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Držíme slovo
SMER-SD bude vždy robiť politiku tak, aby
dobré výsledky krajiny neostali len štatistickými
číslami, ale aby sa vďaka nim ľuďom žilo ľahšie.
Opatrenia, ktoré sme prijali, či už to bola znížená
DPH na základné potraviny, vyššia materská,
nižšie zdravotné odvody alebo mnohé ďalšie,
dnes reálne pomáhajú státisícom ľudí v tom, aby
sa im žilo ľahšie. A Slovensko dnes má na to,
aby dobré výsledky štátu pocítil aj bežný človek.
Ekonomike sa darí, nezamestnanosť sa blíži
k 9 %, prichádzajú zahraničné investície. V strane SMER-SD nám vždy záležalo na tom, aby
sme politiku nerobili pre štatistiky, ale aby sme
prijímali rozhodnutia, ktoré ľudia reálne pocítia
a ktoré im pomôžu. Ľudia s nami majú skúsenosť
v tom, že čo sme sľúbili, to sme aj zaviedli.
A dnes tvrdíme, že chceme priniesť ďalšie programy v sociálnej oblasti, napríklad nájomné bývanie či právo na miesto v škôlke, pretože toto
je úloha sociálnej demokracie.

Predseda vlády SR Robert Fico

Obdobie prosperity, ktoré Slovensko zažíva,
bude pokračovať. Rast ekonomiky sa udrží vysoko nad 3 %, v prvom polroku 2016 sme zaznamenali rekordný nárast zahraničných investícií o 188 %, čo znamená ďalší rast ekonomiky
a prírastok pracovných miest, ktorých tento rok
pribudne viac ako 50-tisíc. Rásť budú ďalej aj
mzdy. Zo štatistík sa však ľudia nenajedia . Dobré ekonomické výsledky v žiadnom prípade neznamenajú, že všetkým sa na Slovensku žije
ľahko. Naopak, pre najsilnejšiu vládnu stranu
SMER-SD to znamená, že treba urobiť maximum, aby z rastu ekonomiky profitovalo čo najviac ľudí. Dodržali sme slovo, keď sme sľúbili,
že vláda bude pomáhať ľudom. Minimálnu mzdu
pravidelne zvyšujeme, držíme stabilné ceny
energií, nezamestnanosť klesá a prichádzajú aj
veľké zahraničné investície. Vláda rozhodla o
výraznom daňovom odľahčení živnostníkov, porastie materská dávka, schválila model výraznejšieho zvyšovania dôchodkov a pripravuje ďalšie sociálne opatrenia, ako napríklad výraznejšiu
podporu nájomného bývania.
Na pôde NR SR bol 25. októbra 2016 schválený zákon, aký nemajú nikde v Európe. Naša

krajina je prvá, ktorá sa na niečo také odhodlala.
Vláda týmto významným protikorupčným opatrením zavádza systém, keď so štátom môžu obchodovať iba tie firmy, pri ktorých je transparentné, kto ich vlastní. Schránkovým firmám
teda odzvonilo. Tento zákon je dôležitým opatrením proti korupcii a nadväzuje tak na kroky
z minulých rokov, ktoré významne zúžili priestor
na korupciu. Po obmedzení výšky platieb v hotovosti, ochrane oznamovateľov korupcie, nakupovaní cez elektronické trhovisko, ktoré už ušetrilo 179 mil. eur, po dôslednom boji proti daňovými únikom, ktorý priniesol viac ako 2 mld.
eur, pribudol ďalší protikorupčný nástroj. Slovensko si v ostatných rokoch významne zlepšilo
svoje postavenie v rebríčku Transparency International a zároveň sa umiestnilo v prvej desiatke
krajín sveta v oblasti otvorenosti vládnych dát,
teda v transparentnosti vládnutia.
Úlohou sociálnej demokracie je pomáhať najmä tým ľuďom, ktorí normálne pracujú, ktorí si
nemôžu dovoliť súkromnú škôlku či školu, ktorí
potrebujú sociálne služby štátu, dôchodcom,
na ktorých musíme myslieť. Ale týka sa to aj živnostníkov, ktorým sme od januára 2017 výrazne
zlepšili podmienky. Naša vláda tlačí aj na to,
aby sa zvyšovali mzdy, keď to ekonomika dovoľuje. Rozvojovými programami pomáhame ekonomicky slabším regiónom. Pomáhame mladým
rodinám zvýšením materskej dávky. Máme moderný zákonník práce, ktorý chráni zamestnanca.
Pripravujeme systémovú zmenu výpočtu dôchodkov, ktorá bude pre dôchodcov výhodnejšia.
Jednoducho povedané, chceme silný a so ciálne spravodlivý štát.
SMER-SD je dlhodobo pod tvrdou kritikou
opozície, vyčítajú nám kauzy a korupciu. Opozícia si sama zvolila formu boja, ktorou je hádzanie špiny bez akýchkoľvek dôkazov. Nemá
iný program, má pochybných lídrov a nedokáže
sa na ničom dohodnúť. Pokiaľ ide o kauzy, podstatné je, či sa vyvodzuje zodpovednosť. V prvej
mojej vláde som vyvodil politickú zodpovednosť
voči 11 ministrom, v tej druhej tiež odstúpili
niektorí ministri, ba dokonca predseda parlamentu. Chcem pripomenúť, že sú to bývalé vlády
strany SMER-SD vrátane súčasnej koalície, ktoré prijali najviac opatrení proti korupcii. A budeme v nich pokračovať.
Základom našej stability je koaličná vláda zložená z troch partnerov, ktorá plní svoj program
a nemá alternatívu v opozícii. Prirodzene, vízia
silného Slovenska, rešpektovaného v zahraničí
a schopného zvyšovať kvalitu života ľudí, sa nezaobíde bez stabilnej vlády. Na rozdiel od pravice sa mi nerozpadla ani jedna koalícia. Na začiatku každého volebného obdobia dávam svoje
slovo, a to aj vždy dodržím.
Želám príjemné prežitie vianočných sviatkov,
do nového roka 2017 veľa zdravia, šťastia, pokoja, rodinnej pohody a úspechov.
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