Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 2. štvrťroku 2012

1) Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády
o vyslovenie dôvery
Zámer opatrenia: eliminovať vplyvy krízy a zabezpečiť jednotu ekonomického, sociálneho a environmentálneho
rozvoja Slovenska
Obsah opatrenia:
• zmiernenie dosahov krízy a posilnenie istôt ľudí
• konsolidácia verejných financií tak, aby deficit verejných financií v roku 2013 bol pod troma percentami HDP
• podporenie hospodárskeho rastu a cenovej stability
• zníženie vysokej nezamestnanosti mladých ľudí a systematické riešenie problému dlhodobej, najmä regionálnej
nezamestnanosti
• zvýšenie vymožiteľnosti práva a systematická likvidácia korupcie na všetkých stupňoch spoločnosti:
o vopred jasne definovanými pravidlami
o obmedzením subjektívneho rozhodovania
o transparentnosťou rozhodovacích procesov umožňujúcich verejnú kontrolu
• zverejňovanie všetkých zmlúv týkajúcich sa verejných financií ako podmienka ich účinnosti
• zavedenie súťažného princípu do procesu poskytovania nenávratných dotácií z verejných zdrojov
• zavedenie elektronických aukcií ako povinnej formy obstarávania vždy keď to bude možné
• zrušenie možnosti využitia formálnych nedostatkov ako dôvod vylúčenia z verejnej súťaže
• riešenie problému daňových únikov a pokračovanie v projekte UNITAS
• zavedenie princípu podľa ktorého bude nedodržanie lehoty zo strany úradu zakladať právo občana na vrátenie
poplatku
• posúdenie možnosti schválenia zákona o majetkovej zodpovednosti volených funkcionárov
• zavedenie pravidla „len jeden mandát“ pre poslancov NRSR a Európskeho parlamentu
• umožnenie volieb cez internet vrátane jediného elektronického identifikátora občana
• konsolidácia verejného zdravotníctva s dôrazom na jeho finančnú stabilizáciu
• posilnenie spoluzodpovednosti za plnenie strategických cieľov EÚ a zároveň presadzovanie oprávnených
záujmov SR v únii
• zefektívnenie využívania prostriedkov z fondov EÚ na modernizáciu štátu a spoločnosti
• posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti spoločnosti
• založenie dlhodobých tendencií pre hospodársky, sociálny, environmentálny a vedecko-technický rozvoj
Slovenska a pre zlepšenie kvality života
• zlepšovanie v posledných štyroch rokoch stále sa zhoršujúceho podnikateľského prostredia, ako nevyhnutný
predpoklad prílevu investícií a rastu zamestnanosti
• odstránenie bariér rastu zamestnanosti, napríklad zníženie odvodového zaťaženia celkovo, najmä však u málo
kvalifikovanej práce, pružné formy pracovných úväzkov, medzitrh práce
Názory proponentov:
• programové vyhlásenie jasne určuje smerovanie Slovenska v nasledujúcich rokoch
• opatrenia predstavujú ambiciózny plán znižovania nezamestnanosti
• súborom opatrení sa vláda SR prihlásila k vedomostnej ekonomike a snahe rozvíjať investície s vyššou pridanou
hodnotou
Názory oponentov:
• opatrenia zahrnuté v programovom vyhlásení zvyšujú podiel štátu na fungovaní ekonomiky a tým deformujú
ekonomické, sociálne a podnikateľské prostredie
• experimentálne pokusy o stimuláciu hospodárskeho rastu môžu v konečnom dôsledku prispieť k väčšej
zadlženosti Slovenska a zníženiu životnej úrovne
• vláda neponúka komplexnú víziu ozdravenia verejných financií, čo je nutný predpoklad trvalo udržateľného
rozvoja
Primárny zdroj:: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=37

Stav opatrenia v legislatívnom procese: Schválené v NRSR 15.5.2012
Navrhovateľ: Predseda vlády SR
Podnikateľská aliancia Slovenska | Bajkalská 25, 827 18 Bratislava | www.alianciapas.sk

