteľov odborov (TUAC) a obchodnej sféry (BIAC)
- špeciálnych poradných výborov OECD a mimovládnych organizácií, pričom
jednotlivé krajiny tvorbu svojich pozícií a stanovísk vnútorne koordinovali. Do diskusie
o aktualizácii smerníc boli okrem Investičného výboru, ktorý celé rokovania
koordinoval, zapojené aj ostatné výbory, ktorých agenda sa týkala jednotlivých oblastí
smerníc. Formálne prijatie smerníc je naplánované v rámci osláv 50. výročia založenia
OECD počas Ministerského zasadnutia Rady OECD (MCM). Smernice boli
aktualizované z dôvodu potreby zohľadnenia vývoja vo svetom hospodárstve a
medzinárodných ekonomických a právnych vzťahoch za posledné desaťročie. V
niektorých oblastiach došlo k prehĺbeniu, ale aj rozšíreniu o nové oblasti – aspekt
ľudských práv, resp. bol zavedený nový prístup v rámci „due diligence“
a dodávateľských reťazcov. Zároveň boli jasnejšie definované povinnosti pre národné
kontaktné miesta a ich úloha v tomto procese. Spolu s aktualizovaným textom smerníc
bude prijatý aj výklad, ktorý detailnejšie rozoberá jednotlivé oblasti.
V sektore pôdohospodárstva bolo za obdobie marec – apríl najzaujímavejším

Pôdohospodárstvo zasadnutie Skupiny pre komoditné trhy, ktoré sa venovalo projekcii jednotlivých

komoditných výhľadov k pripravovanému spoločnému Výhľadu OECD a Organizácie
OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) na roky 2011 – 2020 „OECD – FAO
Agricultural Outlook 2011 – 2020“. OECD vykonáva analýzy pre členské krajiny, kým
FAO pre ostatné, predovšetkým rozvojové krajiny. Do výhľadu bude prvýkrát zaradená
i projekcia pre oblasť rybného hospodárstva, ktorá by sa mala stať odteraz jeho
stabilnou súčasťou. Tzv. špeciálna kapitola sa bude tento rok venovať volatilite cien
potravín a agrokomodít, ktorá však bude viac rozpracovaná v samostatnej správe pre
Skupinu G20. OECD sa pokúsi odhadnúť aj dopad nedávnej prírodnej katastrofy
v Japonsku na svetové poľnohospodárske trhy. Výhľad má byť schválený na prelome
mája a júna na najbližšom zasadnutí Pracovnej skupiny pre poľnohospodárske politiky
a trhy (APM) a jeho spoločné zverejnenie OECD a FAO sa predpokladá 17. júna 2011.

Zdravotníctvo

Koncom
marca
sa
v
OECD
uskutočnil
neformálny
seminár
k
ekonomickej efektívnosti v zdravotnej starostlivosti za účasti predstaviteľov
Medzinárodného menového fondu a Európskej komisie. Hlavným cieľom seminára
bolo predstaviť závery aktuálnej štúdie OECD z dielne ekonomického direktoriátu
zameranej na zvyšovanie efektívnosti a kvality v zdravotníctve a ich dopad na verejné
financie. Podľa záverov by členské krajiny v priemere mohli zvýšiť strednú dĺžku
života pri narodení (life expectancy at birth – priemerný počet rokov, ktorý práve
narodená osoba prežije) o 2 roky bez zvyšovania výdavkov v zdravotníctve. Slovensko
je však medzi krajinami, ktoré by reformami zameranými na zvyšovanie efektívnosti
mohli najviac predĺžiť strednú dĺžku života pri narodení, a to až o 4 roky pri
nezvyšovaní nákladov. Slovensko by tiež podľa OECD mohlo zvyšovaním
efektívnosti výdavkov ušetriť 2,7 % HDP do roku 2017 (priemer OECD je 1,9 %
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HDP). Hoci žiadna členská krajina nemá podľa štúdie systematicky najlepší
zdravotnícky systém, OECD odporúča politikom aplikovať príklady najlepšej praxe
krajín, ktoré v efektívnosti dosahujú najlepšie výsledky.

Životné prostredie

V rámci Globálneho fóra OECD a IEA pre životné prostredie sa v Paríži 30. marca
2011 konalo zasadnutie Expertnej skupiny pre klimatickú zmenu (CCXG). Cieľom
stretnutia bolo zhodnotiť pokrok v medzinárodných negociáciách o klimatickej zmene.
Zasadnutiu CCXG predchádzal dvojdňový Seminár k monitorovaniu, reportovaniu
a uhlíkovým trhom, ktorý v nadväznosti na rokovania z Cancúnu poskytol priestor na
medzinárodnú diskusiu o možnostiach ako dospieť k pokroku pri implementácii
politiky zmeny klímy s čo najefektívnejším využitím uhlíkových trhov.
Brazília (29. marca 2011) a India (6. apríla 2011) pristúpili k dohodám OECD
v rámci systému pre vzájomné uznávanie údajov o chemikáliách (tzv. MAD).
Pripojili sa tak k Juhoafrickej republike a Singapúru a z pozície plnoprávneho člena sa
môžu zúčastňovať Programu pre chemikálie OECD, Pracovného grémia pre
chemikálie, pesticídy a biotechnológie (tzv. Joint Meetingu), pracovných skupín pre
správnu laboratórnu prax a národnú koordináciu smerníc na testovanie chemikálií,
v častiach týkajúcich sa MAD. MAD je multilaterálna dohoda, ktorá umožňuje vládam
a výrobcom chemikálií ročne ušetriť približne 150 miliónov € na základe vzájomného
prístupu k výsledkom neklinických bezpečnostných testov chemikálií a chemických
prípravkov (priemyselné chemikálie a pesticídy). Prístup nečlenských krajín OECD,
vrátane krajín posilneného zaangažovania k dohode, čím sa zaväzujú aplikovať
štandardy OECD pre testovacie metódy a kvalitu údajov, prináša obojstranné výhody
pre krajiny. Vlády sa zaväzujú prijať príslušné legislatívne opatrenia a administratívne
procesy a zabezpečiť, aby testovacie laboratóriá boli v súlade so štandardmi OECD.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Vonkajšie vzťahy

Stáli predstavitelia členských krajín OECD diskutovali na viacerých fórach o situácii
v krajinách Blízkeho východu a severnej Afriky a spolupráci OECD s týmto regiónom.
OECD má Program MENA, ktorý je zameraný na arabské krajiny Blízkeho východu
a severnej Afriky a zapadá do rámca širšej angažovanosti OECD v tomto regióne.
Spolupráca medzi MENA a OECD je založená na princípe dialógu. Pre každú oblasť sú
zriadené tematické pracovné skupiny s jasným mandátom, cieľmi a očakávanými
výstupmi. Program MENA bol schválený Radou OECD, pričom finančné náklady
OECD sú pokryté z dobrovoľných príspevkov (hlavne USA, Japonsko a Turecko,
Kanada, Spojené kráľovstvo a Taliansko). Cieľom je zlepšenie politík pre investície
v krajinách MENA (OECD/MENA Investment Initiative). Na tento účel boli
identifikované prioritné oblasti: transparentné politiky pre investície, stratégie na
podporu investícií, daňový rámec pre investície, politiky pre prílev investícií ako nástroj
diverzifikácie a zlepšenie riadenia podnikov. V záujme dosiahnutia modernizácie
vládnych štruktúr a procesov vládnutia (OECD/Rozvojový program OSN - UNDP)
bolo dohodnutých 6 prioritných oblastí: reforma a integrita štátnej služby
(Maroko/OECD), e-government, odstraňovanie administratívnych bariér a regulačná
reforma (Spojené arabské emiráty/OECD), riadenie a kontrola verejných rozpočtov
(Kuvajt/OECD), poskytovanie verejných služieb obyvateľom a privátnemu sektoru
(Tunisko/UNDP), úloha súdnictva a vymožiteľnosť práva (Jordánsko/UNDP) a ako
šiesta, úloha občianskej spoločnosti a médií (Libanon/UNDP).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Iné aktivity OECD
Maďarské predsedníctvo EÚ zorganizovalo v Budapešti 8. – 10. marca 2011 zasadnutie zástupcov národných
inšpekčných služieb Schémy OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu, na ktorom
aktívne participovala i SR formou prezentácie situácie v kontrole kvality ovocia a zeleniny na Slovensku.
V parížskom sídle Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) sa 4. – 8. apríla 2011 konal tréning „IEA Energy
Training and Capacity building“ pre zástupcov nečlenských krajín. Bol zameraný na témy z oblasti energetiky
nevyhnutné pre tvorcov energetických politík, bezpečnosť na trhu s ropou a zemným plynom, energetickú efektívnosť
a nízkouhlíkové energetické politiky. Program tréningu a budovania kapacít je v rámci IEA vytvorený a realizovaný na
základe požiadavky ministrov z Ministerskej schôdzky IEA v roku 2009.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Iné aktivity SR pod hlavičkou OECD
Slovenská republika sa zapojila ako hodnotiaca krajina do Hodnotenia environmentálnej výkonnosti Slovinska.
SR spracúva kapitolu „Príroda“. Zužitkujeme pritom skúsenosti z vlastného EPR a viaceré fakty, ktoré spájajú naše
krajiny zo zahraničnopolitického hľadiska. V hodnotiacom tíme OECD nás zastupuje expertka MŽP Jana Durkovičová,
ktorá sa zúčastnila aj hodnotiacej misie v Ľubľane 6. – 12. marca 2011. Druhou hodnotiacou krajinou je Taliansko.
Obhajoba EPR Slovinska sa bude konať v OECD v januári 2012 za účasti SR.
Na 13. zasadnutí 1Koordinačného výboru pre pôsobenie SR v OECD (KV), ktoré sa konalo 7. marca 2011, sa
rozhodlo o pridelení finančných prostriedkov pre spoločné projekty SR a OECD. Na posúdenie bolo predložených
spolu 27 projektov, z čoho bolo v súlade s mechanizmom pre výber spoločných projektov SR a OECD schválených na
financovanie 8 projektov. Rezorty, ktorých projekty boli podporené: MŽP SR (1), MPRV SR (2), PMÚ SR (1), MZ
SR (1), MŠ SR (1), MDVRR SR (1) a MZV SR (1). Spolu bolo na projekty pridelených 67 250,- €.
28. marca 2011 navštívil OECD splnomocnenec vlády SR pre znalostnú ekonomiku Martin Bruncko. Cieľom jeho
návštevy bolo prediskutovať možnosti spolupráce s riaditeľmi direktoriátov pre vzdelávanie (Barbara Ischinger), vedu,
techniku a inovácie (Andrew Wyckoff) a ekonómiu (Pier Carlo Padoan) a identifikovať oblasti, kde by OECD mohla
SR poskytnúť svoje know-how v znalostnej ekonomike.
Národná rada SR schválila na svojom zasadnutí 5. apríla 2011 vytvorenie novej Stálej delegácie NR SR v OECD
(Uznesenie NR SR č. 402). Delegácia NR SR sa bude podieľať na zabezpečovaní aktivít vyplývajúcich z členstva SR
v OECD na pôde parlamentu, resp. zastupovať slovenský parlament v OECD.
SR pokračuje vo svojom úspešnom pôsobení v rámci Schémy OECD pre uplatňovanie medzinárodných štandardov pre
ovocie a zeleninu a organizačne, finančne i lektorsky sa zapojila do seminára „Podpora pri budovaní efektívneho
systému kontroly kvality a zdravotnej neškodnosti ovocia a zeleniny v Keni“. Cieľom seminára, ktorý sa konal 4. – 7.
apríla 2011, bolo školenie inšpektorov pre hodnotenie kvality čerstvého ovocia a zeleniny Kenskej inšpekčnej služby
pre zdravie rastlín (KEPHIS) o štandardoch OECD. Projekt, ktorý sme vykázali ako dobrovoľný príspevok SR do
OECD, nadviazal na úspešný projekt z roku 2009 a bol podporený z mechanizmu spoločných projektov SR – OECD
v roku 2010. Zo strany SR ho realizovala Štátna veterinárna a potravinová správa SR (V. Baričičová).
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania zorganizoval 7. apríla 2011 pod záštitou ministra školstva, vedy,
výskumu a športu E. Jurzycu konferenciu „Výsledky PISA 2009 – Výzva pre skvalitnenie slovenského školstva“. Na
konferencii vystúpil aj hlavný analytik a programový manažér PISA M. Davidson, ktorý poukázal na výsledky
slovenských žiakov v medzinárodnom meradle. Zároveň predstavil krajiny, v ktorých reformy vzdelávacích systémov
viedli k významným úspechom a zlepšeniam v meraniach OECD PISA.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––SR – 10 rokov v OECD
V roku 2010 uplynulo od vstupu Slovenskej republiky do OECD presne desať rokov.
Ako sme v predchádzajúcich číslach dvojmesačníka informovali, toto výročie si pripomíname krátkou retrospektívou
najdôležitejších míľnikov nášho členstva v organizácii od nášho vstupu až po súčasnosť.

Tretia retrospektíva nášho členstva v OECD – roky 2004 – 2005
V tejto súvislosti pripomíname udalosti:
-

-

-

február 2004 – bola schválená „Záverečná správa SR o implementácii inštrumentov OECD v rámci programu
pre environment, zdravie a bezpečnosť“, čím si SR formálne splnila záväzky dané právnymi aktmi OECD
v širokej oblasti chemických látok
jún 2004 – poľnohospodárska politika SR bola tretí a zároveň poslednýkrát hodnotená ako samostatná (po
vstupe SR do EÚ je SR hodnotené v rámci širšej kapitoly zahŕňajúcej členské štáty EÚ)
január 2005 – SR získalo miesto podpredsedu v byre Výboru pre poľnohospodárstvo (G. Blaas – t.č.
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva), okrem toho sa počas nášho členstva
v OECD delegátom SR podarilo získať podpredsednícky a predsednícky post v Schéme pre uplatňovanie
medzinárodných štandardov pre ovocie a zeleninu (V. Baričičová – Štátna veterinárna a potravinová správa
SR) a post člena byra Výboru pre environmentálnu politiku (K. Vilinovič – MŽP SR)
február 2005 – misia OECD v SR k finalizácii procesu prijatia SR do Medzinárodnej energetickej agentúry
(IEA)
21. apríla 2005 – v Bratislave sa konalo zasadnutie Expertnej skupiny OECD pre štatistické údaje
19. mája 2005 – SR ako hodnotiaca krajina na obhajobe environmentálnej politiky Českej republiky
máj 2005 – v Bratislave sa uskutočnili seminár a cvičenie „Civil Liability for Nuclear Damage“
jún 2005 – obhajoba „Prehľadu energetických politík SR“ v IEA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
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Dávame do pozornosti
na mesiace máj a jún 2011:

2. - 3. mája
4. – 6. mája
5. – 6. mája
5. – 6. mája
9. mája
11. mája
16. – 17. mája
17. – 19. mája
18. – 19. mája
20. mája
24. – 25. mája
25. mája
25. – 26. mája

25. – 26. mája

30. mája – 1. júna
6. – 7. júna
8. – 9. júna
15. – 16. júna
15. – 17. júna
17. júna

20. júna
20. júna
21. – 23. júna

20. – 24. júna
22. – 23. júna
23. júna
28. júna

28.-29. júna
29. – 30. júna

– Paríž, stretnutie ministrov sociálnych vecí krajín OECD
– Paríž, zasadnutie Stálej skupiny IEA pre globálny energetický dialóg (SGD/IEA)
– Paríž, Špeciálne zasadnutie Výkonného výboru OECD (ECSS)
– Paríž, diskusia k aktuálnym ekonomickým prognózam krajín OECD „Short term economic
prospect“
– Paríž, publikácia súhrnnej správy k stavu a výzvam vo verejnej správe „Government at a
Glance 2011“
– Paríž, spoločná recepcia Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska v OECD
k 20. výročiu vzniku V4 spojená s vernisážou fotografií na tému V4
– Paríž, zasadnutie Stálej skupiny IEA pre dlhodobú spoluprácu (SLT/IEA)
– Paríž, zasadnutie Výboru NEA pre radiačnú ochranu a zdravie (CRPPH/NEA)
– Paríž, zasadnutie Riadiacej rady IEA (GB/IEA)
– Paríž, zverejnenie správy pre Skupinu G20 o volatilite cien potravín a agrokomodít
– Paríž, Fórum OECD (za účasti premiérky SR I. Radičovej a splnomocnenca vlády SR pre
znalostnú ekonomiku M. Bruncka)
– Paríž, publikácia ekonomického výhľadu krajín OECD „Economic Outlook“
– Paríž, Ministerské zasadnutie Rady OECD spojené s oslavami 50. výročia založenia OECD (za
účasti premiérky SR I. Radičovej, ministra financií SR I. Mikloša a ministra hospodárstva SR J.
Miškova)
– Lipsko, zasadnutie ministrov dopravy ITF na tému „Transport for Society“ (za účasti ministra
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR J. Figeľa), počas Fóra má byť zvolený nový
generálny tajomník ITF
– Paríž, výročná konferencia Svetovej banky o rozvojovej spolupráci „ABCDE 2011“
– Paríž, zasadnutie Výboru NEA pre dozorné činnosti v jadrovej oblasti (CNRA/NEA)
– Paríž, zasadnutie Výboru NEA pre bezpečnosť jadrových zariadení (CSNI/NEA)
– Paríž, zasadnutie Výboru NEA pre nukleárne právo (NLC/NEA)
– Paríž, konferencia o poľnohospodárskych informačných systémoch (AKS)
– Paríž, Rím, zverejnenie spoločného poľnohospodárskeho výhľadu OECD a FAO na roky 2011
– 2020 „OECD – FAO Agricultural Outlook 2011 – 2020“ (s kapitolou o volatilite cien
agrokomodít a odhadom dopadu japonského zemetrasenia a tsunami na poľnohosp. trhy)
– Paríž, obhajoba Hodnotenia environmentálnej výkonnosti SR „EPR SR“ (za účasti ministra
životného prostredia)
– Soul, samit k zelenému rastu (Green Growth Summit)
– Mojmírovce, 16. ročník medzinárodného školenia „Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia
a zeleniny“ v rámci aktivít SR v Schéme OECD pre uplatňovanie medzinárodných štandardov
pre ovocie a zeleninu
– Braunschweig, seminár o hodnotení environmentálnych politík v poľnohospodárstve
– Paríž, stretnutie ministrov poľnohospodárstva skupiny G20 (správa OECD, FAO a ďalších
medzinárodných organizácií k volatilite cien potravín a agrokomodít)
– Paríž, konferencia s Elinor Ostrom, laureátkou Nobelovej ceny 2009 za ekonomické vedy
– Paríž, spoločné zasadnutie Stálej skupiny IEA pre ropný trh a Stálej skupiny IEA pre núdzové
otázky (SOM/SEQ) venované prezentácii výsledkov Strednodobého výhľadu na svetových
trhoch s ropou a zemným plynom
– Tokio, medzinárodná konferencia OECD v spolupráci s Japonskom na tému „Strong
Performers and Succesful Reformers – Lessons from PISA“
– Paríž, zasadnutie Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ/IEA)
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Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v OECD (KV) je zriadený Ministerstvom zahraničných vecí SR za účelom
koordinácie pôsobenia SR v rámci OECD. Pozostáva zo zástupcov všetkých rezortov vlády SR a bol vytvorený na
základe Uznesenia vlády SR č. 1036 z 13. decembra 2000 transformáciou z Rady vlády pre spoluprácu SR a OECD.
Okrem iného, rozhoduje aj o prideľovaní finančných prostriedkov v rámci mechanizmu pre spoločné projekty SR
a OECD.

Pozn.: Vysvetlenie niektorých ďalších základných termínov a skratiek používaných v OECD nájdete na internetovej stránke našej
stálej misie v časti „Krátky slovník pojmov OECD“ (www.oecdparis.mfa.sk)
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Členské krajiny OECD: Austrália, Belgicko, Česká republika, Čile, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko,
Island, Izrael, Írsko, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Luxembursko, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
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