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I.

ÚVOD
1.

Komisia prijala 6. júna 2018 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým
sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 20271, ako jeden z návrhov
súvisiacich s viacročným finančným rámcom (ďalej len „VFR“), ktorý je súčasťou
kapitoly Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika.

2.

V Európskom parlamente bol za výbor zodpovedný za príslušnú oblasť zvolený Výbor
pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE). Tento výbor hlasoval o návrhu svojej
správy 21. novembra 2018. Táto správa bola následne potvrdená na plenárnom
zasadnutí 12. decembra 20182.

3.

Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku 4. decembra 2018 prijala čiastočné
všeobecné smerovanie3. Toto čiastočné všeobecné smerovanie neobsahovalo niekoľko
prvkov, najmä ustanovenia s vplyvom na rozpočet, ustanovenia horizontálnej povahy
ani ustanovenia týkajúce sa prebiehajúcich rokovaní o iných legislatívnych návrhoch
v iných prípravných orgánoch Rady. Tieto prvky boli v texte označené hranatými
zátvorkami.

4.

Európsky hospodársky a sociálny výbor zaujal stanovisko 17. októbra 20184.

5.

Výbor regiónov zaujal stanovisko 5. decembra 20185.

6.

Predsedníctvo 8. februára 2019 požiadalo Coreper o mandát6 na začatie rokovaní
s Európskym parlamentom. V Štrasburgu sa 13. februára 2019 uskutočnil trialóg,
na ktorom spoluzákonodarcovia dospeli k spoločnému výkladu v súvislosti
s nariadením, ktorým sa ustanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027.
Tento spoločný výklad neobsahoval prvky znenia uvedené v zátvorkách.
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7.

Výbor stálych predstaviteľov 13. marca 2019 spoločný výklad, ku ktorému sa dospelo
počas trialógu, potvrdil, pričom oznámil, že spolupráca s Európskym parlamentom
sa obnoví, keď Rada získa mandát na všetky prvky návrhu.

8.

Európsky parlament na základe tohto spoločného výkladu prijal 17. apríla 2019 pozíciu
v prvom čítaní7.

9.

Európska rada vo svojich záveroch z 21. júla 20208 vydala politické usmernenia
pre všetky spisy súvisiace s VFR. Vzhľadom na uvedené Výbor stálych predstaviteľov
7. októbra 2020 poveril9 predsedníctvo, aby obnovilo rokovania s Európskym
parlamentom s cieľom dosiahnuť dohodu o celom znení.

10.

Druhý trialóg sa uskutočnil 14. decembra 2020 vo virtuálnom formáte. Počas tohto
trialógu Rada a Európsky parlament dosiahli predbežnú dohodu o všetkých
nevyriešených otázkach.

11.

Výbor stálych predstaviteľov 18. decembra 2020 potvrdil toto konečné kompromisné
znenie na účely dosiahnutia dohody10.

12.

Výbor Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) schválil
14. januára 2021 konečné kompromisné znenie. Následne predseda výboru ITRE zaslal
predsedovi Výboru stálych predstaviteľov list, v ktorom uvádza, že ak Rada po overení
právnikmi lingvistami formálne zašle Európskemu parlamentu svoju pozíciu dohodnutú
počas trialógov, odporučí plénu, aby sa pozícia Rady v prvom čítaní prijala
bez pozmeňujúcich návrhov v druhom čítaní Európskeho parlamentu.

7
8
9
10

P8_TA-PROV(2019)0403.
00010/20.
11293/20.
13835/20.

6789/20 ADD 1

pp/MR/mf
TREE.2.B

3

SK

II.

CIEĽ
13.

Všeobecným cieľom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým
sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027, je vytvoriť výdavkový
nástroj na maximalizáciu prínosov digitálnej transformácie pre občanov EÚ, podniky
a orgány verejnej správy posilnením digitálnych kapacít EÚ v piatich kľúčových
oblastiach (tzv. špecifické ciele): vysokovýkonná výpočtová technika, umelá
inteligencia, kybernetická bezpečnosť a dôvera, pokročilé digitálne zručnosti
a zavádzanie a najlepšie využívanie digitálnej kapacity a interoperabilita.

III. ANALÝZA POZÍCIE RADY V PRVOM ČÍTANÍ
Všeobecné poznámky

14.

V záujme dosiahnutia dohody o nariadení Rada a Európsky parlament rokovali s cieľom
uzavrieť dohodu v druhom čítaní na základe pozície Rady v prvom čítaní, ktorú
by Parlament mohol schváliť bez zmien. V znení pozície Rady v prvom čítaní sa v plnej
miere odzrkadľuje kompromis, ktorý dosiahli spoluzákonodarcovia.

15.

Rada sa stotožňuje s cieľmi a zásadami uvedenými v pozícii Európskeho parlamentu
v prvom čítaní a podporuje štruktúru programu, ktorá prispeje k dosiahnutiu jeho
cieľov.

16.

Centrá digitálnych inovácií: Rada súhlasí s pozíciou Európskeho parlamentu v prvom
čítaní, podľa ktorej by sa centrá digitálnych inovácií mali určovať prostredníctvom
otvoreného a súťažného konania.
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17.

Bezpečnostné obmedzenia: Rada podporuje pozíciu Európskeho parlamentu v prvom
čítaní týkajúcu sa bezpečnostných obmedzení, pokiaľ ide o účasť na akciách v rámci
špecifických cieľov „umelá inteligencia“ a „vysokovýkonná výpočtová technika“. Rada
súhlasí s tým, že v pracovných programoch sa môže stanoviť, že subjekty kontrolované
z tretích krajín môžu byť oprávnené na účasť na akciách v rámci uvedených dvoch
špecifických cieľov len vtedy, ak spĺňajú podmienky týkajúce sa bezpečnosti stanovené
v pracovnom programe.

18.

Etika: Rada sa stotožňuje s pozíciou Európskeho parlamentu v prvom čítaní, pokiaľ
ide o podmienky týkajúce sa etických otázok špecifického cieľa „umelá inteligencia“.
Podľa Rady je tiež dôležité zabezpečiť, aby rôzne akcie v rámci tohto cieľa
zohľadňovali etické zásady, a preto Rada súhlasí s doplnením podrobnejších ustanovení
o etike, najmä o možnosti etických kontrol zo strany Komisie a možnosti pozastaviť,
znížiť alebo ukončiť financovanie.

19.

Doplnenie grantov: Rada súhlasí s pozíciou Európskeho parlamentu v prvom čítaní,
podľa ktorej možno prostredníctvom grantov v rámci programu Digitálna Európa
financovať až 100 % oprávnených nákladov bez toho, aby bola dotknutá zásada
spolufinancovania.

Špecifické pripomienky
20.

Počas posledného trialógu 14. decembra 2020 dokázali spoluzákonodarcovia dosiahnuť
kompromis v týchto nevyriešených otázkach:

21.

Pridelenie rozpočtových prostriedkov na špecifické ciele: Spoluzákonodarcovia
sa dohodli, že pridelenie rozpočtových prostriedkov programu na päť špecifických
cieľov sa upraví znížením sumy pre každý cieľ o rovnaký percentuálny podiel
(17,47 %) ako v prípade celkového rozpočtu programu. Tým sa umožní zachovať
pomerné rozdelenie a rovnováhu pôvodného návrhu.
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22.

Trvanie programu: Spoluzákonodarcovia sa dohodli na trvaní programu Digitálna
Európa. Článkom 1 sa ustanovuje program na obdobie, ktoré je zosúladené s trvaním
viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027.

23.

Pracovné programy: Spoluzákonodarcovia sa dohodli, že v znení ponechajú
ustanovenia o používaní vykonávacích aktov na prijímanie pracovných programov
pre akcie v rámci priameho riadenia. Dohodli sa tiež, že tieto ustanovenia sa spoja
so zmenami, ktorými sa poskytnú dodatočné záruky, že obsah budúcich pracovných
programov bude pevne zakotvený v článkoch 4 až 8 nariadenia, pričom v prílohe I
sa uvedú všeobecné usmernenia uplatniteľné počas celého trvania programu. Okrem
toho sa spoluzákonodarcovia dohodli, že do znenia zahrnú možnosť využitia
delegovaných aktov na aktualizáciu prílohy I.

24.

Účasť tretích krajín: Spoluzákonodarcovia sa dohodli, že do nariadenia začlenia
koncepciu „čiastočného pridruženia“, čiže pridruženia tretích krajín k obmedzenému
počtu špecifických cieľov, ktoré sa sledujú v rámci programu Digitálna Európa.

IV.

ZÁVER
25.

Pozícia Rady v prvom čítaní k nariadeniu, ktorým sa ustanovuje program Digitálna
Európa na obdobie 2021 – 2027, v plnej miere odráža kompromis, ktorý sa za pomoci
Komisie dosiahol počas rokovaní medzi zástupcami Rady a Európskeho parlamentu.

26.

Výbor stálych predstaviteľov sa preto vyzýva, aby Rade navrhol:

–

schváliť toto odôvodnené stanovisko Rady k jej pozícii v prvom čítaní a

–

zaslať toto vyhlásenie Európskemu parlamentu.
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27.

Po prijatí pozície Európskeho parlamentu v druhom čítaní, ktorou sa schváli pozícia
Rady bez pozmeňujúcich návrhov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa ustanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027, nadobudne
účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ.
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