ASOCIÁCIA PRIEMYSELNÝCH ZVÄZOV
Odborný dialóg a aktívna spolupráca s partnermi
pre väčšiu stabilitu podnikateľského prostredia
a posilnenie konkurencieschopnosti priemyslu
na Slovensku.

Spoločné vyhlásenie účastníkov 5. Valného zhromaždenia Asociácie priemyselných zväzov
Účastníci 5. Valného zhromaždenia Asociácie priemyselných zväzov spoločne vyhlasujú, že základom
udržateľnej súčasnosti a budúcnosti priemyselných firiem je stabilita podnikateľského prostredia, predvídateľnosť
mzdových výdavkov na niekoľko rokov vopred a systémovosť prijímaných legislatívnych opatrení. V tejto súvislosti si
dovoľujú apelovať na vládu Slovenskej republiky, aby prijala ďalšie nevyhnutné opatrenia pre odstránenie bariér
v podnikaní na Slovensku.
Vládu vyzývame, aby:
-

všetky dôležité legislatívne zmeny s podstatným dopadom na podnikateľský sektor boli predkladané ako vládne
návrhy a prechádzali riadnym pripomienkovým konaním

-

prijala opatrenia, ktoré zabezpečia stabilitu mzdových výdavkov zamestnávateľov, ako nevyhnutný predpoklad
pre zvýšenie celosvetovej konkurencieschopnosti slovenských spoločností

-

opatrenia k zlepšeniu životnej úrovne obyvateľov, prijímané najmä pred voľbami, neboli realizované výlučne z
prostriedkov zamestnávateľov

-

zvyšovala čistú mzdu zamestnancov prostredníctvom plošného zvýšenia nezdaniteľnej časti mzdy
a prostredníctvom úpravy daňovo-odvodového zaťaženia u nízko príjmových skupín obyvateľstva

-

prijala kroky pre skvalitnenie vzdelávania v súlade s akčným plánom ďalšieho smerovania odborného
vzdelávania a prípravy na roky 2020 – 2025, ktorý prijali účastníci 6. ročníka konferencie ...aby každý absolvent
mal uplatnenie... v Častej-Papierničke, a zároveň pristúpila k podstatnej reforme vysokého školstva ako
základného piliera znalostnej ekonomiky

-

prijala osobitný zákon o spätnom odbere výrobkov, ktorý by komplexne zastrešil problematiku rozšírenej
zodpovednosti výrobcov v súlade s prijatými smernicami pre vybrané prúdy odpadov, a zároveň zadefinoval
postavenie MŽP SR v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov ako orgánu normotvorného a kontrolného

-

iniciovala ďalšie zmeny v oblasti vedy a výskumu vedúce k zavádzaniu inovácií, ktoré prispejú k výrobe s väčšou
pridanou

hodnotou

s cieľom

zvýšenia

konkurencieschopnosti

v zmysle

Jednotného

stanoviska

zamestnávateľských organizácií v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií v Slovenskej republike
-

prijala kroky smerujúce ku kompenzácii nákladov zamestnávateľov pri vstupe do duálneho vzdelávania formou
priamej refundácie nákladov na žiaka

V Bratislave 17. mája 2019

