Szanowni Państwo,
W dniu 23 marca br. Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego (FIEC)
skierowała do Komisji Europejskiej pismo z apelem o działania mające na celu
ochronę sektora budowlanego w Europie przed skutkami pandemii. Europejska
Federacja Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa, której członkiem jest
Związek Zawodowy „Budowlani”, jest partnerem FIEC. Związek „Budowlani”
współpracuje także z federacją pracodawców bezpośrednio - w wielu
europejskich projektach. Z uwagi na fakt, że w FIEC nie ma przedstawicieli
polskich organizacji pracodawców, przekazujemy poniżej informację o
stanowisku FIEC, z którego głównymi założeniami ZZ „Budowlani” w pełni się
zgadza.
/-/ Zbigniew Janowski
Przewodniczący
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NEGATYWNY WPŁYW COVID-19 NA PRZEMYSŁ BUDOWLANY:
3 PILNIE WYMAGANE DZIAŁANIA
Notatka prasowa z 23.03.2020
Konieczne jest natychmiastowe działanie Komisji Europejskiej, w celu
zapewnienia, że Covid-19 jest uznany za „siłę wyższą”, aby wyeliminować kary
dla firm, które zostały zmuszone do zawieszenia pracy; oraz do zwiększenia
funduszy europejskich, aby pokryć zwiększone koszty pracy.
Pandemia Covid-19 to stan zagrożenia zdrowia publicznego, który ma poważny
wpływ na działalność gospodarczą we wszystkich państwach członkowskich.
Przemysł budowlany w Europie ma zasadnicze znaczenie dla dużych robót
infrastrukturalnych i projektów, które służą wzrostowi dobrobytu wspólnoty.
Odpowiada za 9% PKB UE-27 i zatrudnia 16 milionów pracowników.
Dlatego negatywny wpływ Covid-19 na przemysł budowlany w Europie jest
istotny.

W tych warunkach i tak skomplikowane zarządzanie placami budowy staje się
jeszcze bardziej złożone, jeśli nie niemożliwe, w sytuacji, w której firmy starają
się przestrzegać nowych i drastycznych środków ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa. Przedsiębiorstwa budowlane odczują poważne skutki
finansowe i inwestycje, zarówno prywatne, jak i publiczne, będą opóźnione lub
nawet anulowane.
W celu złagodzenia skutków kryzysu oraz w uzupełnieniu propozycji
przedstawionych przez Komisję Europejską, które FIEC w pełni popiera,
wykorzystując wszystkie środki elastycznej pomocy publicznej państwa i Ramy
Paktu na Rzecz Stabilności i Wzrostu oraz proponując wykorzystanie funduszy
strukturalnych w celu zaradzenia i ograniczenia społeczno-ekonomicznych
skutków pandemii, FIEC zwraca się do Komisji Europejskiej o:
1. Publiczne ogłoszenie, że pandemia Covid-19 jest przypadkiem „Siły wyższej”
i musi być odpowiednio traktowana przez wszystkich pracodawców
budownictwa i klientów.
2. Przedstawienie wyraźnego zalecenia państwom członkowskim, aby zezwoliły
one na możliwość zawieszenia lub ograniczenia trwających robot budowlanych,
bez kar i wzięcia pod uwagę przez niezbędny okres szkód, jeżeli
odpowiedzialny za budowę wykonawca nie jest w stanie zastosować się do
wymaganych środków ochrony zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników i
/ lub jeśli nie jest w stanie prowadzić robót budowlanych z powodu zakłóceń w
łańcuchu dostaw lub z powodu niedoboru / braku personelu z powodu Covid-19.
Możliwość zniesienia kar za opóźnienie w realizacji zamówień publicznych jest
już wspomniana w oświadczeniu Eurogrupy z 16 marca 2020.
3. W sytuacji, w której trwające projekty budowlane są współfinansowane przez
Unię Europejską, natychmiast przydzielić określone zasoby na pokrycie
dodatkowych kosztów generowanych przez pandemię Covid-19 (dodatkowe
środki bezpieczeństwa miejsc pracy, koszty związane ze zmianami w
organizacji i nowe harmonogramy pracy, koszty ogólne,…). Należy zachęcić
Państwa członkowskie do podobnych działań na szczeblu krajowym.
Są to pierwsze najpilniejsze i niezbędne działania, o których podjęcie prosimy
Komisję Europejską tak szybko jak to możliwe.
Są to kluczowe środki, których sektor budowlany potrzebuje, by przetrwać i
kontynuować wkład we wzrost i zatrudnienie w Europie w nadchodzących
miesiącach.

(FIEC)
FIEC jest Europejską Federacją Przemysłu Budowlanego, reprezentującą
poprzez swoje 32 krajowe Federacje członkowskie w 28 krajach (25 UE i
Norwegia, Ukraina, Turcja) przedsiębiorstwa każdej wielkości, tj. małe i
średnie przedsiębiorstwa, a także „globalnych graczy”, prowadzące
wszelkie formy działalności budowlanej i inżynieryjnej.

