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CONSTRUCTION
MANIFESTO FOR ACTION – EU TERM 2019-2024
Odkrijte naš manifest v naslednjih točkah :

1. Vlaganje v konkurenčno Evropo

2. Zagotoviti enake konkurenčne pogoje

3. Gradnja 4.0: Pospešiti digitalno preoblikovanje gradbene industrije

4. Uredba o gradbenih proizvodih: Zagotoviti, da deluje v praksi

5. Zavezanost socialni razsežnosti gradbene industrije

6. Zgraditi trajnostno Evropo

7. Enotna koordinacijska točka Komisije

1. Vlaganje v konkurenčno Evropo
Zakaj?
 Potrebne so naložbe za blaginjo državljanov in trajnostni razvoj evropskega gospodarstva: promet,

energija, izobraževanje, stanovanja itd.

 Stroški neinvesticij so veliko višji od stroškov naložb: kratkoročno škodijo gospodarski rasti in
dolgoročno konkurenčnosti.

Naša sporočila in zahteve institucijam EU
 Spodbujati javno in zasebno financiranje - tradicionalne in inovativne instrumente, vključno z Javno-

zasebnimi partnerstvi kot tudi sheme „uporabnik / onesnaževalec plača“ - olajšujejo projekte z
evropsko dodano vrednostjo.

 Ob ohranjanju zdravih javnih financ omogočiti večjo prožnost Pakta za stabilnost in rast, ko države
članice izvajajo politike EU in vlagajo v infrastrukturo in gradbene projekte.

 Zagotoviti, da se vzdrževanje infrastrukture upošteva v ustrezni zakonodaji EU, programih
financiranja in priporočilih za posamezne države.

 Za boljšo učinkovitost omejenih virov ustrezno prilagoditi svetovno finančno, fiskalno in regulativno
okolje, npr. poslovna posojila, hipoteke, znižani DDV, bonitetna pravila za banke in zavarovalnice.

 Obnoviti medskupino Evropskega parlamenta o „dolgoročnih naložbah in reindustrializaciji“.
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2. Zagotoviti enake konkurenčne pogoje
Zakaj?

 Pri javnih naročilih lahko »nakupovanje poceni« z dodeljevanjem nenormalno nizkih ponudb (NNP)
na koncu postane drago.

Naša sporočila in zahteve institucijam EU
 Izboljšati direktive o javnih naročilih za leto 2014, da bodo vsi izvajalci EU in zunaj EU - tako

zasebna kot državna podjetja - spoštovali ista pravila. Zlasti se je treba boriti proti oddaji naročil NNP
z obveznimi pragovi za identifikacijo in preverjanje, s končnim ciljem, da se takšne ponudbe
odpravijo.

 Zagotoviti vzajemnost pri odpiranju trgov ter spoštovanje zakonodaje EU in nacionalne zakonodaje,
vključno s pravili o državni pomoči in rezerviranih sredstvih, s strani vseh podjetij, ki delujejo na
notranjem trgu.

3. Gradnja 4.0: Pospešiti digitalno preoblikovanje gradbene industrije
Zakaj?
 Digitalna gradnja bo pripomogla k doseganju številnih glavnih političnih ciljev EU: digitalno

gospodarstvo, energetska učinkovitost, krožno gospodarstvo, blaženje podnebnih sprememb in
prilagajanje nanje, zdravje in varnost itd.

 Digitalna gradnja omogoča učinkovitejše procese ter odpravlja napake in zamude ter omogoča
trajnostno grajeno okolje. Da bi pospešili prehod, je treba sprejeti nove metode. Podatki so
bistvenega pomena za digitalizacijo in pojavljajo se novi izzivi, ki ustvarjajo priložnosti in tveganja za
izvajalce in njihove stranke.

 Razvoj pametnih mest, ki so potrebna za nenehno rast mestnih bivališč, je odvisen od hitre in
popolne uporabe digitalne gradnje vzdolž vrednostne verige.

Naša sporočila in zahteve institucijam EU
 Narediti „gradnjo“ prednostni sektor za ustrezne programe EU, npr. pobuda za digitalizacijo evropske

industrije, da se pospeši digitalna gradnja in njen potencialni prispevek k doseganju drugih političnih
ciljev EU.

 Razviti podatkovne politike, ki zagotavljajo odprt dostop do podatkov (v skladu s predpisi EU o
varstvu podatkov) in interoperabilnih sistemov.

 Nadaljevati programe, namenjene spodbujanju ustvarjanja pametnih mest, in zagotoviti skladnost
med politiko in zakonodajo EU o pametnih mestih ter vso ustrezno politiko in zakonodajo EU, ki
vpliva na digitalno gradnjo.

4. Uredba o gradbenih proizvodih (CPR): zagotoviti, da deluje v praksi
Zakaj?
 CPR ne dosega pravne varnosti za izvajalce, ker obstajajo regulativne vrzeli, ki povečujejo tveganja

odgovornosti izvajalcev.

 Evropska komisija je v Uradnem listu Evropske unije blokirala več kot 100 usklajenih evropskih
standardov v okviru uredbe o skupnih določbah. To ustvarja velike težave za uporabnike.

Naša sporočila in zahteve institucijam EU
 Komisija mora skupaj z državami članicami v Stalnem odboru za gradbeništvo zagotoviti, da se

regulativne vrzeli nadomestijo, po potrebi z nacionalnimi predpisi.

 Komisija mora poiskati hitre rešitve za odpravo sodnih zaostankov pri neuveljavljenih standardih, da
bi se lahko zanašali nanje in zagotovili pravno varnost.
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5. Zavezanost
Zakaj?
 Gradbena podjetja v več državah članicah danes in v prihodnosti ne morejo najti dovolj delavcev z

zahtevanimi znanji, kljub visoki stopnji brezposelnosti v EU, zlasti med mladimi.

 Pravilno izvajanje in uveljavljanje obstoječe zakonodaje je ključnega pomena za zagotovitev enakih
konkurenčnih pogojev med podjetji ter uporabo ustreznih zaposlovalnih in delovnih pogojev za
njihove delavce.

 Cilj "brez nesreč" na področju varnosti in zdravja pri delu mora ostati glavno vodilo dobro delujočega
trga dela.

 FIEC kot uradno priznan socialni partner EU za gradbeno industrijo, ki zastopa delodajalce, verjame
v konstruktiven sektorski socialni dialog EU z EFBWW, ki predstavlja delavce, spoštuje nacionalne
razmere na trgu dela in avtonomijo nacionalnih socialnih partnerjev.

Naša sporočila in zahteve institucijam EU
 Spodbujati in podpirati sodelovanje z zadevnimi zainteresiranimi stranmi in med njimi, da bi redno

posodabljali obstoječe programe usposabljanja, da bi upoštevali tehnični razvoj in inovacije, vključno
z digitalizacijo.

 Spodbujati in podpirati orodja in pobude za krepitev vzajemnega priznavanja kvalifikacij, ne da bi
znižali standarde, da bi olajšali mobilnost storitev, študentov in delavcev na notranjem trgu.

 Spodbujati naložbe v začetno in vseživljenjsko usposabljanje, pa tudi v programe vajeništva, med
drugim s pomočjo evropskega semestra;

 Nadaljevati boj proti goljufivim praksam z zagotavljanjem pravilne uporabe in uveljavljanja
zakonodaje EU v zvezi s čezmejnim zagotavljanjem storitev in z olajšanjem upravnega sodelovanja
med državnimi upravami.

 Podpora pobudam za razvoj kulture za krepitev varnosti in zdravja pri delu ob upoštevanju posebnih
sektorskih okoliščin med gradbenimi podjetji in delavci.

 Omogočiti in podpirati pobude socialnih partnerjev.

 EU mora strogo spoštovati načelo subsidiarnosti in pristojnosti držav članic pri vprašanjih, povezanih
z delom, zlasti v zvezi s kolektivnimi pogajanji.

6. Zgraditi trajnostno Evropo
Zakaj?
 Podnebne spremembe predstavljajo veliko tveganje za stavbe in infrastrukturo, saj nove in vedno

težje naravne nesreče ogrožajo strukture, ki so bile zgrajene pred takimi nevarnostmi. Nove in
obstoječe stavbe in infrastruktura morajo biti odporne na podnebje.

 Prehod na krožno gospodarstvo je treba pospešiti, saj se naravni viri, od katerih se mnogi pogosto
uporabljajo v gradbeništvu, izčrpavajo. Istočasno ni mogoče reciklirati strupenih in / ali nepovratnih
materialov, kar pomeni, da končajo kot odpadki. Pomanjkanje ustreznih objektov za recikliranje v
bližini gradbišč je tudi ovira za recikliranje.

 Ukrepi za energetsko učinkovitost so prevladovali v zadnjih zakonodajnih delovnih programih,
poudarek na energiji pa je bil tako prednosten, da so bile druge gradbene izboljšave - včasih
bistvene - zanemarjene. Nedavni takšni primeri so privedli do katastrofalnih posledic, izguba
predvidenih koristi obnove.

Naša sporočila in zahteve institucijam EU
 Zagotoviti, da raziskave o podnebnih spremembah zajemajo tudi razvoj inovativnih metod gradnje,

namenjenih zgradbam in infrastrukturi, ki so odporne na podnebne vplive. Ustrezni programi EU bi
morali še naprej financirati izvajanje rezultatov raziskav pri uporabi v realnih razmerah.

 Pri uvajanju obveznih ciljev v zakonodajo o odpadkih in drugih ustreznih politikah krožnega
gospodarstva je treba upoštevati morebitne kompromise med emisijami, ki nastanejo pri prevozu
odpadkov rušenja, do razpoložljivih obratov za recikliranje (ki se pogosto nahajajo daleč od območja)
in dejanske koristi recikliranja. Upoštevati je potrebno tudi, da številne obstoječe stavbe v Evropi
vsebujejo strupene snovi, ki so bile dovoljene v času gradnje, ki jih ni mogoče reciklirati in jih je treba
varno odstraniti.
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 Namesto osredotočanja le na energetsko učinkovitost, preidite na celostno prenovo, ki zagotavlja, da
se druge težave rešijo v času temeljite prenove, kar povzroči strukturno trdne, zdrave, dostopne in
energetsko učinkovite stavbe.

7. Enotna koordinacijska točka
Zakaj?
 V številnih različnih generalnih direktoratih Komisije EU se obravnavajo vprašanja, povezana z

gradnjo, kar pogosto otežuje usklajevanje.

Naša sporočila in zahteve institucijam EU
 pooblastiti podpredsednika Evropske komisije, da zagotovi učinkovito in usklajeno sodelovanje vseh

zadevnih generalnih direktoratov v celotni Komisiji.

"Da bi izkoristili hitro rastoči mednarodni
gradbeni trg, evropski mednarodni izvajalci
potrebujejo polno podporo zunanjih trgovinskih
in finančnih instrumentov EU, da bi lahko
konkurirali na enakih konkurenčnih pogojih z
njenimi globalnimi konkurenti."

Philippe Dessoy, predsednik EIC

"Gradbeni sektor je ključni partner za soočanje z
današnjimi izzivi: gradnjo trajnostne in podnebno
odporne infrastrukture, ki ustvarja zgradbe »ničelne
rabe energije« in pametna / digitalna mesta; in
opremljanje obstoječih delavcev z novimi spretnostmi in
privabljanjem mladih v sodobno in inovativno industrijo,
kar jim omogoča zanimivo kariero in napredovanje.
Gradbena industrija bo zagotovila ustrezne rešitve za
boljše življenjsko in delovno okolje, mobilnost in
gospodarsko rast v Evropi. "
Kjetil Tonning, predsednik FIEC

EIC (European International Contractors)
predstavlja mednarodne interese evropske
gradbene industrije v razmerju do evropskih
oblikovalcev politik, mednarodnih finančnih
institucij in družbe. Njeni polnopravni člani so
gradbene zveze iz 15 evropskih držav, ki so
neposredno ali posredno povezane s FIEC in imajo
mednarodno dejavne družbe članice. V letu 2017 je
skupni obseg mednarodnega prometa, ki so ga
opravili evropski mednarodni izvajalci, znašal 176
milijard EUR, od tega več kot 100 milijard EUR
ustvarili v tujini, in tako prispevajo k pozitivni
podobi Evrope v svetu. www.eic-federation.eu

FIEC govori za evropsko gradbeno industrijo.
Preko svojih 31 nacionalnih zvez v 27 evropskih državah
(24 EU in EFTA ter Turčija) predstavlja brez
diskriminacije gradbena podjetja.
• vseh velikosti (od samostojnih podjetnikov/ obrtnikov,
malih in srednjih podjetij do velikih mednarodnih
podjetij),
• iz vseh področij gradnje stavb in gradbeno inženirskih
objektov,
• se ukvarjajo z vsemi vrstami delovnih metod (ne glede
na to, ali delujejo na podlagi neposredne pogodbe s
stranko, kot glavnimi izvajalci ali kot podizvajalci).

Ta široka reprezentativnost je bila uradno priznana v več
študijah, ki so bile izvedene v imenu Evropske komisije,
tako da je FIEC od ustanovitve evropskega sektorskega
socialnega dialoga "gradbeništvo" leta 1999 socialni
partner, ki zastopa delodajalce.

Evropska gradbena industrija prispeva 9% k BDP EU in
zaposluje 14,5 milijona ljudi v 3 milijonih podjetij, večinoma
MSP z manj kot 20 zaposlenimi. www.fiec.eu


