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Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Záznam z 1. rokovania Rezortnej koordinačnej skupiny 
zo dňa 28. marca 2017, zasadačka Londýn 
Prítomní:		podľa prezenčnej listiny
Program:
	Predstavenie štatútu RKS a fungovanie pracovnej skupiny Rady pre štrukturálne opatrenia
	Aktivity v oblasti zjednodušovania – pokrok v preskúmavaní nariadenia Omnibus
	Budúcnosť politiky súdržnosti po roku 2020

Diskusia


Úvodné slovo, Predstavenie štatútu rezortnej koordinačnej skupiny 

p. Denisa Žiláková, generálna riaditeľka sekcie CKO, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII), ktorá je zároveň predsedníčkou rezortnej koordinačnej skupiny (ďalej len „RKS“), privítala na úvod členov RKS. Následne informovala zúčastnených o programe zasadnutia a o dôvodoch zriadenia RKS. RKS predstavuje expertný konzultačný a koordinačný orgán rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ, ktorý bude vplývať na prípravu najmä pozičných dokumentov SR v ďalších etapách rozhodovacieho procesu. Hlavnou úlohou RKS bude odborná príprava pozičných dokumentov, ako aj posudzovanie návrhov hlavných legislatívnych, koncepčných a programových dokumentov EÚ pre oblasť politiky súdržnosti v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII) a spolupráca pri príprave stanovísk a pozícií SR na zasadnutia Pracovnej skupiny Rady pre štrukturálne opatrenia (ďalej len „SMWP“). Upozornila členov RKS na potrebu operatívnej reakcie, vzhľadom na frekvenciu zasadnutí SMWP a vyzdvihla nevyhnutnosť e-mailovej komunikácie.  


K bodu 1  
Fungovanie pracovnej skupiny Rady pre štrukturálne opatrenia - (prezentácia)

p. Slavka Lukáčová, odbor politiky súdržnosti (OPS), ÚPPVII,  priblížila fungovanie SMWP. SMWP je prípravným orgánom pre formáciu Rady – Rada pre všeobecné záležitosti (GAC). SMWP na svojich zasadnutiach prerokúva legislatívne a nelegislatívne materiály týkajúce sa politiky súdržnosti a európskych štrukturálnych a investičných  fondov (ďalej len „EŠIF“). Zasadnutí sa zúčastňuje zástupca Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli (ďalej len „SZ EÚ“) a zástupca CKO, príp. Ministerstva financií SR. Na základe zaužívanej praxe, zástupca SZ EÚ prezentuje národnú pozíciu k jednotlivým materiálom. Národná pozícia je tvorená v súčinnosti s CKO a RKS. Po zverejnení materiálov na dané rokovanie sú tieto dokumenty zasielané nominovaným členom RKS na vyjadrenie. Členovia RKS v rozsahu svojich kompetencií indikujú najmä to, či sa v predkladaných materiáloch nachádzajú kontroverzné/problematické znenia alebo návrhy (tzv. „red lines“). Následne CKO pripraví návrh národnej pozície a zasiela ju na SZ EÚ. Po zasadnutí SMWP, SZ EÚ informuje prostredníctvom TIC o priebehu zasadnutia. Správa z rokovania SMWP je zasielaná členom RKS na vedomie. S. Lukáčová taktiež zdôraznila prínos koordinácie stanovísk v rámci krajín V4. Ďalej informovala o aktuálnych legislatívnych a nelegislatívnych materiáloch, ktoré sú v súčasnosti predmetom rokovania na SMWP. Ide o tzv. Omnibus nariadenie a Nariadenie EP a Rady, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na poskytovanie dodatočnej pomoci členským štátom postihnutým prírodnými katastrofami. Z nelegislatívnych materiálov sú aktuálne pripomienkové 2 návrhy záverov Rady: návrh záverov Rady pripravený maltským predsedníctvom v Rade EÚ (MT PRES) za účelom diskusie na úrovni ministrov zodpovedných za politiku súdržnosti na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti venovanej politike súdržnosti (tzv. kohézneho GAC-u), ktoré sa uskutoční koncom apríla 2017. Tento návrh vyzdvihuje relevantnosť a viditeľnosť politiky súdržnosti pre občanov EÚ. Druhý návrh záverov Rady  reaguje na správu Európskeho dvora audítorov č. 36/2016 k uzatváraniu programového obdobia 2007 – 2013. Následne boli členovia informovaní o harmonograme zasadnutí SMWP do konca MT PRES. 
Na záver p. Lukáčová informovala aj o expertnej skupine Európskej komisie (EGESIF), ktorú CKO takisto gestoruje. Ide o pracovnú skupinu technického charakteru, na ktorej EK diskutuje s členskými štátmi EÚ, a to najmä o pripravovaných, príp. aktualizovaných usmerneniach EK pre proces implementácie politiky súdržnosti. 


K bodu 2
Aktivity v oblasti zjednodušovania – pokrok v preskúmavaní nariadenia Omnibus - (prezentácia)

p. Slavka Lukáčová, OPS, priblížila postup prác pri legislatívnom návrhu tzv. Omnibus (t. j. zmena Finančného nariadenia a 15 sektorových legislatív EÚ, vrátane legislatívy týkajúcej sa EŠIF), ktorý bol zverejnený počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES) v septembri 2016. Taktiež predstavila metódu, ktorú SK PRES uplatnilo pri preskúmavaní tohto rozsiahleho návrhu legislatívnych úprav, a to rozdelenie do 5 pracovných skupín podľa sektorovej príslušnosti a ďalej rozdelenie návrhu na 4 bloky v rámci práce SMWP. Uviedla, že návrh Omnibus bol pripravený EK na základe výsledkov práce Skupiny na vysokej úrovni pre zjednodušovanie (HLG) a opakujúcich sa otázok/žiadostí o usmernenia od jednotlivých členských štátov (ČŠ). Úmyslom EK bolo pri tvorbe tohto návrhu legislatívnych úprav predstaviť nekontroverzné návrhy na zjednodušenie implementácie, ktoré budú priechodné a umožnia rýchlu dohodu naprieč ČŠ, ako aj Európskym parlamentom (EP). Očakávaný vstup do platnosti tohto nariadenia EÚ je k 1. 1. 2018. Následne prezentovala obsah jednotlivých blokov a pokrok v nich.  
Blok 1: Zjednodušovanie pre prijímateľov: zjednodušené vykazovanie výdavkov a spoločný akčný plán – uzavretý 2. 2. 2017,
Blok 2: Finančné nástroje: (a) Komplementarita EFSI-EŠIF a (b) Ostatné finančné opatrenia -
uzavretý 16. 3. 2017,
Blok 3: Ostatné ustanovenia (napr. fyzická osoba ako prijímateľ, CLLD, integrované územné investície, schvaľovanie makroregionálnych stratégií, veľké projekty, operácie generujúce príjem, podpora operácií mimo programového územia, atď.) – uzavretý 1. 3. 2017,
Blok 4: Prepojenie na Finančné Nariadenie – diskutovaný prvý krát 20. 3. 2017.
Taktiež priblížila ďalšie kroky pri schvaľovaní Omnibusu:
	Počas MT PRES: ukončenie preskúmavania v jednotlivých pracovných skupinách
	Horizontálne otázky sú riešené na úrovni Skupiny priateľov predsedníctva (Friends of Presidency), ktorá diskutuje o viacročnom finančnom rámci na technickej úrovni od 04/2017
	Citlivé otázky politického charakteru môžu byť predmetom diskusií na úrovni stálych zástupcov – COREPER2 (počas letných mesiacov)
	Počas estónskeho predsedníctva v Rade (EE PRES) – trialógy s EP
	1. 1. 2018 – Omnibus by mal vstúpiť do platnosti (niektoré ustanovenia budú platiť retroaktívne).


GR Žiláková upriamila pozornosť na nevyhnutnosť väčšieho využívania zjednodušeného využívania výdavkov už v tomto programovom období.

K bodu 3
Budúcnosť politiky súdržnosti - (prezentácia)

V úvode p. Martin Majerech, OPS, priblížil výsledky podujatí organizovaných ešte v rámci SK PRES, ktoré odštartovali debatu o podobe politiky súdržnosti po roku 2020. Spomenul jednak konferenciu k politike súdržnosti (15. – 16. 9. 2016) za účasti C. Creţu, komisárky zodpovednej za regionálnu politiku EÚ, kde jednou z tém bolo ďalšie zjednodušovanie politiky súdržnosti v budúcom programovom období, ďalej stretnutie generálnych riaditeľov zodpovedných za politiku súdržnosti (2. - 3. 10. 2016) a najmä zasadnutie kohézneho GAC-u dňa       16. 11. 2016, na ktorom boli prijaté závery Rady pripravené SK PRES.V týchto prijatých záveroch Rady sa ministri zaviazali pravidelne diskutovať o budúcnosti politiky súdržnosti a EŠIF po roku 2020. Ďalším míľnikom v rámci diskusie k obdobiu po roku 2020 bolo podpísanie Spoločného dokumentu krajín V4+4 k politike súdržnosti po roku 2020 v marci 2017 vo Varšave. Na návrh Slovenska je súčasťou tohto dokumentu aj výzva na zriadenie spoločnej platformy, ktorá umožní komunikáciu medzi EK a ČŠ k smerovaniu politiky súdržnosti po roku 2020. V tomto dokumente sa spomína aj poľská štúdia k prínosu investícii do politiky súdržnosti v krajinách V4 pre ekonomiky EÚ15. Spoločný dokument ďalej vyzdvihuje podporu silnej pozície politiky súdržnosti, ako hlavnej investičnej politiky EÚ na podporu rastu a tvorby pracovných miest aj po roku 2020. Tento dokument vyjadruje taktiež podporu pre všetky regióny EÚ aj po roku 2020, a tiež orientáciu na výsledky, flexibilitu, proporcionalitu, integrovaný prístup a jednoduchosť, ako 5 hlavných elementov budúcej architektúry politiky súdržnosti po roku 2020.

Následne p. Ľuboš Littera, riaditeľ OPS, priblížil plán procesu prípravy politiky súdržnosti na budúce programové obdobie a prípravu východiskovej pozície SR. Gestorom za proces prípravy politiky súdržnosti na  programové obdobie po roku 2020 je na národnej úrovni ÚPPVII. 

Hlavnými očakávanými udalosťami v roku 2017 sú:

marec: 		správy EK (ex ante kondicionality, zaostalé regióny)
apríl: 	Stretnutie generálnych riaditeľov ČŠ EÚ zodpovedných za politiku súdržnosti (DG Meeting)  počas MT PRES
kohézny GAC počas MT PRES
jún: 	neformálne stretnutie ministrov ČŠ EÚ zodpovedných za politiku súdržnosti počas MT PRES
stretnutie ministrov krajín V4+ zodpovedných za politiku súdržnosti  počas poľského predsedníctva vo V4
       			7. Kohézne fórum (26. – 27. jún)
jún/júl: 		návrhy HLG k zjednodušeniu po roku 2020
september: 		DG meeting počas EE PRES
september/október: 	7. správa o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti (7. kohézna správa)
september/október: 	Návrh východiskovej pozície SR k politike súdržnosti po roku 2020
október/november:  	Podujatia v rámci krajín V4+4 počas maďarského predsedníctva vo  			V4
november: 		kohézny GAC počas EE PRES

Diskusia s partnermi k budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2020 bude prebiehať na úrovni dvoch pracovných skupín:
	Rezortná koordinačná skupina pre politiku súdržnosti ÚPPVII (RKS) (prvá úroveň koordinácie rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ) – partneri: ministerstvá + ÚV SR + NR SR;
	Pracovná skupina „Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+“ (platforma na výmenu skúseností z praxe a názorov odborníkov v oblasti politiky súdržnosti EÚ so zapojením sociálno-ekonomických partnerov).


Príprava procesu programovania a implementácie politiky súdržnosti  po roku 2020 si vyžaduje vypracovanie analytických podkladov. Momentálne sa pripravuje analýza rozvojového potenciálu SR a jej regiónov, ex post analýza programového obdobia 2007-2013 za SR, ako aj priebežná analýza programového obdobia 2014 - 2020. Kľúčovým bude aj prejav p. Petra Pellegriniho, PPVII, k budúcej podobe politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 na Kohéznom fóre v júni 2017.

p. Littera na záver prezentácie načrtol hlavné body, o ktorých bude potrebné v najbližšom období diskutovať a zaujať k nim postoj, a to v súvislosti s procesom prípravy politiky súdržnosti po roku 2020. Ide napr. o nasledovné oblasti:
	Tematická koncentrácia – Do ktorých oblastí by mala smerovať prioritne investičná podpora? Je stanovený rozsah tematickej podpory dostatočný? Je dostatočný priestor aj na plnenie špecifických potrieb jednotlivých regiónov? Je možná/potrebná väčšia flexibilita v rámci tematickej podpory?;

Alokačné kritéria – HDP sa javí ako najlepší ukazovateľ pri tvorbe legislatívnych zásad politiky súdržnosti Na mieste je však otázka, či by sa v omnoho výraznejšej miere na rovnaký účel nemali využívať aj ďalšie špecifické ukazovatele vyjadrujúce kritériá zo sociálneho alebo environmentálneho aspektu rozvoja?; 
	Podpora všetkých regiónov EÚ s dôrazom na menej rozvinuté regióny, očakáva sa diskusia k zaostávajúcim regiónom na základe avizovanej štúdie EK, je potrebná diskusia k špecifickému postaveniu určitých typov regiónov (viac rozvinuté regióny, metropolitné regióny);
	Ako reálne vieme zjednodušiť celý mechanizmus implementácie politiky súdržnosti?
	 určité možnosti, ktoré by mohli byť základom aj pre nové programové obdobie po roku 2020 boli predstavené už v rámci Omnibus nariadenia, napr. povinné využívanie zjednodušeného vykazovania výdavkov (SCOs), preplácanie platieb na základe plnenia podmienok, „draft budget/návrh rozpočtu“ ako metóda pre stanovenie SCOs. Otázne je, ako ešte viac posilniť tieto nástroje? Napr. povinné využívanie SCOs bez limitu?;
	dôležité je, aby aj kontroly/audity boli viac zamerané na dosahovanie výsledkov a nie na administratívne pochybenia;
 Do akej miery by mala byť politika súdržnosti prepojená s ekonomickým riadením? Aký vzťah by mal byť medzi ex ante kondicionalitami, špecifickými odporúčaniami Rady a makroekonomickými kondicionalitami?;
 Ako je možné najlepšie využiť nástroje integrovaného prístupu, a tak posilniť samotný integrovaný prístup v rámci implementácie politiky súdržnosti?
 zosúladenie pravidiel finančných nástrojov centrálne riadených s tými, ktoré sú implementované  na národnej úrovni. 

Diskusia:
p. Boris Sloboda, GRS, MPSVR SR, položil otázku k legitímnosti poľskej štúdie vo vzťahu k EK, ďalej ho zaujímalo, či existuje národná pozícia k návrhu „umbrella fund“ pre ESF a otvoril otázku prepojenia ex ante kondicionalít a národných programov reforiem, resp. užšieho prepojenia špecifických odporúčaní Rady pre krajiny (CSRs) na proces programovania politiky súdržnosti. p. L. Šimko, RO, ÚPPVII, navrhol venovať tejto otázke samostatné zasadnutie.
GR Žiláková v reakcii uviedla, že odkaz na poľskú štúdiu je priamo uvedený v Spoločnom dokumente krajín V4+4 k politike súdržnosti. (https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/ex-post-evaluation-and-forecast-of-benefits-to-eu-15-countries-as-a-result-of-cohesion-policy-implementation-in-v4-countries/) 
K návrhom DG EMPL navrhla užšie spolupracovať s MPSVR SR, a to najmä v rámci platformy ESF TWG, vzhľadom na to, že DG EMPL je v procese prípravy obdobia po roku 2020 už ďalej a vystupuje otvorenejšie ako DG REGIO. Súhlasila s návrhom zvolania samostatnej RKS k otázke užšieho prepojenia ekonomického riadenia a politiky súdržnosti (predbežne máj 2017).
GR Žiláková na záver zhrnula prezentované body programu a osobitne vyzdvihla silnú úlohu Slovenskej republiky v oblasti politiky súdržnosti, ako aj významnú rolu 
p. Pellegriniho, PPVII, na júnovom Kohéznom fóre, kde bol pozvaný do prvého panelu, ako reprezentant „kohéznych krajín“.
V závere GR Žiláková poďakovala členom za účasť a ukončila rokovanie.



