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SR je v rámci debát
na summite o dlhodobom
rozpočte obhajcom kohézie
razné škrty pre SR. Viac ako 20 percent voči
"obálke" zo súčasného programového obdobia,
čo je "dosť" na krajinu, v ktorej pretrvávajú veľké regionálne rozdiely, a ktorá ešte nedosiahla
priemer kvality života v EÚ.
Na summite neprebehli debaty spojené s čerpaním eurofondov naviazané na dodržiavanie
princípov právneho štátu. Ak by k tomu došlo,
tak by som tieto debaty chcel spojiť aj s dodržiavaním fiškálnych pravidiel a zodpovednosťou
voči verejným financiám, s čím by mali problémy aj niektoré oveľa väčšie a vyspelejšie ekonomiky EÚ.

V Roku 2019 buDE SLoVEnSko
hoSPoDÁRiť S VYRoVnAným
RozPočtom
Slovenská republika bude mať v roku 2019
historicky po prvýkrát vyrovnaný rozpočet. Je
to dobrá správa pre Slovensko a ja som hrdý, že
môžem byť na čele vlády, ktorá takýto rozpočet
predložila. Na jednej strane naďalej veľmi zodpovedne narábame s verejnými financiami, ale
zároveň nám rozpočet umožňuje, aby sa kvalita
života ľudí na Slovensku výrazne zlepšila. Slovensku sa darí a musia to cítiť aj jeho občania.

SR jE V zÁSoboVAní PLYnom nA
zimu VEľmi DobRE PRiPRAVEnÁ

Predseda vlády SR Peter Pelegrini

Debaty hláv vlád a štátov o dlhodobom rozpočte EÚ po roku 2020 na summite v Bruseli
prebiehali bez emócií a je spoločná snaha členských krajín dospieť ku konečnej dohode na jeseň 2019.
Na obdobie 2021 – 2027 je v hre 1280 miliárd
eur a je zatiaľ veľmi predčasné hovoriť, koľko z
tejto sumy ktorá členská krajina dostane. Prevláda však názor, za ktorým stojí aj SR, že je
možné, aby bola konečná dohoda o dlhodobom
rozpočte dosiahnutá na budúci rok na jeseň, čo
je zaevidované aj v záveroch summitu, hoci je
už teraz isté, že pôjde o komplikovanejšie rokovania, ako pri príprave finančnej perspektívy
na roky 2014 – 2020.
Hlavné posolstvo z môjho vystúpenia na
Summite priateľov kohézie EU, ktoré sa konalo
v Bratislave , bolo zachovanie tradičnej politiky,
ako je kohézna a spoločná poľnohospodárska
politika a aby sme hľadali dostatočné zdroje na
nové priority, ako sú bezpečnosť, veda a výskum, digitalizácia, migrácia a stabilita eurozóny. Podľa mňa je to dôležité, lebo v dobe, keď
v Európe silnejú populistické názory, si nemôžeme dovoliť prehlbovanie rozdielov medzi jednotlivými regiónmi v EÚ. V opačnom prípade

sa môže stať, že ľudia začnú mať pochybnosti o
členstve v EÚ.
Hlavným odkazom rokovaní lídrov o dlhodobom rozpočte je to, že najskôr treba hovoriť
o prioritách EÚ a o vízii pre rozvoj a až potom
treba nastaviť rozpočet, ktorý by bol schopný
tieto priority napĺňať. Nemôžeme ísť cestou, že
máme rozpočet a tomu podriadime to, čo chceme v Európe spraviť.
Slovensko zastáva názor, že EÚ aj po brexite,
čo znamená výpadok niekoľko miliárd eur, by
mala mať ambiciózny rozpočet a hľadať spôsoby,
ako zafinancovať všetko, čo treba.
V tejto súvislosti Slovensko, podobne ako aj
ostatné krajiny na kohéznom summite v Bratislave, už deklarovalo ochotu zvýšiť svoje príspevky do eurorozpočtu, a to tak v reálnych sumách, ako aj v percentuálnom prevedení.
Pre Slovensko a ostatné krajiny Vyšehradskej
štvorky by bolo veľkým úspechom, keby nám
zostalo aspoň toľko, čo dostávame teraz, ale tie
škrty budú výrazné.
Zatiaľ je nemožné hovoriť o konkrétnych sumách pre členské krajiny, lebo sú nastavené rôzne kritériá a prepočty a rokovania pokračujú,
ale návrh tak, ako je dnes známy, znamená vý-

.Môžem konštatovať a informovať slovenskú
verejnosť, že SR je pre roky 2018/2019 veľmi
dobre pripravená. Je v súčasnosti pripravená
podstatne lepšie, ako bola pripravená v situácii
v roku 2009 a pri ďalších výkyvoch dodávok
plynu, ktoré boli následne v ďalších rokoch evidované. SR medzitým urobila obrovské množstvo opatrení.
SR bez ohľadu na to, aká situácia v dodávkach
plynu zo strany Ruskej federácie v budúcnosti
nastane, či zníženie dodávok, či úplné uzavretie
toku plynu, je v súčasnosti pripravená na to, aby
zvládla nasledujúcu zimnú sezónu. Kapacity, ktorými disponujeme a všetkými opatreniami, ktorými disponujeme pre prípad krízy, vieme v nasledujúcich zimných mesiacoch pokryť spotrebu
SR, a to tak firiem, ktoré plyn používajú vo svojich výrobných procesoch, ako aj domácností.
Konštatujem, že všetky dodávky plynu z Ruskej federácie cez Ukrajinu idú v súčasnosti
podľa normálneho režimu. To znamená, že ani
obchodné, ani politicko-vojnové vzťahy neovplyvňujú zásobovanie, ani dodávky plynu. Napriek tomu sme chceli urobiť kontrolu, že ako
sa budeme správať v prípade, keby sa dodávky
plynu z akéhokoľvek dôvodu zastavili.
Pri priemerných teplotách meraných za posledných 20 rokov by mala byť zabezpečená
bezproblémová dodávka plynu na asi 100 dní.
Tým sa dostávame asi do polovice marca, keď
nastávajú priaznivejšie vonkajšie teploty.
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