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Slováci majú právo počúvať
aj dobré správy
Základy pre spoluprácu stredo- a východoeurópskych krajín s Čínou vytvorilo hospodárske fórum, ktoré sa v maďarskej metropole uskutočnilo už v roku 2011. Prvé stretnutie na úrovni
predsedov vlád Číny a SVE16 s cieľom posilniť
spoluprácu najmä v hospodárskej oblasti hostila
v apríli 2012 poľská Varšava, ostatné rokovanie
skupiny sa uskutočnilo minulý rok v Lotyšsku
– v Rige. Význam formátu SVE16 + Čína spočíva v posilňovaní vzájomnej spolupráce a dialógu. Slovensko podporuje konkrétne projekty
v oblasti investícií, vedy a výskumu s dôrazom
na posilnenie vývozu európskych krajín do
Číny. Členmi SVE16 sú Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko.

Žiadne poplatky Sa u lekárov
platiť nebudú

Predseda vlády SR Robert Fico.

Čína je pre SlovenSko
Strategickým partnerom
Musí nám záležať na tom, aby naše vzťahy s
Čínou boli partnerské, priateľské a ak budeme
tejto krajine venovať dostatočnú pozornosť,
môže to priniesť ovocie.
Ako príklad uvádzam pravidelný nárast vzájomného obratu tovarov v objeme takmer 7 miliárd dolárov, ale aj prepravu tovarov z Číny do
Európy vlakom cez územie Slovenska. Slovensko má fantastickú zemepisnú polohu, ktorá je
mimoriadne dôležitá práve pre prepravu tovaru
vlakom z východnej časti sveta, teda z Číny do
Európy. Keďže vlaky z Číny prechádzajú po širokorozchodnej železnici, na Slovensku sa musí
tovar preložiť, aby mohol ďalej pokračovať smerom na západ a práve vďaka tomu dochádza k
zvyšovaniu kapacít slovenského prepravcu Cargo. Prvý takýto vlak dorazil pred niekoľkými
dňami do prekladiska v Dobrej. Avizujem, že
sa pripravujú dohody, podľa ktorých by do konca roka 2018 mohlo z Číny doraziť niekoľko stoviek podobných nákladných vlakov. Nám preto
musí veľmi záležať na tom, aby sme pokračovali
aj vo výstavbe ďalších terminálov na Slovensku.
Vo svojom vystúpení som požiadal čínsku
stranu, aby urýchlili proces vydávania certifikátov na kvalitné potraviny, čo by znamenalo,
že budeme môcť naše potraviny vyvážať na tento
trh. Podľa mňa je evidentné, že o kvalitné slovenské potraviny je na čínskom trhu veľký záujem.
Chcel by som s mojimi partnermi hovoriť práve o možnosti urýchliť vydávanie certifikátov
na vývoz slovenských potravín do Číny a o perspektívach ďalšieho rozvoja železničnej dopravy
z Číny.
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Som pripravený úplne zrušiť nové opatrenie,
ktoré má od 1. mája 2018 umožniť pacientom
objednať sa na vyšetrenie za poplatok aj mimo
ordinačných hodín. Cez nás cesta k žiadnym poplatkom nevedie. Pripomínam, že strana Smer
bola vždy principiálne proti zavedeniu poplatkov v zdravotníctve a v minulosti zrušila aj
dvadsaťkorunové poplatky niekdajšieho ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca.
Diskusia o možnosti nechať sa u lekára vyšetriť za poplatok mimo ordinačných hodín mala
podľa mňa svoje racio, bola však hrubo zneužitá
na politický súboj klamstvami opozície. Preto
sú koaliční partneri pripravení urobiť legislatívnu zmenu, aby ich nikto neprávom neobviňoval
z toho, že zavádzajú poplatky v zdravotníctve.

Svet náS oceňuje za boj proti
korupcii
V sobotu 9. decembra bol Medzinárodný deň
boja proti korupcii. A v tento deň veľvyslanectvá
USA, Belgicka, Kanady, Holandska a Spojeného
kráľovstva vydali vyhlásenie o korupcii na Slovensku. Toto je vysvedčenie pre vládu SR a nie
to, čo hovoria ľudia, ktorí sú dnes v opozícii.
Z listu ambasád citujem:
„Slovensko je lídrom v Iniciatíve pre otvorené vládnutie (OGP) a naďalej podporuje transparentnosť a účasť verejnosti pri rozhodovaní
prostredníctvom prijatia ambiciózneho tretieho
národného akčného plánu. Vítame spoluprácu
vlády SR s OECD v boji proti korupcii, ako aj
zriadení odboru prevencie korupcie na Úrade
vlády SR. Vítame aj väčšiu komunikáciu medzi
vládou, podnikateľskou komunitou a občianskou spoločnosťou najmä pri vytváraní účinnejších pravidiel na ochranu oznamovateľov korupcie. Pokračujúca verejná a odborná diskusia
o reforme pravidiel majetkových priznaní je tiež
pozitívnym krokom a môže pomôcť zabrániť
konfliktom záujmov.“
Vyjadrenie svetových ambasád k systémovému boju vlády proti korupcii je ďalším dôkazom
úspechu v tejto téme. Slovensko si polepšilo aj

v hodnotení Transparency International, kde
sme sa v rebríčku posunuli o takmer 10 miest k
lepšiemu oproti minulosti.
Ak je pozitívna správa v boji proti korupcii,
ak je tu jasné vysvedčenie, ktoré hovorí o tom,
že vláda robí a urobila strašne veľa, tak to, prosím vás, povedzte slovenskej verejnosti. Ľudia
na Slovensku majú právo počúvať aj dobré správy, nie len zlé správy, ktoré valíte na nás od rána
do večera.

práva Slovákov pracujúcich
v Spojenom kráľovStve zoStanú
po brexite zachované
Je veľmi dôležité povedať občanom Slovenskej republiky, ktorí žijú alebo pracujú v Spojenom kráľovstve, že zostane zachovaný status
quo a budú garantované ich práva, ktoré doposiaľ nadobudli ako občania Európskej únie s legálnym pobytom vrátane práv pre rodinných
príslušníkov. V prípade finančného vyrovnania
boli dohodnuté tri základné princípy, že žiadny
členský štát nebude platiť viac, ani nedostane
menej a Spojené kráľovstvo si bude ctiť všetky
záväzky, ktoré vznikli z členstva v EÚ. A rovnako Spojené kráľovstvo nebude platiť menej,
ani viac, aj v prípade, ak by zostala členom EÚ.
To sú vážne veci, ktoré majú vplyv na financovanie projektov zo štrukturálnych fondov.
Rokovali sme o spolupráci členských štátov
EÚ v oblasti obrany a bezpečnosti (PESCO).
Na zozname prvých sedemnástich projektov
PESCO je aj slovenský projekt, ktorý sa nazýva
nepriama palebná podpora. Ide predovšetkým
o cieľ vytvoriť spoločnú mobilnú delostreleckú
platformu s ďalekým dostrelom. Máme príslušné zbrane tohto charakteru, a to bol aj dôvod,
prečo naši vojaci vyvinuli túto aktivitu, ktorú
sme privítali. Vnímam PESCO ako európsky pilier NATO a ide o konkrétny výsledok Bratislavského samitu. V Bratislave sme sa dohodli,
že v oblasti obrany a bezpečnosti spravíme významný posun, aby Európska únia bola lepším
a silnejším hráčom.
Premiéri EÚ predĺžili sankcie voči Ruskej federácii. Opakovane vnímam neefektívnosť sankcií, ktoré sú používané voči Ruskej federácii. Ale
keďže považujem Európsku úniu za životný priestor pre Slovensko, nikdy nepôjdem proti jednote
EÚ. Podľa mňa už samotná diskusia na samite
naznačila, že téma sankcií bude čím ďalej tým
viac komplikovanejšia a Slovensko sa vo vzťahu
k Ukrajine nemusí hanbiť. Sme krajina, ktorá
reálne Ukrajine pomáha, pretože sme zabezpečovali a zabezpečujeme reverzný tok plynu. Budeme Ukrajine pomáhať, aj preto sankcie pokračujú ďalej, ale súčasne očakávam od Ukrajiny,
že bude prejavovať nejakú mieru zodpovednosti
voči tomu, čo sme urobili a čo pre nich aj naďalej
robíme a dodávam, že nesmieme zatvárať oči
pred škandálmi, ktoré sa na Ukrajine dejú.
Želám príjemné prežitie vianočných sviatkov,
do nového roka 2018 veľa zdravia, šťastia, pokoja, rodinnej pohody a úspechov.

