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Zbierka zákonov, čiastka 29, č. 76 zo dňa 25.3.2014

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods.
1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bol na
Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky uložený :
Dodatok č. 2 z 21. februára 2014 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na
roky 2012 – 2015 medzi Integrovaným odborovým zväzom a Zväzom stavebných
podnikateľov Slovenska.

List prezidenta KOZ SR Jozefa Kollára k 2. kolu
prezidentských volieb nájdete na web stránke Konfederácie
www.kozsr.sk

Dňa 19. marca 2014 sa pred rokovaním Európskej rady konalo v Bruseli zasadnutie
Európskeho odborového summitu. V súvislosti s témami prebiehajúceho stretnutia lídrov EÚ
generálna tajomníčka EOK Bernadette Ségolová poukázala na fakt, že reálne mzdy počas
posledných piatich rokov poklesli vo väčšine krajín EÚ. „Ozdravné balíčky nefungujú.
Európa potrebuje nové smerovanie. Európa potrebuje investície na vytváranie pracovných
miest,“ povedala Ségolová. EOK odhaduje, že počas desiatich rokov bude potrebné vynaložiť
250 miliárd EUR, aby sa mohlo vytvoriť 11 miliónov nových pracovných miest. Takéto
investície by predstavovali iba štvrtinu toho, čo bolo vynaložené na záchranu bánk a štvrtinu
toho, čo sa ročne stráca na daňových únikoch a vyhýbaní sa platiť dane. Podľa EOK viac ako
26 miliónov Európanov nepracuje (čo je o 10 miliónov viac než v roku 2008), z toho 7,5
milióna mladých ľudí nie je zapojených ani do pracovného, či vzdelávacieho procesu, ani do
rekvalifikácie. Európska rada bude diskutovať o ekonomike, priemyselnej a energetickej
politike. Bernadette Ségolová varuje, že hoci „by tieto politiky mohli priniesť rast, neprinesú
ho, pretože priemyselná politika nemá nástroje na tvorbu pracovných miest, energetickej
politike chýbajú ambície a ekonomická politika je založená na ozdravných balíčkoch
a deregulácii. Ak sa súčasná politika EÚ ozdravných balíčkov nezmení, čelí Európa stratenej
dekáde, stratenej generácii.“
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