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Ale vážne

Rada Európskej únie:

• Zastupuje hlas vlády krajín EÚ
• Prijíma právne predpisy a koordinuje politiky Únie
• Členmi sú ministri z každej krajiny EÚ, podľa oblasti politiky, o
ktorej sa má diskutovať
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Predsedníctvo v Rade EÚ

• V Rade EÚ funguje tzv. rotujúce predsedníctvo
• Strieda sa každých 6 mesiacov s 18-mesačnými cyklami
• Slovensko preberie predsedníctvo 1. júla 2016
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Ciele nášho projektu

• Pozrieť sa detailnejšie na program Slovenska v oblasti IT
• Zistiť, kto je za čo zodpovedný
• Analyzovať, do akej miery sú zverejnené informácie o
predsedníctve
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Koho sme kontaktovali?

• Úrad vlády SR
• Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
• Ministerstvo financií SR - sekcia informatizácie spoločnosti
• Ministerstvo zahraničných vecí SR
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Úrad vlády SR

• Odkázali nás na Ministerstvo zahraničných vecí
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Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

• Odporučili obrátiť sa na Sekciu informatizácie spoločnosti
Ministerstva financií SR
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Ministerstvo financií - sekcia informatizácie spoločnosti

Poskytli nám niekoľko dokumentov:

• Východiská programu predsedníctva SR v Rade EÚ - schválený
vládou 24. februára 2016

• Jednotný digitálny trh z hľadiska MF SR ako koordinátora
digitálnej agendy a gestora informatizácie spoločnosti v sezóne
SK PRES
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Ministerstvo financií - sekcia informatizácie spoločnosti

Niektoré body programu:

• Jednotný digitálny trh (Digital Single Market, DSM)
• eGovernment Action Plan 2016-2020
• Návrh na revíziu veľkoobchodných poplatkov za medzinárodný
roaming

• Legislatívny návrh k voľnému pohybu dát
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Ministerstvo financií - sekcia informatizácie spoločnosti

Ciele DSM:

• Lepší prístup spotrebiteľov a podnikov k online tovarom a
službám v celej Európe

• Vytváranie priaznivých podmienok pre rozmach digitálnych sietí
a služieb

• Maximalizácia rastového potenciálu európskeho digitálneho
hospodárstva
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Lepší prístup spotrebiteľov a podnikov k online tovarom a
službám v celej Európe

• odstrániť rozdiely v zmluvnom a autorskom práve medzi
členskými štátmi

• znížiť zaťaženie súvisiace s DPH
• cenovo dostupné a vysokokvalitné služby cezhraničného
doručovania zásielok

• predchádzanie nespravodlivej diskriminácii spotrebiteľov a
podnikateľov pri prístupe k obsahu alebo nakupovaní tovarov a
služieb (odstránenie neodôvodnenej geografickej diskriminácie
- geoblocking)

• cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb
• Návrh smernice o zmluvnom práve pre dodávanie digitálneho
obsahu
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Vytváranie priaznivých podmienok pre rozmach digitálnych
sietí a služieb

• budovanie spoľahlivých, dôveryhodných, vysokorýchlostných,
cenovo dostupných sietí a služieb

• zaručenie základných práv na súkromie a ochranu ich osobných
údajov

• využívanie inovácií (cloud computing, nástroje Big Data alebo
internet vecí)
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Maximalizácia rastového potenciálu nášho európskeho
digitálneho hospodárstva

• najslabším prvkom je však integrácia digitálnych technológií
podnikmi

• 75% pridanej hodnoty vytvorenej digitálnym hospodárstvom
pochádza skôr z tradičných priemyselných odvetví, ako od
výrobcov IKT

• 1,7% podnikov EÚ v plnej miere využíva vyspelé digitálne
technológie a 41% ich nepoužíva vôbec

• občania a podniky v súčasnosti nemajú plný prospech z
digitálnych služieb (od elektronickej verejnej správy,
elektronického zdravotníctva, elektronickej energetiky až po
elektronickú dopravu)
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Materiály s presahom na SK PRES

• diskusia k nariadeniu o voľnom toku dát a k oznámeniu pre
rámec/stratégiu interoperabiliy (zverejnenie návrhu COM až v 3Q
2016)

• diskusiu na tému cloudovej politiky a digitálnych platforiem
(zverejnenie návrhu COM v 2Q 2016)

• prijať závery Rady k Akčnému plánu pre eGovernment 2015 –
2020
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eGovernment Action Plan

• transformácia verejnej administratívy do digitálnej podoby je
kľúčovým elementom pre úspech jednotného trhu.

• pozitívne výsledky predošlého eGovernment action plan 2011 -
2015

• jednoduché cross-border digitálne verejné služby prispievajú ku
kompetitívnosti a atraktivite EÚ
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eGovernment Action Plan - vízie

Vízie do roku 2020:

• modernizácia verejnej administratívy
• verejné inštitúcie a verejná administratíva budú otvorené a
efektívne

• budú poskytovať bezhraničné a user-friendly digitálne verejné
služby všetkým občanom a podnikateľom EÚ

• umožniť osobám a firmám lepšiu cezhraničnú spoluprácu
• uľahčiť elektronickú komunikáciu medzi úradmi a
občanmi/firmami
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eGovernment Action Plan - princípy

V schválených dokumentoch sa kladie dôraz hlavne na:

• Digital by default - služby budú poskytované primárne
elektronicky

• Once only principle - verejné inštitúcie nebudú žiadať rovnakú
informáciu dvakrát

• Openness & transparency - lepší prístup občanov k ich
informáciam

• Cross-border by default - verejné služby prístupné bez ohľadu
na hranice
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Ministerstvo zahraničných vecí

• Poskytli nám kontakt na experta na informatizáciu spoločnosti
za Slovensko priamo v Bruseli, Radoslava Repu
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Ministerstvo zahraničných vecí

Hovorilo sa o 25 iniciatívach (viaceré sú súčasťou DSM), tu sú
niektoré z nich:

• Reforma autorského práva, ktorá zaŕňa odstránenie rozdielov
medzi členskými štátmi alebo pravidlá pre sprostredkovateľov
online obsahu

• Podpora digitálnych platforiem na vnútornom trhu EÚ
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Ministerstvo zahraničných vecí

• Zjednotenie národných katalógov IKT štandardov
• Identifikácia nových oblastí pre IKT štandardizáciu (IoT, big data,
cloud computing, …)

• Iniciatíva European Cloud
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Vyhodnotenie

Hlavné témy:

• Digital Single Market
• Otváranie a zjednodušovanie európskeho trhu
• Téma eGovernmentu

22



Vyhodnotenie

• Väčšia pozornosť podpore startupov, keďže existujúce riešenia
(napr. Fiware) nie sú ideálne

• Skeptický postoj k realizácii európskeho cloudu a jeho integrácii
• Pri implementácii eGovernmentu bude dôležitá kontrola
vynaložených prostriedkov
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Záver

• Uviedli sme prehľad tém, ktorými by sa predsedníctvo malo
venovať

• Konkrétny program bude schválený v júni, no neočakávame
prílišný odklon od načrtnutých tém

• Ministerstvá boli mimoriadne ochotné spolupracovať
• Zrejme pri predsedníctve nejde ani tak o záujmy Slovenska ako
o
”
odmanažovanie“ dávanjšie známej agendy Rady EÚ
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Ďakujeme za pozornosť.

Otázky?
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