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Informačný bulletin
Stálej misie SR pri OECD
v Paríži
Vážení čitatelia OECD v skratke, milí priaznivci OECD,
dostáva sa Vám do rúk ďalšie číslo vydania OECD v skratke za obdobie november – december
2016. Toto obdobie bolo mimoriadne rušné, pretože okrem bohatej agendy OECD bolo
doplnené aktivitami organizovanými Stálou misiou SR pri OECD v súvislosti s vrcholiacim
Predsedníctvom SR v Rade EÚ.
Dňa 7.12.2016 sa na pôde OECD uskutočnila prezentácia výsledkov a dosiahnutého pokroku
v daňovej agende počas nášho predsedníctva, pretože OECD je v súčasnosti globálnym lídrom
a mienkotvornou organizáciou v medzinárodnej daňovej agende. Na prezentácii vystúpil
generálny tajomník OECD A. Gurría, minister financií P. Kažimír, štátna tajomníčka MF SR
D. Meager, riaditeľ daňového direktoriátu OECD P. Saint-Amans, A. Strub z Rady EÚ a A.
Farrugia z maltského ministerstva financií. Pozitívne je možné vnímať, že generálny tajomník
A. Gurría pochválil SR, že bola v rámci predsedníctva lídrom EÚ v implementácii anti-BEPS
opatrení a počas predsedníctva bol podľa neho dosiahnutý veľký pokrok v tejto oblasti.
Rozhovor s ministrom financií P. Kažimírom nájdete v ďalšej časti tohto čísla.
Rád by som Vás tiež informoval, že pri príležitosti končiaceho predsedníctva SR v Rade EÚ
zorganizovala Stála misia SR pri OECD v priestoroch zámku OECD aj koncert slovenskej
gitaristky Miriam Rodriguez Brullovej. Celé podujatie sa stretlo s veľkým úspechom a bolo
dôstojným príspevkom pre prezentáciu predsedníctva v OECD.
Už tradične sa v novembri v OECD konal Týždeň Eurázie v OECD, tento krát v dňoch 22.24.11.2016 jeho tretí ročník. Podujatie bolo venované posilneniu vzťahov medzi krajinami
regiónu Eurázie a OECD s dôrazom na zviditeľnenie spolupráce v oblasti produktivity,
odolnosti a konkurencieschopnosti a na výmenu skúseností ohľadom prehĺbenia obchodnej
výmeny a zlepšenia dopravného prepojenia v regióne. Krajiny regiónu Eurázie si vysoko cenia
vytvorený priestor na prehĺbenie spolupráce, možnosť dialógu s OECD, o čom svedčí úroveň
zastúpenia na podujatí (podpredsedovia vlády, ministri a štátni tajomníci ministerstiev
hospodárstva, financií, obchodu a priemyslu). SR bola reprezentovaná na podujatí zástupcami
MZVaEZ, MF a MH SR.
SR sa pozitívne zviditeľnila v rámci prezentácie výsledkov projektu previerky uplatňovania
odporúčaní OECD v oblasti hospodárskej súťaže na Ukrajine, ktorá sa konala 30.11.2016
v priestoroch OECD. Projekt sa uskutočnil aj vďaka dobrovoľnému finančnému príspevku SR.
Slovensko, zastúpené predsedom Protimonopolného úradu SR T. Menyhartom, bolo jedným
z troch vedúcich hodnotiteľov spolu s Izraelom a USA. SR sa venovala oblasti vymáhania
rozhodnutí a sankcií uložených rozhodnutiami Ukrajinského protimonopolného výboru
(AMCU).
Dôkazom aktívnej spolupráce SR s Medzinárodnou energetickou agentúrou IEA bola účasť jej
výkonného riaditeľa F. Birola na Stredoeurópskej energetickej konferencii SET Plan/CEECv
Bratislave 1.12.2016, kde prezentoval zistenia vlajkovej publikácie IEA Svetový energetický
výhľad 2016. Pri tejto príležitosti sa zároveň uskutočnilo bilaterálne stretnutie F. Birola so
štátnym tajomníkom MH SR V. Ferenczom orientované na spoluprácu SR s IEA a citlivú
rozpočtovú situáciu IEA.
Záverom mi dovoľte sa Vám poďakovať za doterajšiu spoluprácu s tímom Stálej misie SR pri
OECD a zaželať Vám úspešný rok 2017.
Juraj Tomáš
Chargé d´affaires a.i.
a poverený vedením Stálej misie SR pri OECD

Stála misia Slovenskej republiky pri OECD v Paríži, Tel: +33 1 56 26 50 90, Email: oecd.paris@mzv.sk

STÁLA MISIA SR A OECD

Prezentácia výsledkov SK PRES v daňovej oblasti
Dňa 7. decembra 2016 sa na pôde OECD
uskutočnila
prezentácia
výsledkov
a dosiahnutého pokroku v daňovej agende
počas predsedníctva SR v Rade EÚ. Na
prezentácii vystúpil generálny tajomník OECD
A. Gurría, minister financií SR P. Kažimír,
štátna tajomníčka D. Meager, riaditeľ
daňového direktorátu OECD Pascal SaintAmans, A. Strub z Rady EÚ a A. Farrugia
z maltského ministerstva financií.
Zámerom prezentácie na pôde OECD bolo
predstaviť úspechy SK PRES v daňovej
oblasti, vzhľadom na fakt, že OECD je
v súčasnej
dobe
globálnym
lídrom
a mienkotvornou
organizáciou
v medzinárodnej daňovej agende.

Zdroj: SM SR pri OECD

Generálny tajomník OECD počas svojho vystúpenia uviedol že Slovenská republika bola v rámci SK PRES
lídrom EÚ v implementácii anti-BEPS opatrení a slovenské predsedníctvo zhodnotil ako „veľký pokrok (great
progress)“. Vyzdvihol najmä zásluhy v oblasti „mandatory disclosure, code of conduct, tax and financial crimes
and tax certainty“. Zmienil sa taktiež o úspešnom neformálnom ECOFINe v Bratislave v septembri 2016, ktorého sa
zúčastnil. Zároveň ministrovi financií poďakoval za intenzívnu a plodnú spoluprácu v oblastí daní a ubezpečil, že aj
maltské predsedníctvo môže počítať s plnou podporou OECD.
Minister financií P. Kažimír vo svojom
príhovore zdôraznil, že najvyššou prioritou SK
PRES v daňovej oblasti bola práca na boji proti
daňovým podvodom, daňovým únikom
a agresívnemu daňovému
plánovaniu na
globálnej a európskej úrovni. Osobitná
pozornosť bola venovaná zosúladeniu práce
EÚ s relevantnými aktivitami OECD
v rámci anti-BEPS agendy. Minister sa tiež
zmienil o vonkajšej stratégii pre efektívne
zdaňovanie, na základe ktorej sa slovenské
predsedníctvo zameralo na „Code of Conduct
for Business Taxation group“ a stanovenie
kritérií pre proces vedúci k vytvoreniu
zoznamu jurisdikcií nespolupracujúcich s
EÚ na daňové účely. Ďalej prezentoval
Zdroj: SM SR pri OECD
uzatvorenie
procesu
rokovaní
o
automatickej výmene informácií, vrátane
aplikácie jednotného štandardu OECD o finančných účtoch, s tretími krajinami - Monako a Andorra.
Ďalšou zvládnutou výzvou, ktorá je úzko spojená s činnosťou OECD, (akcia BEPS 2) bola revízia smernice o boji
proti daňovým únikom (ATAD) so zameraním na hybridné nesúlady zahŕňajúce tretie krajiny. V rámci dohody
o ATAD v júni 2016, Rada EÚ vo svojom vyhlásení vyzvala EK, aby predložila príslušný návrh a dosiahnutie dohody
o tomto návrhu už do konca roka 2016. P. Kažimír pritom uviedol: “Urobili sme maximum, aby boli tieto pravidlá v
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súlade a zároveň neboli menej efektívne ako pravidlá odporúčané OECD aj na úrovni EÚ“. Pozn.: Pascal SaintAmans z OECD zvlášť ocenil pokrok SK PRES pri dohode na texte ATAD2.
V oblasti nepriamych daní minister informoval o začatí výmeny názorov na úrovni EÚ o potrebách rýchleho
zlepšenie súčasných pravidiel EÚ v oblasti DPH upravujúcich cezhraničné dodávky tovarov, ktoré treba riešiť v
krátkodobom horizonte. V tejto súvislosti sa počas SK PRES podarilo dospieť k záverom Rady o zlepšení pravidiel
DPH. Minister poukázal aj na úspech SK PRES ohľadne dokončenia návrhu dohody medzi EÚ a Nórskom o
administratívnej spolupráci v boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti DPH. P. Kažimír ocenil
spoluprácu s OECD: “OECD je pre nás skvelým príkladom a inšpiráciou ako zapojiť tretie krajiny do účinnej
spolupráce“.
Počas SK PRES bola tiež otvorená diskusia o legislatívnych návrhoch a pripravené závery Rady, ktorými bola
schválená práca na reforme zdaňovania právnických osôb s cieľom dosiahnuť lepšie a účinnejšie daňové
prostredie pre podniky, spravodlivejšie zdaňovanie pre všetkých a moderný daňový systém pre zdravú
ekonomiku. Minister tiež spomenul balíček legislatívnych návrhov predložený EK koncom SK PRES s cieľom
modernizovať a zjednodušiť pravidlá DPH pre cezhraničný elektronický obchod ako súčasť stratégie jednotného
digitálneho trhu. Na záver svojho vystúpenia poďakoval partnerom z OECD za spoluprácu a zaželal veľa úspechov
maltskému predsedníctvu.
Štátna tajomníčka D. Meager sa vo svojom príhovore zamerala na návrhy a výzvy blízkej budúcnosti. Hovorila
o tom, ako pokračovať v práci na posilnení transparentnosti a účinnej spolupráci medzi daňovými, colnými
a inými relevantnými orgánmi s cieľom zabezpečiť efektívnejšiu a "inteligentnú" daňovú správu. A to nielen
efektívne vymieňať informácie na daňové účely medzi daňovými správami, ale informácie, ktoré môžu byť
rozhodujúce pre záujmy krajín EÚ a OECD aj účinne využívať. Za dôležité uviedla účinné sprístupnenie informácií
daňovej a colnej správe v tuzemsku a tiež účinné vymieňanie informácií s ďalšími národnými orgánmi. Za
rozhodujúce do budúcna považuje prijatie princípov transferového oceňovania pre colnú hodnotu.
Spolupráca pri výmene informácií na
daňové účely si podľa D. Meager
„vyžaduje osobitnú platformu na úrovni
EÚ, a to je miesto, kde sa môžeme
nechať inšpirovať platformou OECD
JITSIC“. Štátna tajomníčka tento návrh
podala na neformálnom ECOFINe v
Bratislave v septembri 2016 a Rada EÚ
túto myšlienku oficiálne podporila na
zasadnutí v októbri 2016 ako súčasť
záverov Rady. Návrh je teraz potrebné
implementovať. Ako dlhodobú výzvu
identifikovala zapojenie čo najväčšieho
počtu členských štátov EÚ do
elektronického systému analýzy rizík
(Transaction Network Analysis) s cieľom
účinne bojovať proti konkrétnym
podvodom v oblasti DPH. Zástupca
Zdroj: SM SR pri OECD
Rady EÚ A. Strub na pôde OECD
stručne vysvetlil legislatívny proces v EÚ, úlohu EK a Rady EÚ a zosumarizoval úspechy SK PRES ako aj oblasti,
v ktorých je potrebné ďalej pokračovať (ATAD1/ATAD2, DAC, code of conduct, harmful tax practices, financial
transaction tax..).
Generálny riaditeľ maltského ministerstva financií A. Farrugia zhodnotil výzvy, ktoré čakajú Maltu počas
predsedníctva od januára 2017. Venoval sa najmä otázkam Country-by-Country Reporting, ktoré prinesie daňovým
správam a podnikom veľa zmien z pohľadu administratívnej záťaže. Ako rozhodujúce identifikoval budovanie kapacít
na daňových správach. Za prioritu predsedníctva považuje sfinalizovanie agendy daňovej istoty: “Snažíme sa
o dosiahnutie dohody ako minimum“ (We try to push this agreement as a minimum“). Ďalej sa zmienil
o nastupujúcich agendách – CCTB (Common Corporate Tax Base), po ktorej nasleduje CCCTB (Common
Consolidated Corporate Tax Base). K tejto agende uviedol: “Musíme riešiť príliš veľa tém (We have too much on the
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plate)“. Plánujú sa zamerať na ustanovenia na podporu rastu a investícií do výskumu a vývoja, kde sa budú usilovať
o stabilizovanie textu na júnový ECOFIN. K FTT (Financial Transaction Tax) sa vyjadril: „Ako predsednícka krajina
musíme presadzovať nájdenie riešenia (As PRES we will have to push that forward“). Zároveň plánujú dokončiť
návrhy na zníženú sadzbu elektronických publikácií.

_________________________________________________________________________
Neformálny pracovný obed vedúceho SM SR pri OECD J.
Tomáša s výkonným riaditeľom IEA F. Birolom
Dňa 9. novembra 2016 sa uskutočnil neformálny pracovný obed vedúceho
SM SR pri OECD J. Tomáša s výkonným riaditeľom IEA F. Birolom.
Hlavným dôvodom konania sa neformálneho pracovného obeda J. Tomáša,
povereného vedením SM SR pri OECD, s výkonným riaditeľom (VR) IEA
Fatih Birolom bola jeho návšteva Bratislavy pri príležitosti vystupovania v
rámci Panelu 3 medzinárodnej SET Plan/CEEC X. konferencie, ktorá sa
uskutočnila v dňoch 30. novembra – 2. decembra 2016.
Okrem diskusie o návšteve Slovenska bol F. Birol informovaný o prioritách
EÚ SK PRES (druhá polovica r. 2016) v energetike, a boli otvorené otázky
súvisiace s energetickou bezpečnosťou v kontexte SR, okolitého regiónu
a EÚ; asociačnom procese IEA; zaangažovanosti SR v technologických
programoch spolupráce IEA a rozšírenie členskej základne IEA o Mexiko a
Slovinsko.

Zdroj: IEA

F. Birol sa dotkol aj citlivej otázky ohľadom rozpočtovej udržateľnosti IEA
a prezentoval svoj postoj k veci v tom zmysle, že niekoľko malých krajín (vrátane SR) je proti dohode o riešení otázky
rozpočtu. SR zdôraznila svoj záujem hľadať riešenie, ktoré bude skutočne udržateľné, a že rozhodnutie v tejto veci
musí byť jednomyseľné. Neformálneho pracovného obeda sa zo strany IEA zúčastnili VR IEA Dr. Fatih Birol, vedúci
kancelárie VR IEA Amos Bromhead, a zo strany SM SR pri OECD sa zúčastnili vedúci misie Juraj Tomáš a 3.
tajomníčka zodpovedná za energetiku Bronislava Žemberová.

_________________________________________________________________________
Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
N. Kurilla oficiálne zvolený za podpredsedu OECD GREEN
Action Programme
V OECD sa v dňoch 24. – 25. novembra 2016 konalo inauguračné
zasadnutie Pracovnej skupiny OECD GREEN Action Programme. Cieľom
tohto programu je podporovať politické reformy v regióne Východnej
Európy, Kaukazu a Strednej Ázie (tzv. EECCA región), a tiež určiť, ako
čo najlepšie pokračovať v existujúcej spolupráci s vládami a občianskymi
spoločnosťami regiónu EECCA a napomáhať tak v implementácii politík,
ktoré sú ekonomicky výhodné, ekologicky udržateľné a spoločensky
prijateľné.

Zdroj: SM SR pri OECD

Hlavnými témami zasadnutia boli výstupy z ministerských konferencií v
Gruzínsku a Luxembursku, podpora zelených a nízko uhlíkových
investícií, integrácia environmentálnych, ekonomických a sektorálnych
politík pre podporu zeleného rastu, inovácie v oblasti vodohospodárskej
politiky, či vzdelanie a zvyšovanie povedomia pre udržateľný rozvoj.
Súčasťou inauguračného zasadnutia bola aj voľba Byra pracovnej skupiny.
4

Za spolupredsedov boli zvolení J. Keinhorst (Ministerstvo životného prostredia Nemecka) a G. Sadibekov
(Ministerstvo pre energetiku Kazachstanu). Za člena Byra a zároveň podpredsedu OECD GREEN Action
Programme bol oficiálne zvolený štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR N. Kurilla. Pridaná
hodnota, ktorú Slovensko v tomto procese partnerom ponúka, sú priame skúsenosti z reformného procesu a
procesu integrácie do európskych a euroatlantických štruktúr. SR tak môže v rámci takejto multilaterálnej
spolupráce poskytovať efektívnu podporu pri realizácii reforiem a približovaní sa európskym hodnotám v
oblasti ekonomicky a ekologicky udržateľných politík.
N. Kurilla na zasadnutí vystúpil s informáciou o
historicky prvom Formálnom zasadnutí ministrov
Východného partnerstva pre životné prostredie a
zmenu klímy, ktoré sa konalo dňa 18. októbra 2016
v Luxembursku, a ktoré bolo spoluorganizované
slovenským predsedníctvom v Rade EÚ a Európskou
komisiou. Ministri životného prostredia EÚ a šesť
štátov Východného partnerstva (AM, AZ, BY, GE,
MD a UA) a komisári EK K. Vella a J. Hahn prijali
ministerské vyhlásenie, v ktorom potvrdili svoj
záväzok posilniť spoluprácu v oblasti životného
prostredia, zmeny klímy a udržateľného rozvoja.
Následne N. Kurilla informoval partnerov o
výstupoch vlajkového podujatia Ministerstva
životného prostredia SR (6.-7. september 2016)
počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ na
Zdroj: SM SR pri OECD
vysokej úrovni, Prechod na zelené hospodárstvo Transition to Green Economy, kedy v Bratislave viac ako 500 účastníkov z 32 krajín diskutovalo o efektívnejšom
využívaní prírodných zdrojov vo všetkých oblastiach hospodárstva. Na konferencii bol vytvorený tzv.
„Bratislavský proces pre zelenú ekonomiku", ktorý bude slúžiť ako stabilná platforma pre výmenu najlepších
skúseností, riešení a zhodnotení pokroku smerom k obnoviteľnému hospodárstvu.
V neposlednom rade informoval N. Kurilla o vode ako jednej z hlavných
priorít SK PRES v oblasti životného prostredia. Pripomenul vynikajúce
umiestnenie SR v oblasti vodného hospodárstva, v rámci ktorého sa medzi ČŠ
OECD SR nachádza na prvom mieste v množstve zásob vody dostupných
na území krajiny. Poznamenal, že napriek tomu, že SR nikdy netrpela
nedostatkom vody, je v národnom záujme zachovať si takéto prvenstvo aj
vďaka správnemu prístupu, tvoreného dlhodobou víziou a stratégiou, ako aj
kombináciou krátkodobých a dlhodobých opatrení v oblasti vodného
hospodárstva, ktoré zabezpečia trvalo udržateľné vodné zdroje a ich ochranu.
Vystúpenie uzavrel s poznámkou o integrovanom vodnom hospodárstve,
ktorému je v súčasnosti v SR venovaný silný politický impulz. Hľadanie
účinných nástrojov pre integrované vodné hospodárstvo na všetkých
úrovniach je relevantnou témou, o ktorej sa diskutovalo aj na Neformálnej
rade ministrov životného prostredia (11. júla 2016) v Bratislave. Výstupy z
tohto zasadnutia boli využité aj v rámci SK PRES, a to pri príprave
záverov Rady EÚ o udržateľnom hospodárení s vodou dňa 17. októbra
2016. Tieto závery vyzývajú ČŠ EÚ k implementácii opatrení na podporu
efektívneho využívania vody vo všetkých hospodárskych sektoroch, a
hlavne pri zlepšovaní riadenia vody v povodiach riek a na miestnej úrovni.
Tieto závery taktiež zohľadňujú Zásady OECD o hospodárení s vodou,
ktoré boli prijaté a podporené ministrami na OECD MCM v júni 2015.

Zdroj: SM SR pri OECD

Na záver N. Kurilla upriamil pozornosť na spoluprácu SR a UNESCO v
oblasti implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj (SDGs), najmä
čo sa týka SDG č. 6 (Zabezpečiť dostupnosť a trvalo udržateľný manažment
5

vody a sanitárnych opatrení pre všetkých). Jedným z výsledkov vyplývajúcich z tejto iniciatívy bola konferencia
„Mestá a Voda", ktorú organizovalo SK PRES v spolupráci s UNESCO a EK v Bratislave (25. októbra 2016).
Výstupy z tejto konferencie boli odprezentované na podujatí na vysokej úrovni „Mestá a Voda", ktoré sa konalo dňa
16. decembra 2016 v Paríži v nadväznosti na Zasadnutie Výkonnej rady UNESCO. Cieľom tohto podujatia bolo
podporiť úspešné zapojenie EÚ, a najmä SR počas SK PRES, do iniciatív a spoločnej snahy EÚ/UNESCO v
oblasti vodného hospodárstva.
Sekretariát OECD predstavil postup v oblasti Programu pre vodné hospodárstvo, ako aj Plán práce a rozpočtu pre
roky 2017- 2018, ktorý je zameraný na tri hlavné oblasti: národné dialógy a stratégie pre zelené hospodárstva;
zelené financovanie a investície; integrácia environmentálnych, ekonomických a sektorálnych politík pre zelený
rast. Najbližšie zasadnutie OECD GREEN Action Programme prebehne opäť v rámci OECD týždňa Eurázie, ktorý sa
bude v roku 2017 konať v Alma-Ate v Kazachstane v druhej polovici októbra. Najbližšie zasadnutie Byra OECD
GREEN Action Programme sa očakáva dňa 18. apríla 2017.
OECD GREEN Action Programme je novým názvom PS OECD pre implementáciu Environmentálneho Akčného
Plánu (EAP Task Force) s 23 ročnou históriou, ktorá bola slávnostne premenovaná na 8. ministerskej
konferencii „Environment for Europe" (Batumi, Gruzínsko, 8.-10. jún 2016) prostredníctvom ministerskej deklarácie,
a ktorej cieľom je naďalej pokračovať v základnom cieli EAP Task Force – v podpore politických reforiem v regióne
EECCA. Od roku 1990 podporovala OECD krajiny regiónu EECCA pri zosúlaďovaní svojich
environmentálnych a ekonomických cieľov kvôli mimoriadne ťaživému environmentálnemu dedičstvu po
sovietskom modeli rozvoja. Úlohou OECD GREEN Action Programme je z tohto dôvodu pomáhať správne
nasmerovať pokrok politík v oblasti životného prostredia v transformujúcich sa hospodárstvach regiónu EECCA
podporou začlenenia úvah o dopadoch procesov ekonomických, sociálnych a politických reforiem na životné
prostredie.

_________________________________________________________________________
Zasadnutie Skupiny pre vývozné úvery za účasti najvyšších
predstaviteľov Eximbanky SR

Zdroj: SM SR pri OECD

V dňoch 14. – 18. novembra 2016 sa v Paríži uskutočnili viaceré zasadnutia
k téme exportných úverov, vrátane zasadnutia Skupiny pre exportné úvery
(Export Credits Group - ECG) a spoločného zasadnutia ECG a Výboru pre
rozvojovú pomoc (DAC) k modernizácii oficiálnej rozvojovej pomoci
(ODA) a finančným nástrojom súkromného sektora (PSI) za účasti
generálneho riaditeľa Eximbanky SR Dušana Keketiho. Počas týchto
zasadnutí sa podarilo dosiahnuť:
1. schválenie Návrhu predsedu na úpravu pravidiel pre trvalo
udržateľné financovanie na úrovni ECG;
2. schválenie Návrhu predsedu na úpravu Konsenzu OECD
a Manuálu pre stanovovanie poistných sadzieb pre transakcie do
krajín v kategórii 0 na úrovni Participantov ku Konsenzu OECD;
3. počas spoločnej konzultácie ECG a DAC k návrhu modernizácie
ODA sa dohodlo pokračovanie diskusie v rámci spoločných
konzultácií na precizovanie návrhu.

Návrh na úpravu Princípov a smerníc pre podporu trvalo udržateľných postupov pri poskytovaní úverov
v oblasti štátom podporovaných exportných úverov v krajinách s nízkym príjmom schválený počas zasadnutia
obsahuje zmeny, ktoré sú výsledkom dvojročných diskusií, na ktorých okrem zúčastnených krajín participovali aj
zástupcovia Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu. Zároveň sa počas zasadnutia Participantov ku
Konsenzu OECD podarilo schváliť nové pravidlá pre stanovovanie poistných sadzieb vo vysokopríjmových
krajinách EÚ a OECD. Samotný schvaľovací proces sa týkal schválenia úpravy jednotlivých častí Konsenzu OECD,
ako aj technického manuálu pre používanie trhových referenčných benchmarkov (Market Benchmark Manual).
___________________________________________________________________________________________
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Slovensko
preverovalo
agendu
hospodárskej súťaže na Ukrajine
V dňoch 30. novembra – 2. decembra 2016 sa
v OECD, v Paríži, uskutočnilo zasadnutie
Výboru pre hospodársku súťaž a Globálne
fórum
k hospodárskej
súťaži.
V rámci
zasadnutia Výboru pre hospodársku súťaž sa
konala
previerka
hospodárskej
súťaže
Ukrajiny, ktorá
prebehla
aj
vďaka
dobrovoľnému
finančnému
príspevku SR.

Zdroj: SM SR pri OECD

Previerka uplatňovania odporúčaní OECD v oblasti hospodárskej súťaže na Ukrajine –
projekt sekretariátu OECD „Review of Ukraines Competition Law and Policy“
bol venovaný hodnoteniu reflektovania Odporúčaní OECD v oblasti hospodárskej
súťaže zo strany Ukrajiny. Slovenská republika bola zastúpená predsedom
Protimonopolného úradu SR p. Tiborom Menyhartom, pričom bola jedným z troch
vedúcich hodnotiteľov spoločne s Izraelom a USA.
Globálne fórum k hospodárskej súťaži sa uskutočnilo po 5-krát za účasti zástupcov
viac ako 90 inštitúcií hospodárskej súťaže z celého sveta. Poskytlo možnosť dialógu
medzi členskými a nečlenskými krajinami OECD k témam zameraným na podporu
a propagáciu lepšej hospodárskej súťaže, pre zvýšenie spolupráce na medzinárodnej
úrovni pri témach ako šetrenia kartelov, previerky prepojených spoločností a v ďalších
prípadoch.
Zdroj: SM SR pri OECD

STRATEGICKÉ PRIORITY OECD

Zasadnutie Globálnej strategickej skupiny
V poradí štvrté zasadnutie Globálnej strategickej skupiny OECD sa konalo v Paríži v dňoch 28. - 29. novembra
2016. Na zasadnutí boli prediskutované témy ako frustrácia z globalizácie, digitalizácia ako globálna príležitosť,
budúcnosť obchodu a investícií, príspevok OECD k implementácii udržateľných rozvojových cieľov a Parížskej
klimatickej dohody a posilnenie úlohy OECD prostredníctvom medzinárodných štandardov. Časť zasadnutia, ktorá
bola venovaná budúcemu rozširovaniu OECD, bola iba za účasti členských krajín, na ostatných častiach sa zúčastnili
aj pristupujúce krajiny (Litva, Kolumbia a Kostarika) a kľúčoví partneri OECD (Brazília, Čína, Indonézia, India
a Južná Afrika). Zúčastnené krajiny boli väčšinou zastúpené na úrovni generálnych riaditeľov pre ekonomické
vzťahy ministerstiev zahraničných vecí. Za SR sa zasadnutia Globálnej strategickej skupiny zúčastnila
generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej spolupráce MZVaEZ SR I. Brocková.
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K téme globalizácie sa zúčastnené
krajiny zhodli, že globalizácia
v uplynulých
rokoch
vytvorila
milióny pracovných miest, zvýšila
blahobyt
a životnú
úroveň
obyvateľstva a prispela k odstráneniu
chudoby viac ako miliardy ľudí.
Zároveň mala svoj pozitívny podiel
v boji proti vyhýbaniu sa daňovej
povinnosti, v boji proti korupcii
a podplácaniu
a pri
propagácii
zodpovedného spravovania podnikov
(RBC). Na druhej strane globalizácia
tiež
spôsobila
problémy
spoločnostiam, ktoré boli vystavené
výkonnejším
a lacnejším
konkurentom
a
hoci
celkovo
prispela
Zdroj: SM SR pri OECD
k rastu,
spotrebitelia
a vlády
nezvládali adekvátne vyriešiť sociálne dopady a realokáciu ľudských zdrojov do produktívnejších oblastí
hospodárstva.
K téme Digitalizácia ako globálna príležitosť viaceré krajiny upozornili na príležitosti vyplývajúce z digitalizácie
ako podpory inkluzívneho rastu a produktivity prostredníctvom vytvárania nových pracovných príležitostí.
Digitalizácia však potrebuje finančné zdroje a vlády zohrávajú kľúčovú úlohu v tvorbe digitálnej infraštruktúry.
V tejto súvislosti viacerí vystupujúci upriamili pozornosť na oblasť vzdelávania, keďže digitalizácia si vyžaduje nové
zručnosti a tiež zdôraznili potrebu podpory SMEs. V súvislosti s digitalizáciou vyvstáva však aj otázka kybernetickej
bezpečnosti a rešpektovania práv on-line. Téma digitalizácie je prioritou predsedníctva Nemecka v rámci G20. Aj
v tejto oblasti bola vyzdvihnutá potreba ďalšej práce OECD.
V rámci témy Budúcnosť obchodu a investícií generálny tajomník WTO R. Azevedo upozornil na pokles rastu
svetového obchodu v roku 2016 na 1,7 % v porovnaní s 2,8% v roku 2015. Antiglobalizačné sentimenty sa objavujú
najmä v rozvinutých krajinách a často sú spájané s netoleranciou, xenofóbiou a nenávisťou voči migrantom. Je to
podľa neho nebezpečný fenomén, na ktorý je potrebné si dávať pozor.
Členské krajiny privítali spoluprácu OECD a OSN pri implementácii udržateľných rozvojových cieľov (SDGs),
zdôraznili však, že je potrebné vyhnúť sa duplikácii činnosti oboch organizácií. Silnou stránkou OECD sú štatistické
údaje, ktoré má k dispozícii, tam vidia jej pridanú hodnotu. Považujú za správne, že OECD vyslalo svojho zástupcu do
OSN, čo umožní lepšiu koordináciu aktivít. Vyjadrili podporu Akčnému plánu OECD k SDGs.
Pomerne rozsiahla diskusia bola venovaná budúcemu rozširovaniu OECD. Z nej bolo zrejmé, že v súčasnosti
neexistuje konsenzus medzi názormi generálneho tajomníka OECD a samotnými členskými krajinami k tejto téme.
Väčšina členských krajín privítala, že diskusia k rozširovaniu OECD bude pokračovať v rámci novovytvorenej
Pracovnej skupiny Rady pre rozširovanie na úrovni veľvyslancov ČK OECD, ktorá do ministerského zasadnutia Rady
OECD v júni 2017 má prísť s víziou budúceho rozširovania OECD.
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SEKTOROVÉ POLITIKY

»» EKONOMIKA ««

OECD zverejnila výhľad vývoja svetovej ekonomiky
na roky 2017-2018
OECD zverejnila 28. novembra 2016 výhľad vývoja svetovej ekonomiky
pre členské krajiny OECD a vybrané nečlenské krajiny (BRICS) na
obdobie 2017–2018. Organizácia v ňom konštatuje, že globálna
ekonomika uviazla v posledných piatich rokoch v pasci nízkeho rastu
(okolo 3%). Oslabené súkromné a verejné investície, nízky rast svetového
obchodu a spomalenie štrukturálnych reforiem obmedzili rast
zamestnanosti, produktivity a miezd. Zdroje uviazli v neproduktívnych
podnikoch, dynamika podnikania poklesla a finančné inštitúcie oslabili.
Hlavným odkazom výhľadu OECD je implementácia efektívnych
fiškálnych iniciatív a podpora inkluzívnych obchodných politík,
s cieľom dostať sa z pasce nízkeho hospodárskeho rastu. OECD
vychádza z predpokladu, že kolektívne fiškálne iniciatívy by mohli
urýchliť aktivitu privátneho sektora a podporiť tak globálny rast na
úroveň 3,6 % v roku 2018. Podľa hlavnej ekonómky OECD Catherine L.
Zdroj: OECD
Mann súčasná mimoriadne akomodatívna menová politika s veľmi
nízkymi úrokovými sadzbami na vládnych dlhopisoch otvára určité možnosti („opens a window of opportunity“)
k nasadeniu fiškálnej iniciatívy.
Fiškálnej iniciatíve je venovaná špeciálna kapitola „Economic Outlook“, a to z pohľadu dostupného fiškálneho
priestoru, ktorý je možné využiť na podporu hospodárskeho rastu bez ohrozenia udržateľnosti vývoja verejného
dlhu na HDP. OECD v krajinách predpokladá financovanie fiškálnej iniciatívy (na zvýšenie produktivity) na
úrovni 0,5% HDP v priemere tri až štyri roky bez zvýšenia pomeru dlhu na HDP v strednodobom horizonte.
Generálny tajomník OECD Ángel Gurría však tvrdí: „This is not a blank cheque for governments”. Zvýšený
fiškálny priestor by mal byť využívaný efektívne v závislostí od špecifík krajín, najmä ich fiškálnej situácie,
cyklickej pozície, rozsahu investičných potrieb a iných národných priorít.
Kľúčom k úspechu je správny výber fiškálnych iniciatív, ktoré podporia dopyt v krátkodobom a ponuku v
dlhodobom horizonte. Fiškálna iniciatíva by mala zahŕňať vysoko kvalitné výdavky na školstvo, zdravotníctvo,
výskum a vývoj a verejnú infraštruktúru. OECD zároveň odporúča využiť fiškálny priestor nielen na zvyšovanie
výdavkov, ale taktiež na znižovanie daní škodlivých pre rast a zmenu daňového a výdavkového mixu.
OECD odporúča približne tretine krajinám expanzívnejšiu fiškálnu politiku, než samotné krajiny v súčasnej
dobe plánujú.
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Contractionary

Mildly contractionary

Broadly neutral

ARG, BRA, COL, CRI,
GRC, SVK

BEL

Mildly expansionary Expansionary

Contractionary

Mildly contractionary

AUS, GBR, IDN,
KOR

CHL, CZE, DNK, ESP,
IND, IRL, ISR, JPN, AUT, FIN, NLD,FRA,
LTU, MEX, NZL,
RUS, TUR
PRT,TUR, SWE, ZAF

Projected
Broadly neutral
fiscal stance

Mildly expansionary

HUN

Expansionary

ISL

SVN

OECD recommends more expansionary than planned
OECD recommends less expansionary policy than planned

CHE

CAN, ITA, NOR,
POL

DEU, EST,
LVA

CHN

LUX, USA

Zdroj: OECD

Organizácia upozorňuje, že protekcionizmus a odvetné obchodné opatrenia by mohli stlmiť väčšinu účinkov
fiškálnych iniciatív. OECD odhaduje, že obchodné obmedzenia v Číne, EÚ a USA by mohli samotné ekonomiky
(bez prelivov do iných ekonomík) poškodiť vo výške 2% HDP. OECD odporúča fiškálnu iniciatívu kombinovať
so štrukturálnymi reformami tak, aby stimul priniesol čo najviac v záujme posilnenia inkluzívneho rastu
v dlhodobom horizonte.
Hlavné odkazy ekonomického výhľadu OECD pre SR:
 Rast HDP sa bude držať v roku 2017 na úrovni 3,4% a v roku 2018 posilní na 3,8%. Ťahať ho bude
najmä domáci dopyt.
 Súkromná spotreba bude pokračovať v raste, podporovaná tvorbou nových pracovných miest, nízkou
infláciou a rastom disponibilných príjmov.
 Pomalý nábeh investícií súvisiaci s čerpaním eurofondov bude kompenzovaný novými verejnými
výdavkami do infraštruktúry a posilnením súkromných investícií.
 Ceny sa budú postupne zvyšovať, až na úroveň 1,4% v roku 2018.
 Tvorba pracovných miest povedie k postupnému poklesu miery nezamestnanosti na úroveň 8,3% v roku
2018.
 V roku 2017 sa zníži deficit na 1,5% a v roku 2018 klesne na 0,6%.
 Vývoj hrubého verejného dlhu sa bude držať na úrovni 52,4% v roku 2017 a v roku 2018 poklesne na
51,2%.
 OECD Slovensku odporúča ambicióznejšie štrukturálne reformy, najmä opatrenia na zlepšenie
efektívnosti v zdravotníctve a školstve s cieľom podporiť udržateľný a inkluzívny hospodársky rast.
 Očakávaný rýchlejší rast príjmov by mal pomôcť dosiahnuť stanovený fiškálny cieľ na rok 2019, keďže
starnutie populácie predstavuje riziko pre udržateľnosť verejných financií.
 Vláda by mala pokračovať v efektívnej implementácii iniciatívy „Hodnota za peniaze“.
 Zlepšenie efektivity verejného sektora a zmena zloženia verejných výdavkov umožní vytvoriť fiškálny
priestor pre financovanie pro-rastových opatrení ako je vzdelávanie a výskum a vývoj. OECD tiež odporúča
zlepšiť daňový mix posunom od priamych daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie smerom
k majetkovým a environmentálnym daniam.

10

»» ENERGETIKA ««

Účasť výkonného riaditeľa IEA na konferencii SET Plan/CEEC X. o technologických
inováciách a energetike a prezentácia Svetového energetického výhľadu 2016
Dňa 1. decembra 2016 výkonný riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry IEA Fatih Birol navštívil Bratislavu
pri príležitosti jeho účasti na konferencii SET Plan/CEEC X. o technologických inováciách a energetike. F.
Birolovi bol pridelený samostatný panel venovaný zisteniam vydania vlajkovej publikácie IEA, Svetový energetický
výhľad 2016. Pri tejto príležitosti sa zároveň uskutočnilo bilaterálne stretnutie F. Birola so štátnym tajomníkom
MH SR V. Ferenczom orientované na spoluprácu SR s IEA a citlivú rozpočtovú situáciu IEA.
Výkonný riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry
(IEA/OECD) v Bratislave na desiatom ročníku
konferencie CEEC dňa 1. decembra 2016
odprezentoval najnovšiu edíciu vlajkovej publikácie
Svetový energetický výhľad (World Energy Outlook)
– WEO. Správa okrem tradičného prehľadu vývoja a
vyhliadok na energetických trhoch s užšou
orientáciou na sektor obnoviteľných zdrojov,
prináša analýzu dopadov Parížskej dohody o klíme
(COP21) na energetický sektor a cestu plnenia
stanovených cieľov, výzvy spojené so zvyšovaním
podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE),
vyhliadky fosílnych palív a ich schopnosť
Zdroj: www.google.com
prispôsobovať sa prebiehajúcim zmenám v
globálnom energetickom systéme, potrebu pokračujúceho posilňovania energetickej bezpečnosti a v neposlednom
rade previazanosť medzi svetovými zásobami vody s jednotlivými energetickými zdrojmi. V dôsledku
významných zmien v globálnom energetickom systéme za posledné desaťročia s významným dopadom na tie ďalšie,
Správa WEO 2016 jasne konštatuje, že obnoviteľné zdroje energie a zemný plyn sú veľkými víťazmi v závode na
uspokojenie rastúceho dopytu po energiách do roku 2040.
F. Birol poukázal aj na to, že Správa podrobila záväzky Parížskej dohody o zmene klímy (COP21) rozboru a zisťuje,
že éra fosílnych palív nie je ani zďaleka u konca a podčiarkuje výzvu dosiahnutia ambicióznejších cieľov v oblasti
klímy. Zdôraznil, že i napriek tomu, existujúce politiky a znižujúce sa náklady naprieč energetickým sektorom
umožnia zdvojnásobenie podielu obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti na svetovom energetickom
mixe v horizonte nasledujúcich 25 rokov. Správa predpovedá pokračovanie zvyšujúcej sa roly zemného plynu,
zatiaľ čo podiely uhlia a ropy budú na ústupe. Prvýkrát WEO prichádza s novým lídrom na nasledujúce obdobie zemný plyn a OZE (najmä veterná a solárna energia), vyraďujúc silné uhlie zo svojho dlhoročného prvenstva. F. Birol
upozorňuje, že v príbehu o budúcnosti energetického systému nie je len jedna cesta, nakoľko v praxi cestu určujú
vládne politiky, a tie budú určovať ďalšie smerovanie.
Táto transformácia však so sebou prináša novovynárajúce sa riziká pre oblasť energetickej bezpečnosti. V dlhšom
časovom horizonte investície do ropy a zemného plynu budú i naďalej mať zásadný význam pre uspokojenie dopytu
a zároveň nahradia klesajúcu produkciu, ale rast obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti znížia
dovozy ropy a zemného plynu v mnohých krajinách. Čaká nás obdobie väčšej volatility cien ropy. Globálny dopyt
po rope bude narastať až do roku 2040, spotreba uhlia bude v najbližších 25 rokoch len mierne narastať, a to
vďaka zníženému dopytu v Číne v dôsledku boja proti znečistenému ovzdušiu a diverzifikácii palivového mixu.
Implementácia medzinárodných záväzkov po Parížskej dohode iba spomalí predpokladaný nárast uhlíkových
emisií v sektore energetiky z priemernej hodnoty 650 miliónov ton ročne (od roku 2000) na zhruba 150 miliónov ton
ročne v roku 2040. Aj keď je to významný úspech, je stále nedostatočný, aby sa predišlo najhorším dôsledkom
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klimatických zmien, keďže by sa len obmedzil rast priemernej globálnej teploty - na cca 2,7°C (do roku 2100). Cesta
k 2°C scenáru je stále tŕnistá, ale je dosiahnuteľná, ak budú implementované politiky s cieľom urýchliť využívanie
väčšieho počtu nízkouhlíkových technológií a zavádzanie energetickej efektívnosti vo všetkých odvetviach.

»» PÔDOHOSPODÁRSTVO ««

Schéma OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu zasadala
v Bratislave
V dňoch 5. – 7. decembra 2016 zasadala v
Bratislave Schéma OECD pre uplatňovanie
medzinárodných noriem pre ovocie a
zeleninu.
Okrem
bežnej
agendy
sa
počas
75. plenárneho zasadnutia Schémy OECD
zástupcovia 22 členských i partnerských
krajín OECD mali možnosť oboznámiť
s ovocinárskym
sektorom
Slovenska.
Činnosť organizácie výrobcov Bonum
prezentoval jej prokurista P. Turlík.
Na program sa dostala aj v súčasnosti veľmi
aktuálna téma diskutovaná na globálnych
i európskych
fórach,
a to
oblasť
potravinových
strát
a
odpadu.
S prezentáciou na tému posilnenia úsilia pri
predchádzaní plytvania potravinami a znižovania odpadu z potravinového reťazca vystúpila riaditeľka
Slovenskej aliancie moderného obchodu K. Fašiangová. Delegáti krajín počas odbornej exkurzie navštívili jedného
z členov organizácie výrobcov Bonum, Danubius Fruct, spol. s.r.o., v Dunajskej Lužnej. Na zasadnutí sa za
MPRV SR zúčastnil aj štátny tajomník Gabriel Csicsai.
Zasadnutie Schémy OECD pre ovocie a zeleninu sa konalo v Bratislave práve v čase, keď bolo Slovensko historicky
po prvýkrát predsedníckou krajinou Rady EÚ. Slovensko bolo hostiteľskou krajinou plenárneho zasadnutia po
prvýkrát. Nejde však o našu prvú aktivitu v rámci tejto schémy OECD, ktorá sa konala na Slovensku.
V Mojmírovciach pri Nitre SR organizovala doteraz už 18 ročníkov medzinárodného školiaceho kurzu pre
harmonizáciu
hodnotenia
kvality
ovocia
a zeleniny. Jeho posledné ročníky sa konali pod
oficiálnou záštitou OECD a EHK OSN. Slovensko
je aktívnym členom tejto schémy OECD, čo
znamená, že nie sme len pasívnym prijímateľom
informácií o dobrých praktikách od iných členských
i partnerských krajín OECD, ale sa podieľame aj na
aktívnom odovzdávaní našich expertných
skúseností. MPRV SR si v rámci SK PRES vytýčilo
za cieľ opätovne spustiť koordináciu členských
štátov EÚ k otázkam riešeným v Schéme OECD
pre ovocie a zeleninu, čo sa podarilo dosiahnuť.
SK PRES 22. novembra 2016 predsedala
Pracovnej skupine Rady EÚ pre koordináciu
otázok súvisiacich s OECD (F.22B), kde boli
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prediskutované predovšetkým body, ktoré majú priamy dopad na legislatívu EÚ a vyžadujú si spoločnú pozíciu
členských štátov EÚ.
Schéma OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu podporuje používanie
medzinárodných kontrolných certifikátov a propaguje používanie jednotných medzinárodných noriem kvality.
Všetky aktivity Schémy vedú k odstraňovaniu prekážok v medzinárodnom obchode, zvyšovaniu
transparentnosti a dôvery na trhu a vysledovateľnosti produktov.
Schéma funguje od roku 1962. Slovenská republika je jej členom od roku 1997, pričom členským štátom OECD je
SR od decembra 2000. Poľnohospodárske kódy a schémy OECD majú za cieľ predovšetkým podporu
medzinárodného obchodu pomocou harmonizácie a zjednodušenia kontrolných a skúšobných postupov. SR je členom
všetkých štyroch poľnohospodárskych kódov a schém OECD. Okrem Schémy pre ovocie a zeleninu sú to Schéma
pre odrodovú certifikáciu osív, Schéma pre lesný reprodukčný materiál a Schéma pre skúšanie poľnohospodárskych
a lesných traktorov.
Autor textu a fotografií: MPRV SR

_______________________________________________________________________________

Workshop OECD-Holandsko: Riadenie vodných rizík v poľnohospodárstve
Diskusia so súkromným sektorom
Spojená Pracovná skupina OECD pre poľnohospodárstvo a životné prostredie (JWPAE) pracuje na projekte
zameranom na budúce problematické oblasti v otázke vodných rizík v poľnohospodárstve. Cieľom projektu je
ohodnotiť oblasti lokalizované ako rizikové, čo sa týka problematiky vody z pohľadu poľnohospodárskej výroby, a
následne ponúknuť riešenie vo forme predvídavých a mitigačných politík. OECD v spolupráci s holandským
Ministerstvom hospodárstva zorganizovala dňa 9. novembra 2016 workshop, na ktorý prizvala aj súkromný sektor v
záujme podporiť tento projekt a posunúť sa v otázke riešení a vylepšení riadenia vodných rizík v poľnohospodárstve.
Očakáva sa, že poľnohospodársky sektor bude v budúcnosti čeliť zvýšenému počtu vodných rizík, od nedostatku
vody, cez povodne, až po riziká spojene s kvalitou vody. Tieto riziká môžu mať vážny negatívny vplyv na
poľnohospodársku výrobu a produktivitu. Na workshope sa diskutovalo o opatreniach prijatých súkromným
agropotravinárskym sektorom v záujme čeliť týmto výzvam, nevynímajúc rozšírenie dostupných informácií
o vodných rizikách, či opatrenia na zníženie vodných rizík v poľnohospodárskych podnikoch. Súčasťou workshopu
bola aj diskusia o spolupráci medzi agropotravinárskymi podnikmi a vládami jednotlivých krajín v tejto oblasti,
s cieľom ujasniť úlohu politík a identifikovať príležitosti pre ďalšiu spoluprácu.
Program workshopu bol tvorený tromi hlavnými časťami: (a) Informácie o vodných rizikách v poľnohospodárstve:
vyhodnotenie, identifikácia a zverejnenie; (b) Inovatívny a efektívny prístup k riadeniu vodných rizík
v poľnohospodárstve; (c) Spolupráca s vládami: aká je úloha politík a spolupráce?.
Účastníci workshopu boli delegáti JWPAE, zástupcovia agropotravinárskych podnikov, think-thanky so skúsenosťami
v poľnohospodárstve a riadení vodného hospodárstva, poskytovatelia technológií a experti z akademickej oblasti.
Výsledky workshopu budú zapracované do prebiehajúcej práce OECD
v poľnohospodárstve a budú zosumarizované v brožúre pre ďalšiu propagáciu.

v oblasti

vodných

rizík

Viac informácií je možné nájsť na stránke http://www.oecd.org/tad/events/workshop-managing-water-risks-foragriculture.htm.
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»» ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ««

Rada OECD schválila Odporúčania pre oblasť vody
Čím viac ekonomiky a populácie rastú a zmena klímy sa zintenzívňuje, tým
viac ekonomických aktivít a obyvateľov bude musieť čeliť rizikám spojených
s vodou. Vystavenie suchám, povodniam a nedostatočný prístup
k zásobovaniu vodou a hygienickým zariadeniam vyžadujú každoročne
investície vo výške približne 500 miliárd USD. Investície do riešenia
nedostatku vody môžu byť nápomocné pri udržiavaní rastu a blahobytu
vzhľadom na stále sa zväčšujúce riziká súvisiace s vodou. Aj publikácia
Environmentálny výhľad OECD do roku 2050: Dôsledky nečinnosti
dokumentuje niektoré z dopadov, ktoré by boli spôsobené priveľkým
množstvom vody, prílišným nedostatkom vody, alebo nadmerne znečistenou
vodou. Práca OECD v oblasti vody je zameraná najmä na riadenie nedostatku
vody, kvalitu vody a prírodné katastrofy spôsobené vodou a vyplýva z nej,
že riadenie a financovanie by mali byť dvomi najnevyhnutnejšími
podmienkami pre správne uchopenie tejto témy.

Zdroj: OECD

OECD si z tohto dôvodu vytýčila ako cieľ vytvoriť také politické
odporúčania, ktoré by spájali všetku prácu organizácie v oblasti vody od
roku 1970 v jednotnom a súdržnom dokumente, ktorý by obsahoval aj akčné
opatrenia. Dňa 13. decembra 2016 boli na Rade OECD schválené Odporúčania
Rady OECD pre oblasť vody, čím boli zrušené štyri už existujúce Odporúčania

Rady týkajúce sa tejto problematiky.
Odporúčania pokrývajú širokú škálu otázok ako sú kvantitatívne a kvalitatívne hospodárenie s vodou, riadenie
vodných rizík, stanovenie ceny vody, či financovanie vodných služieb a infraštruktúry. V odporúčaniach je
obsiahnuté aj využitie vody v poľnohospodárstve, hospodárenie s vodou v mestách a s ním spojené otázky.
Odporúčania predstavujú unikátny zdroj politických odporúčaní zameraných na najnaliehavejšie problémy, ktorým
musia centrálne a lokálne autority čeliť.
Proces návrhu odporúčaní a ich úspešné prevedenie cez schvaľovací postup viacerých výborov a pracovných skupín
OECD boli zdĺhavé a náročné (trvali viac než dva roky), a nezaobišli sa bez konštruktívneho zapojenia Stálych misií
členských krajín OECD a ďalších zainteresovaných strán do procesu prostredníctvom Neformálnej kontaktnej
skupiny pre vodu (IWLG). Viacero veľvyslancov Stálych misií sa pochvalne vyjadrilo o transparentnosti
a inkluzívnosti procesu, ktorý uviedli ako správny príklad pre ďalšie vytváranie noriem v OECD.
OECD v súčasnosti pracuje na vyvinutí nástroja pre implementáciu odporúčaní, ktorý by poskytoval detailné
usmernenia týkajúce sa koncepcie, nástrojov a politických možností zavedenia odporúčaní. OECD zároveň
vyzýva aj nečlenské krajiny, aby odporúčania v blízkej budúcnosti prijali.

_______________________________________________________________________________
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Spojená vedecká konferencia OECD a ProSafe pre reguláciu vyrábaných nanomateriálov
V dňoch 29. novembra 2016 – 1. decembra 2016 sa
v OECD konala spojená vedecká konferencia ProSafe
a OECD, ktorej nosnou témou bola vedecky podložená
podpora regulácie vyrábaných nanomateriálov.

Zdroj: OECD

Cieľom ProSafe je koordinovať a posilniť už existujúce aj
nové iniciatívy v oblasti nanobezpečnosti s dôrazom
kladeným na kontext regulácie. Program OECD v oblasti
vyrábaných nanomateriálov je zameraný na regulačné
a politické aspekty prepojené s ľudským zdravím
a environmentálnou bezpečnosťou, ktoré zahŕňajú aj
vývoj nástrojov posúdenia bezpečnosti.

Cieľom konferencie bolo podporiť efektívnu implementáciu už existujúcich rámcov hodnotenia bezpečnosti pre
vyrábané nanomateriály, podporené relevantnými údajmi pre reguláciu na základe výskumov o nanobezpečnosti.
Výstupy a odporúčania konferencie poskytujú nové vedecké odporúčania pre hodnotenie rizika prostredníctvom
dodávateľského reťazca a poukazujú na oblasti politík, ktoré by mali byť lepšie regulované príslušnými orgánmi.
Program konferencie zahŕňal prezentácie výskumných iniciatív, po ktorých nasledovali diskusie v rámci menších
diskusných skupín zamerané na oblasti regulácie ako fyzikálno-chemická identifikácia a charakterizácia, vystavenie,
kinetika, ekologické dopady a dopady na zdravie, ako aj testovacie a hodnotiace stratégie. Každej diskusnej skupine
predsedal expert pôsobiaci vo výskumnej iniciatíve zodpovedajúcej téme diskusie.
Na ProSafe-OECD konferencii prebehli aj diskusie medzi účastníkmi o výsledkoch projektov financovaných
z prostriedkov EÚ zameraných na nanobezpečnosť, ako aj o výsledkoch aktivít OECD v oblasti nanobezpečnosti
a ich regulačnej relevantnosti. Konferencia bola poslednou konferenciou EU FP7 projektu NANoREG.
Slovensko bolo na vedeckej konferencii zastúpené expertom z Odboru environmentálnych rizík a biologickej
bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR, J. Janigom.
OECD a nanomateriály:
V čase, keď začali byť nanomateriály komerčne využívané, OECD spustila v roku 2006 vlastný plán práce, aby
zabezpečila prístup k hodnoteniu rizika a hodnoteniu vystavenia pre vyrábané nanomateriály na vysokej
úrovni, podložený vedeckým základom, a medzinárodne harmonizovaný. Na základe tejto iniciatívy dospeli
OECD a jej členské krajiny k záveru, že prístupy k testovaniu a hodnoteniu tradičných chemikálií sú vo
všeobecnosti vhodné na vyhodnotenie bezpečnosti nanomateriálov, avšak mali by byť upravené podľa ich
špecifických vlastností. Tak, ako tomu je aj pri všetkých ostatných chemikáliách, aj nanomateriály predstavujú určitú
výzvu, ale vo väčšine prípadov je možné k nim pristupovať podľa už existujúcich testovacích metód a prístupov
hodnotenia. V niektorých prípadoch môže byť potrebné upraviť metódy prípravy vzoriek a dozimetrie pre testovanie
bezpečnosti. Podobne je niekedy potrebné vypracovať úpravy pre niektoré testovacie metodiky, avšak nie je potrebné
vyvinúť úplne nové prístupy pre nanomateriály. OECD pokračuje vo svojom cieli preskúmať všetky už existujúce
postupy, a to v záujme identifikovať a implemetovať potrebné zmeny pre aplikáciu nanomateriálov.

_______________________________________________________________________________

V OECD sa konal už 5. ročník Fóra pre zelený rast a udržateľný rozvoj

V dňoch 9. – 10. novembra 2016 sa v OECD konal v poradí už 5. ročník Fóra pre zelený rast a udržateľný rozvoj
(GGSD), ktoré bolo tentokrát zamerané na témy zeleného rastu v mestách, územného plánovania a využívania
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pôdy. Na Fóre sa zišli účastníci i vystupujúci z rôznych prostredí (súkromný aj verejný sektor, akademická obec),
ktorí mali možnosť diskutovať a vyhodnotiť environmentálne a ekonomické dopady rôznych politík v oblasti
využitia pôdy a územného plánovania, ako aj skúmať, akým spôsobom by mohli inovatívne prístupy k regulácii
využitia pôdy a nástroje environmentálnej politiky dopĺňať a vplývať na tradičné a súčasné prístupy k využívaniu
pôdy a zelenému rastu na úrovni miest.
Fórum stavalo na práci Pracovnej skupiny OECD pre integráciu environmentálnych a ekonomických politík
(WPIEEP), Výboru OECD pre environmentálnu politiku (EPOC), Výboru OECD pre politiku regionálneho rozvoja
(RDPC), Siete OECD pre životné prostredie a rozvojovú spoluprácu (ENVIRONET) a Výboru OECD pre rozvojovú
pomoc (DAC).
Fórum tvorilo niekoľko panelov, ktoré boli zamerané na nasledovné témy:
-

Inkluzívny zelený rast a udržateľný rozvoj v politikách zameraných na využívanie pôdy

-

Výzvy spôsobené nekontrolovaným rastom miest

-

Výzvy týkajúce sa inovatívnych prístupov k zelenému rastu a komplexnosti v mestách

-

Odolná infraštruktúra

-

Meranie pokroku zeleného rastu v mestách a SDGs

-

Kampaň pre inkluzívne mestá

-

Dopad daňových politík na využívanie pôdy

Na okraj GGSD prebehlo zverejnenie publikácie OECD „Zelený rast v mestách dynamickej Ázie“, ktorá je zameraná
na podporu zeleného rastu v rýchlo sa urbanizujúcich mestách v Ázii a skúmanie politík a postupov v správe vecí
verejných, ktoré podporujú konkurencieschopnosť a ekologizáciu rýchlo expandujúcich hospodárstiev. Publikácia
obsahuje súhrn a výstupy piatich prípadových štúdií z Bangkoku (Thajsko), Hao Phongu (Vietnam), Bandung
Iskandaru (Malajzia) a Cebu (Filipíny).

»» ZDRAVOTNÍCTVO ««

Zverejnenie publikácie “Pohľad na zdravie:
Európa 2016”
Dňa 23. novembra 2016 zverejnili v Bruseli GT OECD A. Gurría a
eurokomiskár pre zdravie a bezpečnosť potravín V. Andriukaitis
spoločnú publikáciu OECD a EK "Pohľad na zdravie: Európa 2016",
ktorá obsahuje kľúčové ukazovatele zdravia a zdravotníckych
systémov v 28 členských krajinách EÚ, 5 kandidátskych krajinách
do EÚ a 3 EFTA krajinách. Publikácia poskytuje porovnanie
zdravotného stavu, rizikových faktorov, výdavkov na zdravotníctvo,
dostupnosti zdravotnej starostlivosti a jej kvality medzi 36 európskymi
krajinami. Tohtoročné vydanie obsahuje aj inovatívne kapitoly
analyzujúce prepojenia medzi zdravím obyvateľov a výsledkami na
trhu práce, ako aj potrebu posilniť systém primárnej zdravotnej
starostlivosti vo všetkých krajinách EÚ.
Zdroj: OECD
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Hlavné odkazy publikácie:


V záujme ďalšieho zlepšovania úrovne zdravia obyvateľstva a znižovania nerovností v oblasti zdravia v
členských štátoch EÚ potrebujeme účinnejšiu prevenciu a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť



Zabezpečovanie všeobecného prístupu k zdravotnej starostlivosti má kľúčový význam pri znižovaní
nerovností v oblasti zdravia



Nevyhnutné je posilnenie odolnosti, efektívnosti a udržateľnosti systémov zdravotnej starostlivosti, ako
aj monitorovanie a zlepšovanie stavu zdravia v EÚ.

Publikácia odhaduje, že predčasná smrť približne 550 000 osôb v produktívnom veku v rámci krajín EÚ,
spôsobená chronickými chorobami (zahŕňajúc napríklad infarkt, mozgovú príhodu, cukrovku a rakovinu), stojí
ekonomiky EÚ 115 miliárd eur ročne, alebo 0,8% HDP. Toto číslo nezahŕňa ďalšie straty vyplývajúce z nižšej miery
zamestnanosti a produktivity ľudí žijúcich s chronickými zdravotnými ťažkosťami. Zatiaľ čo včasná diagnostika a
lepšia liečba podstatne prispeli k zníženiu podielu osôb, ktoré týmto chorobám podľahnú, mnohé krajiny – najmä v
strednej a východnej Európe – v tomto trende zaostávajú.
Slovensko má v porovnaní s inými členskými krajinami EÚ vysoký počet predčasných úmrtí a stratených
potenciálnych produktívnych rokov, ako aj vysokú mieru hospitalizácií. Pozitívne nízke sú čísla pre počet
obyvateľov postihnutých demenciou, aj pre počet obyvateľov užívajúcich drogy. SR je jediná európska krajina, v
ktorej sa za posledných 15 rokov znížil počet zdravotných sestier zo 7,8 na 5,8 na 1000 obyvateľov.
Publikácia poukazuje na to, že existujú veľké rozdiely medzi očakávanou dĺžkou života nielen medzi krajinami
EÚ, ale že sú znásobené aj rozdielmi v rámci jednotlivých krajín – medzi najbohatšími/najvzdelanejšími a
najchudobnejšími/najmenej
vzdelanými
obyvateľmi. Po svetovej finančnej kríze v roku
2008 taktiež narástol aj počet obyvateľov EÚ s
nízkymi príjmami, ktorí priznali, že majú
obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti
z finančných dôvodov.
„Pohľad na zdravie: Európa 2016“ poukazuje aj
na pomalý rast v zdravotníckych výdavkoch v
mnohých krajinách EÚ v roku 2015, ktoré
spolu predstavovali 9,9% HDP EÚ. V
Nemecku, Švédsku a Francúzsku dosiahli tieto
výdavky 11% HDP, a v krajinách východnej
Európy sa pohybovali len na úrovni od 5% do
6% HDP. Výdavky na zdravotníctvo predstavujú
v SR 7% HDP, čo nás radí na v poradí 21.
miesto. Vo všetkých krajinách EÚ sa očakáva,
Zdroj: OECD
že sa výdavky na zdravotníctvo v najbližších
rokoch zvýšia, a to najmä kvôli starnutiu
populácie a rozšíreniu nových diagnostických a liečebných technológií.
Viac informácií o tejto publikácii, ako aj podrobné zhrnutia pre Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a
Spojené kráľovstvo sú dostupné na webstránke www.oecd.org/health/health-at-a-glance-europe-23056088.htm.
_______________________________________________________________________________
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Graf mesiaca: Osoby trpiace chronickými chorobami majú nižšiu šancu byť zamestnané

Zdroj: OECD

Osoby trpiace chronickými chorobami, ako napríklad cukrovka, srdcové ochorenia, či reuma tvoria skupinu s
vyššou mierou nezamestnanosti, keďže odchádzajú do dôchodku skôr, alebo majú väčšie ťažkosti sa opätovne
presadiť na trhu práce. Podľa najnovšieho prieskumu SHARE bolo 70% osôb vo veku 50-59 rokov trpiacich jednou
chronickou chorobou a 52% osôb trpiacich dvomi chronickými chorobami zamestnaných v roku 2013, v
porovnaní so 74% tých, ktorí netrpia žiadnou chronickou chorobou v 14 európskych krajinách. Z toho vyplýva, že
je potrebná väčšia snaha na prevenciu chronických chorôb medzi obyvateľmi v produktívnom veku, ako aj lepšia
integrácia politík v oblasti zdravotníctva a práce, v záujme znížiť negatívne dopady zdravotných ťažkostí na trh
práce.

»» VZDELÁVANIE ««

Nové výsledky medzinárodného hodnotenia výkonnosti študentov PISA 2015
Programom PISA sa od roku 2000 v trojročných intervaloch posudzuje
výkonnosť študentov vo veku 15 rokov v participujúcich krajinách
prostredníctvom výberového štatisticky reprezentatívneho testovania. Ku
hlavným oblastiam kompetenčného testovania (matematika, prírodné
vedy, čitateľská gramotnosť) boli pridané dve nové oblasti: finančná
gramotnosť a zručnosti pre prácu v tímoch.
Výsledky budú publikované v celkovo piatich zväzkoch, z ktorých prvé dva
s podtitulmi „Excelentnosť a spravodlivosť vo vzdelávaní" a „Politiky a
prax pre úspešné školstvo" boli zverejnené dňa 6. decembra 2016 na
otváracích podujatiach v Paríži a v Londýne. Prieskumu sa zúčastnilo 540
tisíc študentov štatisticky reprezentujúcich vzorku približne 29 miliónov
žiakov vo veku 15 rokov z 72 krajín a teritórií vrátane 35 krajín OECD.
Zdroj: OECD

Štatistická analýza výsledkov testu umožňuje časové aj medzištátne
porovnávanie úrovne vedomostí študentov a určitých vplyvov na vývoj a
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úroveň školstva v jednotlivých krajinách. Výsledky ukázali štatisticky nevýznamný pokles priemernej
nameranej úrovne, ktorý bol preukázaný aj v prípade slovenských študentov a významné zlepšenie bolo spozorované
len v 12 krajinách. Celkovo najúspešnejšou krajinou v hodnotení bol Singapur a najvyššie hodnotenými členmi
OECD sa stali Japonsko, Estónsko, Fínsko a Kanada. Na Slovensku podľa metodiky OECD dosiahlo výborné
výsledky v aspoň jednej z troch hodnotených oblastí 9,7% študentov, zatiaľ čo 20,1% študentov dosiahlo nedostatočné
výsledky vo všetkých troch oblastiach. Najvyššiu úspešnosť mali slovenskí študenti v oblasti matematiky a najnižšiu
v oblasti literárnej gramotnosti. Spomedzi susedných štátov boli v testovaní najúspešnejší poľskí študenti, z ktorých
15,1% dosiahlo výborné výsledky v aspoň jednej z troch oblastí a v nedostatočnej skupine sa ocitlo iba 8,3%
študentov.
Zaujímavá je analýza výsledkov z hľadiska pohlaví študentov a z hľadiska takzvaných rizikových skupín, teda
študentov dosahujúcich nižšiu než základnú úroveň v čase testovania. Na Slovensku boli v čitateľskej gramotnosti
úspešnejšie dievčatá a v matematike chlapci. V prírodných vedách boli obe skupiny vyrovnané. Veľkosť rizikovej
skupiny bola 27,7% v matematike, 30,7% v prírodných vedách a 32,1% v čitateľskej gramotnosti. Nárast počtu
študentov v rizikovej kategórii je spravidla spôsobovaný súčasným vplyvom sociálnych nerovností medzi rodinami
študentov a nedostatočnými zdrojmi na zabezpečenie kvality škôl. V SR za posledných 9 rokov rástli verejné
výdavky do školstva na hlavu obyvateľa vyšším tempom než vo väčšine krajín OECD. Tento nárast sa v čase
testovania v roku 2015 ešte nepremietol do zlepšenia vedomostnej úrovne študentov. Pozorovania z testovania PISA
naznačujú, že kvalitný vzdelávací systém a odbornosť pedagógov dokáže podstatne zlepšiť postavenie detí zo
znevýhodneného socio-ekonomického prostredia.

»» ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA ««

Zasadnutie Globálneho partnerstva pre efektívnosť rozvojovej spolupráce na vysokej úrovni
v Nairobi
V dňoch 28. novembra - 1. decembra 2016 sa
v hlavnom
meste
Kene,
Nairobi,
konala
medzinárodná konferencia „Global Partnership
for Effective Development Cooperation“ za účasti
slovenskej delegácie vedenej generálnym riaditeľom
sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej
a humanitárnej spolupráce MZVaEZ SR M.
Mlynárom. Cieľom konferencie bolo umocniť
pozitívny dopad rozvojovej spolupráce za
posledných 15 rokov. Výstupom konferencie bol
obsiahly záverečný dokument, ktorý pomôže
formovať postup rozvojových aktérov pri spoločnom
implementovaní Agendy 2030 a úspešnom dosiahnutí
cieľov udržateľného rozvoja (SDGs). Za účelom
harmonizácie stanovísk členských štátov Európskej
Zdroj: MZVaEZ SR
únie k tomuto dokumentu, zorganizovalo slovenské
predsedníctvo v Rade EÚ koordinačné mítingy za
účasti jednotlivých delegácií členských štátov EÚ. Členské štáty EÚ sa zhodli na silnej jednotnej pozícii a
väčšina slovenských pozícií bola do dokumentu presadená. Na zasadnutí GPEDC boli taktiež predstavené výsledky
druhého kola medzinárodnej monitorovacej štúdie o efektívnosti využívania rozvojovej pomoci v 81 prijímajúcich
krajinách a teritóriách.
Vedúci slovenskej delegácie M. Mlynár počas konferencie uskutočnil viaceré pracovné stretnutia s delegáciami
členských štátov zdužených vo Výbore OECD pre rozvojovú pomoc (DAC), predmetom ktorých bola reflexia úlohy
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donorských krajín v rozvojovej spolupráci, ciele udržateľného rozvoja a zapájanie súkromného sektora do
medzinárodného rozvoja. Na konferencii sa taktiež uskutočnilo zasadnutie platformy MOPAN – Siete pre
hodnotenie výkonnosti medzinárodných organizácií, ktorej úlohou je hodnotiť pridanú hodnotu a kvalitu
využívania vzájomnej spolupráce v medzinárodných organizáciách.

»» VEDA A TECHNOLÓGIE ««

Výhľad pre vedu, technológie a inovácie 2016
Zníženie vládnych výdajov na výskum v oblasti vedy a technológií
v mnohých krajinách môže ohroziť inovácie. OECD Výhľad pre vedu,
technológie a inovácie 2016 varuje, že odpor voči globalizácii a
migrácii v niektorých krajinách môže ohroziť inovácie, ktoré sú
založené na cezhraničnej spolupráci a schopnosti vedcov, študentov a
podnikateľov presúvať sa a pracovať v rôznych krajinách.
Hoci univerzity a verejné výskumné inštitúcie získali o 30% menej
finančných prostriedkov na vedu a výskum (R&D), tieto inštitúcie
vykonávajú tri štvrtiny verejného výskumu. Často ide o dlhodobý a
vysoko rizikový výskum, ako aj tie projekty, ktoré majú väčší
potenciál sa odraziť v konkrétnych sociálnych benefitoch.
Vládne výdavky na výskum a na vyššie vzdelávacie inštitúcie v
krajinách OECD poklesli v roku 2014 po prvýkrát od roku 1981,
odkedy sa tieto údaje zbierajú. Údaje o objeme vládnych výdavkov
venovaných na R&D v rokoch 2000 až 2015 preukazujú, že v krajinách
ako Nemecko, Japonsko a Kórea tento objem narastá, ale krajiny ako
Zdroj: OECD
Austrália, Fínsko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Veľká Británia a
USA znižujú svoj záujem o R&D. Celkovo vládne výdavky na R&D v OECD krajinách klesajú od roku 2009 z
dôvodu globálnej finančnej krízy.
Slovenská republika podľa danej publikácie OECD patrí medzi krajiny so stabilným, príp. miernym nárastom
verejných výdavkov na R&D v ostatnom období. Najväčšia časť týchto výdavkov SR bola venovaná výskumu v
oblasti energetiky, menšia časť na oblasť zdravotníctva a životného prostredia. SR zároveň zaviedla novú daňovú
schému na R&D (spoločne s Lotyšskom), pričom v ostatných krajinách boli tieto daňové schémy pomerne stabilné.

»» REGIONÁLNY ROZVOJ ««

Aj starostovia a primátori miest môžu zohrať kľúčovú úlohu pri podpore a realizácii
inkluzívneho rastu
Starostovia, primátori a lokálni lídri z celého sveta spustili dňa 21. novembra 2016 v OECD počas zasadnutia
Iniciatívy OECD starostov podporujúcich inkluzívny rast Akčný plán boja s nerovnosťou, podpory tvorby
pracovných miest a posilnenia hospodárskeho rozvoja. Zasadnutie sa konalo počas úvodného dňa „Globálneho
samitu miest vhodných pre život“, ktorý organizovala radnica mesta Paríž.
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Účastníci zdôraznili jasný odkaz zasadnutia – lokálni lídri sú kľúčovými
osobami pri realizácii a tvorbe inkluzívneho rastu v mestách.
Poukázali taktiež na fakt, že 9 z 10 miest vykazuje vyššie úrovne
nerovnosti v príjmoch domácností, než je ich príslušný národný priemer.
Zasadnutia sa okrem iných zúčastnili aj starostka mesta Paríž,
A. Hidalgo, prezident Nadácie Ford, D. Walker, a starosta mesta Dakar,
K. Sall, a ďalších 26 starostov/primátorov veľkých miest, aby slávnostne
odštartovali „Parížsky akčný plán pre inkluzívny rast v mestách“. Akčný
plán podporuje aj ďalšia iniciatíva OECD pre inkluzívny rast „All on
Board“, ktorá bola vytvorená na začiatku finančnej krízy v záujme čeliť
narastajúcim nerovnostiam. Práca iniciatívy, ktorá označila starostov miest
za srdce inkluzívneho rastu bola podporená aj prácou skupiny
veľvyslancov pod vedením stáleho predstaviteľa USA pri OECD,
D. Yohannesa.
50 starostov miest, ktorí sa tejto iniciatívy zúčastnili, pracovali najmä na
štyroch pilieroch identifikovaných v Akčnom pláne – vzdelanie; trhy
práce; bývanie a životné prostredie v mestách; a infraštruktúra
a verejné služby.
Nová publikácia OECD odprezentovaná na zasadnutí poukázala na to, že
na stále viac a viac globalizovanom trhu práce je konkurencia vysoko
zručných pracovníkov a vytváranie kvalitných pracovných miest oveľa
Zdroj: OECD
intenzívnejšie, než v minulosti, a to nielen v rámci jednotlivých krajín, ale
aj na globálnej úrovni. „Tvorba pracovných miest a miestny hospodársky
rozvoj 2016“ uvádza, že rozdiely medzi hlavnými a tými najmenej dôležitými oblasťami narastajú rýchlym krokom,
a spôsobujú tak vážny problém pri dosahovaní inkluzívneho národného rastu.
Cieľom Akčného plánu je dosiahnuť taký stav, v ktorom nebudú mať jednotlivé veľké mestá markantný náskok len na
národnej úrovni, ale v rámci ktorého sa budú môcť porovnávať aj na medzinárodnej úrovni.
V nadväznosti na zasadnutie iniciatívy sa OECD zaslúžila aj o veľmi pozitívne hodnotený prínos počas „Samitu
starostov miest C40: Mestá, ktoré sú na čele boja proti zmene klímy“, ktorý sa konal v dňoch 30. novembra – 2.
decembra 2016 v Mexico City. Riaditeľka Centra OECD pre podnikanie, MSP, miestny rozvoj a turizmus a zároveň
predsedníčka Iniciatívy starostov pre inkluzívny rast v mestách, L. Kamal-Chaoui, predstavila víziu OECD pre
inkluzívny prístup k boju proti zmene klímy aj s príkladmi klimatických iniciatív, ktoré sú zamerané na boj proti
nerovnostiam a poskytujú viacero sociálnych výhod.

_______________________________________________________________________________

Produktivita a konkurencieschopnosť vidieckych oblastí
Dňa 7. novembra 2016 sa v OECD konal seminár
zameraný
na
podporu
produktivity
a konkurencieschopnosti vidieckych oblastí, ktorého
cieľom bolo poskytnúť príležitosť pre politických
a administratívnych lídrov krajín OECD na
zdôraznenie
skúseností
a vhodných
politík
spojených s rozvojom vidieckych oblastí.
Seminár, ktorého otvorenie prebehlo pod vedením
zástupkyne GT OECD M. Kiviniemi staval na
poznatkoch a informáciách publikácie „Územný
prehľad riedko osídlených severných oblastí mexického
štátu Morelos“, ako aj na príležitostiach a výzvach
Zdroj: OECD
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zaujímavých pre vidiecke regióny spomenuté v publikácii „Regionálny výhľad OECD 2016“.
Seminár poukázal na fakt, že vidiecke oblasti nemusia nutne byť synonymom úpadku, a že sú dôležitým
prispievateľom do národných ekonomík. Musia však čeliť mnohým výzvam spojeným so starnutím obyvateľov,
klesajúcou produktivitou, či nerovnosťami.
Seminár bol zameraný na oblasti inovácií a podnikania; infraštruktúry a dostupnosti; poskytovania služieb
a demografických zmien; a trhov práce a zručnosti. Každá časť seminára mala svojho expertného moderátora, ako aj
panel zástupcov rôznych regiónov a krajín. Počas celého trvania seminára bol kladený dôraz na politiky rozvoja
vidieka, ktoré môžu byť nápomocné pri maximalizácii potenciálu rastu vidieckych oblastí, ako aj na Vidiecku
politiku 3.0, ktorá identifikuje poskytovanie integrovaného prístupu k investíciám podporujúcim pozitívne faktory
rastu.

»» DOPRAVA ««

Svetové ocenenie v oblasti dopravy putuje do ITF
Prestížne a výnimočné ocenenie Dekáda bezpečnosti cestnej
premávky pre rok 2017 je už v rukách Medzinárodného dopravného
fóra (ITF). ITF bolo ocenené za svoje vedúce postavenie pri zlepšovaní
podpory bezpečnosti na cestách na globálnej úrovni prostredníctvom
jednej zo svojich najnovších publikácií „Zero Road Deaths and
Serious Injuries“ ktorá poskytuje prehľad o pokroku, ktorý krajiny
dosiahli, ako aj usmernenia a overené postupy pre vlády, biznis,
akademickú obec či lídrov, v ktorých záujme je výrazne znížiť počet
úmrtí na cestách v ich komunitách. Aj tí najskúsenejší účastníci cestnej
premávky totiž nie sú neomylní a „bezpečný systém“ vytvára prostredie,
v ktorom nejestvuje priestor na chyby s fatálnymi následkami.
Publikácia poukazuje aj na spôsoby, ktorými je možné zlepšiť cestnú
bezpečnosť pre najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky –
chodcov, cyklistov, motocyklistov, či seniorov v mestskej premávke.

Zdroj: OECD

Patrón ocenenia, princ Michael z Kentu odovzdal špeciálnu cenu
generálnemu tajomníkovi ITF, J. Viegasovi a I. Cameronovi,
predsedovi pracovnej skupiny ITF počas obeda s profesionálmi
z oblasti cestnej bezpečnosti dňa 13. decembra 2016 v Londýne.

Od svojho zverejnenia bola publikácia sprístupnená online viac ako
1600-krát, a jej závery sú pravidelne prezentované na medzinárodných eventoch. Publikácia poskytuje usmernenia
pre lokálnych lídrov, ktorých cieľom je radikálne znížiť počet úmrtí na cestách v ich komunitách a obsahuje 4
odporúčania pre politiky na dosiahnutie tohto cieľa: byť ambiciózny (myslieť na bezpečné cesty, nie bezpečnejšie
cesty); byť rozhodný (urgovať situáciu a byť jej priekopníkom); byť inkluzívny (zabezpečiť zdieľanú zodpovednosť
za bezpečnosť na cestách); a byť konkrétny (podporovať jednoznačné ciele s konkrétnymi operatívnymi úlohami).
Princ Micheal z Kentu podporuje nové obzory a inovácie v oblasti cestnej bezpečnosti. Ocenenie Dekáda bezpečnosti
cestnej premávky bolo po prvýkrát udelené v roku 1987, kedy princ Michael túto iniciatívu odštartoval, a jeho cieľom
bolo oceniť organizácie a spoločnosti pre ich podiel na znižovaní počtu úmrtí na cestách. Viac informácií je možné
nájsť na webstránke www.roadsafetyawards.com.

______________________________________________________________________________
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Výročný samit ITF sa blíži
Už v súčasnosti je možné sa prihlásiť do súťaže o jednu z
troch ocenení ITF prostredníctvom webstránky ITF Samitu
2017. Ocenenia sú rozdelené do kategórií výskum v oblasti
dopravy, inovatívne nápady v doprave a úspešné príklady
zo sveta dopravy. Víťazi dostanú ocenenie v prítomnosti ich
ministra dopravy počas samitu, ktorý sa bude konať v dňoch
30. mája – 2. júna 2017 v nemeckom Lipsku.
Program samitu s panelmi zameranými na širokú škálu tém
týkajúcich sa „Riadenia dopravy“ (hlavná téma samitu) je
už teraz prístupný online v anglickej i francúzskej verzii.
Zdroj: OECD

Rôzne organizácie a spoločnosti majú možnosť sa zapojiť do prípravy a priebehu samitu rôznymi spôsobmi, a to od
predvedenia ich práce ako súčasť výstavných stánkov, až po budovanie ich značky na globálnej úrovni ako sponzori
samitu. Výskumníci v oblasti dopravy by si mali do svojich kalendárov zaznačiť najmä pred-samitový „Deň
výskumu“ (30. máj 2017), ktorý bude zameraný na tému „Riadenie budúcej premeny mobility v mestách“.

VONKAJŠIE VZŤAHY

OECD

Týždeň Eurázie v OECD
V dňoch 22. - 24. 11. 2016 sa v Paríži uskutočnil v poradí tretí ročník
podujatia Týždeň Eurázie v OECD, ktoré bolo venované posilneniu
vzťahov medzi krajinami regiónu Eurázie a OECD s dôrazom na
zviditeľnenie spolupráce v oblasti produktivity, odolnosti /resilience/
a konkurencieschopnosti a na výmenu skúseností ohľadom prehĺbenia
obchodnej výmeny a zlepšenia dopravného prepojenia v regióne. Na
podujatí sa zúčastnili viacerí kľúčoví predstavitelia krajín Eurázie,
prevažne na úrovni podpredsedov vlád, ministrov a štátnych tajomníkov
ministerstiev hospodárstva, financií, obchodu a priemyslu.
Z krajín OECD bolo na vyššej politickej úrovni zastúpené PL podpredsedom vlády a ministrom kultúrneho a národného dedičstva

Zdroj: SM SR pri OECD

P. Glinskim a CZ ministrom obchodu
a priemyslu J. Mládkom. Súčasťou
podujatia bolo podnikateľské fórum OECD
- Eurázia a zhodnotenie /peer review/
Bieloruska ohľadom posilnenia malého
a stredného
podnikania
/SME/
a Mongolska k zlepšeniu prístupu SMEs
k financovaniu. Zároveň sa po troch
rokoch konali monitoringy k uplatňovaniu
odporúčaní previerky Moldavska k reforme
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Zdroj: SM SR pri OECD

politík SME a Kirgizstanu k reformám na zvýšenie konkurencieschopnosti. SR bola zastúpená na podujatí zástupcami
MZVaEZ, MF a MH SR.
Po ukončení podujatia sa uskutočnila slávnostná recepcia organizovaná spoločne krajinami Visegrádskej skupiny
(Slovenskom, Českom, Maďarskom a Poľskom), ktorú oficiálne otvorila vedúca úradu a sherpa G20 sekretariátu
OECD p. Gabriela Ramos.

_______________________________________________________________________________

Zriadenie Globálneho fóra OECD a G20 pre riešenie nadmerných kapacít v oceliarstve
Dňa 16. 12. 2016 počas zasadnutia v Berlíne bolo zriadené Globálne
fórum OECD a G20 zamerané na riešenie nadmerných kapacít
v oceliarskom priemysle. Toto fórum má riešiť nadmernú kapacitu vo
svetovom oceliarskom priemysle a podporiť tým rast a zamestnanosť.
Zahŕňa skupinu 20 ekonomík (G20), ako aj ďalších členov Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). V rámci svojho trojročného
funkčného obdobia, ktoré sa môže predĺžiť, bude každoročne podávať
správu ministrom skupiny G20.
Zdroj: DE PRES G20

Keďže fórum združuje celkovo viac ako 30 ekonomík (vrátane
Slovenskej republiky) – všetkých členov G20 a členov OECD, ktorí o členstvo prejavili záujem, ide o prvú globálnu
platformu na riešenie problémov oceliarstva, ktorá zahŕňa všetkých najväčších svetových producentov. Ciele tohto
fóra sú ambiciózne. Fórum uznáva, že subvencie a štátna podpora prispievajú k nadmernej kapacite a vyžadujú si
pozornosť. Členovia si budú vymieňať informácie a postupy a budú riešiť nadmernú kapacitu tým, že posilnia úlohu
trhu a zohľadnia premenlivú štruktúru tohto odvetvia.

_______________________________________________________________________________

Aj OECD bola aktívna na konferenciách COP22 v marockom Marrákeši a COP13
v mexickom Cancúne
OECD ako organizácia aktívna v boji proti
zmene klímy aj v podpore začleňovania a
integrácie biodiverzity do iných sektorov
bola prínosom pre 22. zasadnutie strán
Rámcového dohovoru o zmene klímy
(COP22) a 13. zasadnutie Konferencie
zmluvných strán Dohovoru o biologickej
diverzite (COP13).
Hlavným vstupom OECD ku konferencii
COP22
bola
správa
o efektivite
klimatických financií pre ženy s názvom
„Making climate finance work for women“,
ktorá
poskytuje
prehľad
bilaterálnej
oficiálnej rozvojovej pomoci zameranej na
boj so zmenou klímy podľa pohlavia. Ženy
Zdroj: OECD
a dievčatá sú nepomerne viac ovplyvnené
dopadmi zmeny klímy, keďže v rozvojových krajinách ich živobytie často stojí na sektoroch citlivých na zmenu
klímy, ako sú poľnohospodárstvo, lesníctvo a voda. Ženy a dievčatá majú tiež menšiu kapacitu a menej zdrojov
v porovnaní s mužmi a chlapcami, aby sa pripravili na adaptáciu na zmenu klímy. Napríklad, obmedzenia v oblasti
vlastníctva pôdy u žien majú za následok fakt, že mnoho žien nielen že nemá prístup k úrodným pôdam, ale
nedisponuje ani dostatkom finančného kapitálu a prístupom k technológiám, ktoré by mohli diverzifikovať ich
spôsob živobytia. Zároveň sú to práve ženy a dievčatá, ktoré keď sú vystavené dopadom zmeny klímy, sa stávajú
líderkami vývoja účinných stratégií boja proti zmene klímy a budovaní odolnosti, napríklad prispôsobením ich
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poľnohospodárskych praktík. Nielen muži, ale aj ženy tak môžu rovnako dôležitým dielom prispieť k návrhu
a implementácii účinných riešení v otázke zmeny klímy a mali by byť plne integrované do rozhodovacieho procesu
spojeného so zmenou klímy na všetkých úrovniach. Cieľom správy je doručenie odporúčaní v záujme obnoviť
Pracovný plán z Limy týkajúci sa rodovej rovnosti. Správa taktiež poskytuje prehľad o tom, ako členovia Výboru
OECD pre rozvojovú pomoc integrujú rodovú rovnosť do ich bilaterálnej oficiálnej rozvojovej pomoci zameranej na
zmenu klímy.
Čo sa týka konferencie o biodiverzite COP13, OECD počas nej
odprezentovala najnovšiu publikáciu „Biodiverzita bez strát“, ktorá
apeluje na zvýšenie úsilia v oblasti udržateľného využívania
prírodných
zdrojov
a zachovania
biologickej
diverzity
a ekosystémov, od ktorých je závislý ľudský život ako taký. Krajiny
vyvíjajú snahy na ochranu biodiverzity, ako napríklad zdaňovanie
činností poškodzujúcich životné prostredie, poskytovaním platieb
poľnohospodárom a vlastníkom pôdy pre prácu vo forme prijateľnejšej
pre biodiverzitu, napriek tomu sú však miliardy eur ročne alokované
na dotovanie fosílnych palív a poľnohospodárstvo, ktoré vyvíja
nepriaznivé tlaky na životné prostredie. Publikácia zdôrazňuje, že zo
všetkých daní spojených so životným prostredím (785 miliárd USD
vyzbieraných v krajinách OECD v roku 2014), len 6 miliárd USD
z tejto sumy je priamo prepojených s biodiverzitou. 50 miliárd
USD ročne sa v celosvetovej miere alokuje na ochranu
biodiverzity, v porovnaní s takmer 0,5 biliónom USD smerujúcich
na podporu fosílnych palív a viac ako 100 miliardami USD na
potenciálne nepriaznivé poľnohospodárske praktiky. Naša planéta
už stratila viac ako tretinu svojej suchozemskej biodiverzity a do roku
Zdroj: OECD
2050 sa očakáva, že vymrie ďalších 10% druhov živočíchov oproti
roku 2010 práve kvôli zmene klímy, znečisteniu a strate lesov a iných ekosystémov. Jedna pätina mangrovov
a koralových útesov je v súčasnosti mŕtva, alebo bola zničená kvôli znečisteniu morí a oceánov. Publikácia vyzýva
k návrhu a implementácii takých projektov, ktoré budú environmentálne efektívne, budú zamerané na rizikové
oblasti v otázke ochrany biodiverzity, a ktoré budú bojovať proti nečinnosti.

______________________________________________________________________________

Aj ITF prispelo svojou expertízou v oblasti
dopravnej politiky k úspešnému priebehu
klimatickej konferencie COP22
Medzinárodné dopravné fórum (ITF) zdôraznilo dôležitú
úlohu sektora dopravy pri znižovaní emisií CO2 a boji
proti zmene klímy počas ôsmich podujatí, ktoré
zorganizovalo počas klimatickej konferencie COP22 v
marockom Marrákeši v dňoch 7. – 18. novembra 2016.
Hlavným vstupom ITF počas konferencie bola
prezentácia projektu „Dekarbonizácia dopravy“ počas
dvoch sprievodných podujatí v dňoch 11. a 12. novembra
2016, ktorého cieľom je vytvoriť základy smerovania
k bezuhlíkovej mobilite.

Zdroj: OECD

Ďalšími témami, na ktoré sa ITF počas konferencie COP22 zameralo boli:


Sektor vybavenia, dopravy a logistiky v Maroku podporujúci udržateľný rozvoj
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Zrýchlenie globálneho úsilia v boji proti zmene klímy a systém hlásenia o udržateľnej, nízko uhlíkovej a
energeticky udržateľnej budúcnosti



Plánovanie spôsobov dekarbonizácie dopravy



Dopravné modely ako nástroje hodnotenia klimatických politík



Potreba transformatívneho prístupu k boju proti zmene klímy v sektore dopravy



Modelovanie spôsobov dopravy pri scenári oteplenia o 1,5°C



Nízko uhlíková nákladná a lodná doprava

SLOVENSKO A

OECD

Koncert pri príležitosti ukončenia predsedníctva Slovenskej
republiky v Rade EÚ
Pri príležitosti končiaceho predsedníctva SR v Rade EÚ zorganizovala
Stála misia SR pri OECD dňa 5. 12. 2016 v priestoroch Chateau OECD
koncert slovenskej gitaristky Miriam Rodriguez Brullovej.
Zo strany OECD na podujatí vystúpila G. Ramos, vedúca úradu a šerpa
OECD v G20, ktorá vyzdvihla výsledky, ktoré slovenské predsedníctvo
dosiahlo – najmä ratifikáciu Parížskej klimatickej dohody zo strany EÚ,
podpísanie Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou a schválenie
rozpočtu EÚ na rok 2017. Ocenila spoluprácu medzi OECD a SK PRES
v oblasti daní a vyhýbania sa daňovým povinnostiam. Zdôraznila, že SR,
napriek tomu, že je menšia členská krajina, sa veľmi kompetentne a efektívne
zhostila úlohy predsedníckej krajiny.
Chargé d´Affaires SM SR pri OECD J. Tomáš vo svojom príhovore
informoval o napĺňaní jednotlivých priorít SK PRES. Pripomenul konanie
dôležitého summitu EÚ v septembri 2016 v Bratislave, vytvorenie
Európskej hraničnej a pobrežnej stráže, ratifikáciu Parížskej klimatickej
dohody a podpis dohody CETA. Pozitívne zhodnotil, že v nadväznosti na
odporúčania OECD z roku 2015 v oblasti narúšania daňového základu
Zdroj: SM SR pri OECD

a presunu ziskov (Base Erosion and
Profit Shifting) bola počas SK PRES
na zasadnutí Ecofin v júli 2016 prijatá
Smernica o vyhýbaní sa daňovým
povinnostiam (Anti-Tax Avoidance
Directive).
V rámci
koncertu
slovenskej
gitaristky
Miriam
Rodriguez
Brullovej odzneli skladby J. K.
Mertza (bratislavského rodáka), N.
Paganiniho, A. Piazollu, F. M.26
Zdroj: SM SR pri OECD

Torrobu, L. Brouwera a variácie na slovenskú ľudovú pieseň.
Celé podujatie sa stretlo s veľkým úspechom a bolo dôstojným príspevkom pre prezentáciu SK PRES v OECD.

_______________________________________________________________________________

Rokovanie GR SMOP M. Mlynára s predsedníčkou Výboru DAC Ch. P. Gornitzkou

Generálny
riaditeľ
sekcie
medzinárodných
organizácií,
rozvojovej a humanitárnej pomoci
Ministerstva
zahraničných
vecí
a európskych
záležitostí
Michal
Mlynár dňa 16.12.2016 uskutočnil
pracovné rokovanie s predsedníčkou
Výboru OECD pre rozvojovú pomoc
(DAC) Charlotte Petri Gornitzkou.
Slovenská republika je členom výboru
DAC združujúceho v súčasnosti 30
najvýznamnejších
poskytovateľov
rozvojovej pomoci od roku 2013.
Partneri sa zhodli na tradične dobrom
pracovnom vzťahu medzi slovenskou
diplomaciou a vedením OECD a DAC a ocenili zásluhy slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti investícií do
rozvoja, ochrany klímy, migračných kompaktov a v ďalších oblastiach. Víziou SR podľa M. Mlynára je pokračovať
v tomto úsilí ako predsednícka krajina Valného zhromaždenia OSN od septembra 2017 a byť nápomocnou pri
vzájomnom posilňovaní konkrétnych pracovných výsledkov a synergií medzi politickými platformami a nástrojmi
slúžiacimi na presadzovanie Agendy udržateľného rozvoja do roku 2030. Spoločne tiež zhodnotili napredovanie
Globálneho partnerstva pre efektívnosť rozvojovej spolupráce. Podľa predsedníčky DAC je ďalším krokom
implementovanie Istanbulského dohovoru o zvyšovaní úlohy miestnych organizácií v štátoch prijímajúcich
rozvojovú pomoc a uplatňovanie princípov efektívnej rozvojovej spolupráce aj zo strany medzinárodných
mimovládnych organizácií a podnikov.
Zdroj: OECD

Slovenská republika sa vo svojej rozvojovej a humanitárnej činnosti sústredí na oblasti, v ktorých dokáže poskytovať
pomoc s vyššou pridanou hodnotou – občania a štát, budovanie ekonomicky odolnej spoločnosti, ochrana životného
prostredia a partnerstvá pre rozvoj. Na základe toho vláda SR prijala strategický koncept o uplatňovaní cieľov
Agendy 2030 (SDGs) vo svojej zahraničnej politike. M. Mlynár ďalej predstavil plány o postupnom systematickom
rozširovaní ODA SR s dôrazom na bilaterálnu spoluprácu. V roku 2017 dôjde k posilneniu rozvojovej spolupráce SR s
Južným Sudánom a s Afganistanom. Informoval o spoločnom rozvojovom projekte V4 pod vedením Slovenskej
agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), ktorý bude financovaný z prostriedkov trustového fondu
EÚ pre Afriku.
Predsedníčka DAC ocenila takýto systematický prístup. Efektívnosť takéhoto zamerania bude jednou zo súčastí
hodnotenia rozvojovej pomoci SR prostredníctvom partnerských krajín (tzv. „peer review“), ktoré je
pripravované na september 2018 a členovia DAC ho podstupujú v pravidelných päťročných intervaloch. Pre
rozvojovú pomoc SR predstavujú hodnotenia rozvojovej pomoci ostatných členov DAC dôležitý zdroj praktických
skúseností. M. Mlynár v závere predstavil ambíciu SR zorganizovať na jar 2017 druhú Bratislavskú konferenciu
o reforme bezpečnostného sektora. Výkon štátnej moci v bezpečnostnom sektore je v súčasnosti vysoko aktuálna
téma v súvislosti s budovaním mieru a vytváraním podmienok pre medzinárodný rozvoj a SR podporuje
medzinárodné organizácie v prehlbovaní tejto problematiky.

_______________________________________________________________________________
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9.
zasadnutie
Globálneho
fóra
o transparentnosti a výmene informácií
na daňové účely
Viac ako 220 delegátov z 85 jurisdikcií a 12
medzinárodných organizácií sa v dňoch 2.- 4.
novembra 2016 zišlo na 9. zasadnutí Globálneho
fóra o transparentnosti a výmene informácií na
daňové účely (GF) v Gruzínsku, v Tbilisi.
Slovenskú
republiku
zastupovala
štátna
tajomníčka MF SR D. Meager. Globálne fórum sa
zároveň rozšírilo o nových členov - Čad, Egypt,
Guyana, Kuvajt, Libanon, Maldivy, Moldavsko a
Paraguaj, čím sa počet členov zvýšil na 137.

Zdroj: Účastníci GF

Účastníci GF sa zhodli na prioritách činnosti
v roku 2017, ktorými bude dokončenie
realizácie štandardu AEOI (Automatic
Exchange of Information) zo strany všetkých
zaangažovaných
jurisdikcií,
zhodnotenie
pokroku v EOIR (Exchange of Information on
Request) pri jurisdikciách s ratingom „NonCompliant“ alebo „Partially Compliant“
prostredníctvom zrýchleného procesu kontroly,
rovnako ako zverejnenie prvých správ v rámci
druhého kola „EOIR peer reviews“. Práce na
skutočnom vlastníkovi účtov (beneficial
ownership) a podpora malých a rozvojových
členských krajín zostanú aj naďalej prioritou.
Ďalšie zasadnutie GF je plánované na október
- november 2017.

Zdroj: Účastníci GF

_______________________________________________________________________________

Druhé zasadnutie Spoločnej siete OECD pre finančnú udržateľnosť zdravotníckych systémov
krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy
V dňoch 1. – 2. decembra 2016 sa
v estónskom Talinne vďaka spolupráci
OECD, Globálneho fondu, WHO
a estónskeho Ministerstva sociálnych
vecí konalo zasadnutie Spoločnej siete
OECD pre finančnú udržateľnosť
zdravotníckych systémov v krajinách
strednej, východnej a juhovýchodnej
Európy (CESEE). Zasadnutie sa týkalo
politického dialógu, ktorý združuje
vyšších
úradníkov
ministerstiev
zdravotníctva, ministerstiev financií a
inštitúcií sociálneho zabezpečenia.
Cieľom bolo diskutovať o výzvach v
oblasti
rozpočtového
systému
Zdroj: Účastníci zasadnutia
zdravotníctva a identifikovať účinné
politiky na zabezpečenie finančnej udržateľnosti zdravotných systémov. Každá časť zasadnutia obsahovala krátky
28

úvod s prezentáciou skúseností OECD a následne prezentácie diskutujúcich (zástupcovia MZ alebo MF zúčastnených
krajín). Účastníci počas celého trvania zasadnutia mali príležitosť vymieňať si informácie o vlastných skúsenostiach v
danej téme.
Úloha vyplývajúca zo zasadnutia je posilniť vzájomnú spoluprácu a negociácie s ministerstvom financií s cieľom
zabezpečiť finančnú udržateľnosť zdravotníckeho systému jednotlivých krajín. Z pohľadu SR sú prínosy tohto
zasadnutia viditeľné najmä v účasti SR pri spoločných dialógoch s OECD o finančnej udržateľnosti zdravotníckych
systémov krajín CESEE a vytvorení možnosti získavania nových informácií a skúseností o finančnej
udržateľnosti zdravotníckych systémov. Za SR sa zasadnutia zúčastnili experti L. Sekelský z MZ SR a M. Šaling
z RRZ SR.
Spoločná sieť bola vytvorená v roku 2011 a jej cieľom je spájať kontrolórov zdravotníckych rozpočtov v záujme
čeliť dopadom narastajúcich výdavkov na zdravotníctvo a dlhodobú zdravotnú starostlivosť. Úlohou siete je
podporiť prepojenie ekonomických aspektov zdravotníctva s verejnými financiami a zároveň identifikovať
vhodné riešenia pre výzvy, ktorým sú členské krajiny vystavené, a to pomocou medzinárodných porovnaní
a výmeny informácií o overených postupoch jednotlivých krajín, stavajúc na práci výborov OECD pre
zdravotníctvo, ekonomickú politiku a verejnú správu.
Viac informácií je možné nájsť na webstránke http://www.oecd.org/gov/budgeting/2ndhealthsystemsdelsagovjointnetworkmeetingforcentraleasternandsoutheasterneuropeancountriestallinnestonia1-2december2016.htm.
Zdroj textu: MZ SR v spolupráci so SM SR pri OECD

_______________________________________________________________________________

Prezentácia SK PRES na Pracovnej skupine k spotrebným daniam v OECD
Dňa 9. novembra 2016 sa v OECD na Pracovnej skupine k spotrebným daniam (WP9) uskutočnila prezentácia SK
PRES. Vývoj priorít SK PRES v agende DPH (pravidlá DPH cezhraničných transakcií, dohoda o DPH medzi EÚ
a Nórskom, balíček k DPH v rámci elektronického obchodu) na pôde OECD prezentovala Eva Mihálová zo Sekcie
daňovej a colnej MF SR sprevádzaná Slávou Sakáčovou zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ.

Zdroj: SM SR pri OECD

Zdroj: SM SR pri OECD
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ROZHOVOR S ...

Rozhovor s ministrom financií SR Petrom Kažimírom
Pán minister, zástupcovia Ministerstva financií
SR intenzívne spolupracovali počas slovenského
predsedníctva v Rade EÚ s expertmi OECD
v daňovej oblasti s cieľom pokročiť na pôde EÚ
v agende medzinárodného zdaňovania, v ktorej
je OECD globálnym lídrom. Ako by ste
zhodnotili túto spoluprácu a v ktorých témach
bola expertíza OECD najviac nápomocná?
Spoluprácu s OECD hodnotím veľmi pozitívne.
V daňovej oblasti je OECD globálnym lídrom,
a to najmä s ohľadom na projekt BEPS, kde na
druhej strane EÚ vnímam ako lídra v zmysle
komplexnej implementácie odporúčaní projektu
BEPS na regionálnej úrovni. Preto bola naša
spolupráca úplne logická a viedla k vzájomným
synergiám. Pokiaľ sa podarí projekt BEPS úspešne implementovať v EÚ, budú nás postupne nasledovať ďalšie krajiny
vo svete a bude tak ubúdať situácií a príležitostí, ktoré vedú k vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Počas SK PRES
išlo hlavne o tému hybridných nesúladov. Túto tému sme zdedili od holandských predchodcov, pričom ju bolo treba
doriešiť s ohľadom na jej oddelenie od smernice ATAD 1 schválenej v júli 2016 a tiež spoločný záväzok ministrov
financií EÚ, že tieto pravidlá musia byť rovnako efektívne a nie menej účinné ako odporúčania Akcie 2 projektu
BEPS. V spolupráci s expertmi z OECD sa nám úspešne podarilo rozmotať toto klbko tak, aby sme vyhoveli
požiadavke mojich ministerských kolegov a navrhnuté EÚ pravidlá, ktoré boli na 95% schválené na decembrovom
Ecofine, sú teraz v súlade s globálnym štandardom prijatým v OECD. Zároveň sme zužitkovali expertízu OECD aj
v rámci prípravy nášho úspešného neformálneho Ecofinu, ktorý sa uskutočnil v Bratislave v septembri 2016, kde
rezonovala téma daňovej istoty, ktorá sa bude na globálnych fórach rozvíjať ďalej. Rovnako sme priebežne spoločne
konzultovali aj iné dôležité témy, ako napríklad proces vytvorenia spoločného zoznamu nespolupracujúcich tretích
krajín, ako aj Globálny vývoj v rámci G20.
Zdroj: SM SR pri OECD

V ktorých daňových témach sa z Vášho pohľadu podarilo Ministerstvu financií SR dosiahnuť najväčší pokrok
a aké hlavné výzvy čakajú maltské predsedníctvo v roku 2017?
Napriek mojim pomerne skromným očakávaniam som presvedčený, že naše predsedníctvo bolo úspešné, a to nielen
v daňovej oblasti. Prezentácia našich výsledkov v daňovej agende sa prostredníctvom seminára uskutočnila aj na pôde
OECD tesne po ukončení posledného Ecofinu pod mojim vedením. Nedá mi neuviesť, že odozva bola vysoko
pozitívna.
Ak by som sa mal vrátiť k niektorým momentom počas SK PRES, podarilo sa nám do veľkej miery prispieť
k pokračujúcemu boju proti daňovým podvodom a únikom prostredníctvom sprístupnenia informácií o skutočných
vlastníkoch príjmov daňovým orgánom; položili sme dobrý základ pre budúce hodnotenie tzv. nespolupracujúcich
jurisdikcií, ktoré povedie k vytvoreniu ich zoznamu na úrovni EÚ, podarilo sa nám do veľkej miery stabilizovať text
budúcej legislatívy k hybridným nesúladom. Priložili sme ruku aj k rozvoju ďalšej spolupráce EÚ s tretími krajinami
prostredníctvom doriešenia textu zmluvy medzi EÚ a Nórskom v oblasti DPH. To je len krátky výpočet časti toho,
čím si najmä moji kolegovia a ľudia zapojení do riešenia daňových otázok počas SK PRES museli prejsť.
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Sám to však vnímam tak, že aj keď časom výsledky našej intenzívnej práce prekryjú úspechy ďalších predsedníctiev
to, čo si z našej „éry“ ostatní zúčastnení zapamätajú bude, s akými osobnosťami pracovali a že sme dokázali fungovať
ako veľmi dobre zladený a kreatívny tím: „Slovakia – Good Idea“.
A čo sa týka maltského predsedníctva, úprimne mu do toho „dlhšieho“ polroka prajem veľa síl a pozitívnej energie.
Popasovať sa bude musieť so zmesou zaujímavých daňových iniciatív napríklad z čerstvo otvoreného balíka Komisie
k spravodlivému zdaňovaniu právnických osôb (iniciatívy CCTB a CCCTB), tiež budú musieť doriešiť 2 otvorené
otázky v smernici ATAD 2 a venovať sa bude svojej prioritnej téme v oblasti riešenia sporov z titulu dvojitého
zdanenia. Politicky výraznými sa stávajú aj aktivity v oblasti DPH, kde sa už bratia Česi a susedia Rakúšania
spoločne tešia na svoj Pilot formou derogácie (alebo aj všeobecný reverse-charge). Táto téma určite rozvíri hladinu
pokojných diskusií, rovnako ako aj kontroverzná téma znížených sadzieb na elektronické publikácie. Malťania
budú v DPH riešiť aj komplexný digitálny balík, kde by mohli využiť synergický efekt s prácou OECD v tejto oblasti.
V každom prípade, je sa na čo tešiť a môžeme opakovane očakávať výzvy v nasledujúcom období.
V posledných rokoch experti Inštitútu finančnej politiky v rámci Ministerstva financií SR posilnili spoluprácu
s OECD pri príprave ekonomických prehľadov OECD o SR, ako aj samostatných analytických materiálov
vydaných spoločne s OECD. V ktorých témach vidíte v rezorte financií priestor na ďalšiu spoluprácu ?
OECD je pre Slovensko nekonečný zdroj inšpirácie. Veľkou pridanou hodnotou je možnosť priameho zapojenia
slovenských expertov do činnosti OECD. Aktuálne ide napr. o tréning expertov v rámci prípravy štúdie OECD s
cieľom znižovať regionálne rozdiely v SR, čo nepatrí síce priamo môjmu rezortu, ale regionálne rozdiely sú našim
spoločným trápením. V rezorte financií by sme sa radi venovali téme nákladov vylúčenia marginalizovaných
rómskych komunít. Našim cieľom v spolupráci s OECD by mala byť kvantifikácia fiškálnych nákladov z vylúčenia
marginalizovaných rómskych komunít z trhu práce a formulácia odporúčaní pre verejné politiky podporujúce ich
integráciu. Analýza bude prebiehať na medzinárodnej úrovni, kde bude situácia na Slovensku porovnávaná s údajmi a
skúsenosťami s integráciou vo vybraných krajinách EÚ a OECD. Výsledky výskumu prispejú k zlepšovaniu prístupu
ľudí z marginalizovaných rómskych komunít ku vzdelávaniu a na trh práce, čo bude mať následne vplyv na zníženie
nákladov ich vylúčenia pre verejné financie. Ďalšou významnou témou by mohlo byť zlepšenie analytických kapacít
a postupov verejnej správy v oblasti posudzovania a hodnotenia investičných projektov, osobitne v doprave. Prispeje
sa tak ku efektívnejšiemu výberu a prioritizácii budúcich investičných projektov. Radi by sme sa zamerali na
posúdenie existujúcich metodík a postupov aplikovaných v SR na hodnotenie prínosov a nákladov projektov. Získaná
analýza vyhodnotí aj dopravné modely a predpoklady používané pri hodnotení projektov. Zároveň by sa pripravila
prípadová štúdia, čo považujem za veľmi prínosné.
Ďakujeme za rozhovor, pán minister.

VIETE, ŽE ...

... 80% svetovej energetickej spotreby je tvorených fosílnymi palivami?
... podľa scenára IEA o kumulatívnom vývoji emisií v energetike je potenciál ich súčasnými politikami znížiť o 14%
do roku 2050?
... znečistenie ovzdušia zapríčiňuje takmer 3 milióny predčasných úmrtí ročne (t.j. podieľa sa 5-6% na svetovej
úmrtnosti)?
... najmenej diverzifikovaným sektorom v energetike je ropný sektor? Z hľadiska podielu ropných výrobkov na
konečnej energetickej spotrebe v doprave je totiž ich zastúpenie až 93%.
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... päť krajín – USA, Čína, Japonsko, Nemecko a India – spoločne poskytlo takmer 59% z celkových globálnych
zdrojov na vedu a výskum (R&D) v roku 2014...
... Čína vynaložila v roku 2014 dvojnásobok prostriedkov na R&D oproti Japonsku. India, Ruská federácia, Čínsky
Tajwan, Irán a Argentína majú najväčšie verejné výskumné systémy....
... charita, nadácie a filantropi sa v ostatnom období stále viac stávajú zakladateľmi univerzitných výskumov, a to
najmä v oblasti zdravotníctva, kde sú často zakladané verejné fondy z dôvodu vzácnych a tropických chorôb...
... kombinovaná miera urbanizácie krajín ASEAN-5 (Indonézia, Malajzia, Filipíny, Thajsko a Vietnam) vzrástla
z 29,5% v roku 1980 na 51,4% v roku 2015 a očakáva sa, že dosiahne mieru 67,7% v roku 2050? Počet obyvateľov
miest týchto piatich krajín tak narástol z počtu 79 miliónov v roku 1980 na 271 miliónov v roku 2015 a dosiahne počet
452 miliónov v roku 250...
... výrazné zvýšenie počtu motorizovaných dopravných prostriedkov vedie k vážnym problémom v dopravnej situácii
mnohých miest, ako aj ku koncentrácii tuhých častíc vysoko presahujúcej štandardy stanovené WHO?
.. oficiálna rozvojová pomoc, ktorá je zameraná na boj so zmenou klímy podporujúc rodovú rovnosť predstavovala
v roku 2014 len 31% všetkej oficiálnej rozvojovej pomoci sústredenej na boj so zmenou klímy, t.j. 8 miliárd USD?
Len 3% z tejto pomoci mali ako primárny cieľ stanovené dosiahnutie rodovej rovnosti, zatiaľ čo 28% ju malo ako
druhotný cieľ...

DÁVAME DO POZORNOSTI ...

Zdroj: www.edequity.org



16. január 2017

Návšteva predsedu vlády SR R. v OECD (Paríž)



16. – 17. január 2017

Zasadnutie Výboru pre zdravotníctvo na úrovni ministrov OECD za
účasti ŠTAT MZ SR S. Špánika



8. – 9. február 2017

Politická misia OECD v SR k príprave Ekonomického prehľadu SR



9. – 10. február 2017

5. Parlamentné dni OECD za účasti poslancov NR SR



14. – 15. marec 2017

Globálne fórum OECD pre životné prostredie (Paríž)



30. – 31. marec 2017

Globálne fórum OECD k boju proti korupcii a k bezúhonnosti (Paríž)
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ANOTÁCIE K

PUBLIKÁCIÁM

OECD

Anotácie k publikáciám OECD č. 25
Dovoľujeme si informovať o vydaní ďalšieho čísla Anotácií k publikáciám.
Archív s anotáciami je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR (www.mzv.sk) v časti SR v OECD a na anotácie sa
preklikáte aj cez stránku Stálej misie SR pri OECD v Paríži (www.mzv.sk/oecdparis).
Publikácie, o ktorých v anotáciách informujeme, je možné objednať priamo zo
stránky OECD. Sú tiež dostupné v Depozitnej knižnici OECD na Slovensku
(Lamačská cesta 8/a, Bratislava, www.cvtisr.sk).
Elektronický formát publikácií si môžu zamestnanci verejnej správy stiahnuť aj
z interného komunikačného systému OECD nazývaného Olis alebo Olisnet.

Autorský tím – kolektív Stálej misie:
Juraj Tomáš – zástupca veľvyslanca, Judita Vanková, Bronislava Žemberová, Andrea Brezanová,
Mariana Pažinková, Vladislav Ujházi
Edičné spracovanie: Judita Vanková
Nepredajné, distribuované elektronicky
(uzávierka aktuálneho čísla: 15.01. 2017)
Kontakt: Stála misia Slovenskej republiky pri OECD v Paríži, Tel: +33 1 56 26 50 90, Email:
oecd.paris@mzv.sk
www.mzv.sk/oecdparis
www.oecd.org
www.iea.org
www.oecd-nea.org
www.internationaltransportforum.org

Členské krajiny OECD (rok vstupu do organizácie) : Austrália (1971), Belgicko (1961), Česká republika (1995), Čile (2010), Dánsko (1961), Estónsko
(2010), Fínsko (1969), Francúzsko (1961), Grécko (1961), Holandsko (1961), Island (1961), Izrael (2010), Írsko (1961), Japonsko (1964), Južná Kórea
(1996), Kanada (1961), Lotyšsko (2016), Luxembursko (1961), Maďarsko (1996), Mexiko (1994), Nemecko (1961), Nový Zéland (1973), Nórsko
(1961), Poľsko (1996), Portugalsko (1961), Rakúsko (1961), Slovensko (2000), Slovinsko (2010), Spojené kráľovstvo (1961), Španielsko (1961),
Švajčiarsko (1961), Švédsko (1961), Taliansko (1962), Turecko (1961), USA (1961).
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