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Slovensko-rakúska spolupráca
Členovia vlád Rakúska a Slovenska sa stretli v Bratislave, aby hovorili o ďalšom rozvoji vzájomnej spolupráce. Tá podľa nich predstavuje dôležitý príspevok k prehĺbeniu
európskej integrácie a prispieva k hospodárskemu rastu.
 
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter diskutoval so svojím rakúskym partnerom Rudolfom Hundstorferom najmä o podpore zamestnanosti mladých. Dohodli sa
tiež na posilnení spolupráce v oblasti cezhraničného vysielania zamestnancov, čo by malo prispieť k potláčaniu mzdového a sociálneho dampingu. Spoločne budú bojovať aj
proti nelegálnemu zamestnávaniu. Ministri chcú v rozhovoroch pokračovať na ďalších spoločných stretnutiach.
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