
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 КОВИД- 19 пандемија 
 

Европски грађевински сектор позива на хитне мере заштите 

здравља радника, подршке економским активностима и 

убрзавања опоравка 

 
Mарт 2020 

 

 
   Суочавајући се са избијањем КОВИД-19, свет се бори са пандемијом невиђених размера   у             
савременом времену, тренутно изазивајући потпуно хитну здравствену ситуацију.  

 

Ми, доле потписана европска удружења, представљамо грађевински сектор, индустрију која 

вреди 9% БДП-а ЕУ и запошљава више од 16 милиона Европљана. У овим тешким временима, 

желимо поновити нашу посвећеност пружању подршке јавним властима, као и нашу 

посвећеност нашем основном добру, добробити наших радника. 

 

Са економског и индустријског становишта, ситуација је без преседана и могла би имати 

изузетно штетне и дугорочне ефекте. Има потенцијал да исцрпи новчани ток компанија и 

осакати ланац вредности грађења у годинама које долазе, уништавајући милионе малих и 

средњих предузећа, великих предузећа и индустријских субјеката. 

 
Државе чланице предузимају различите мере како би успориле и зауставиле ширење вируса. У 

неким земљама, такве мере омогућавају наставак грађевинских активности и осигуравају 

здравље и сигурност радника, док друге ограничавају економске активности на оне које се 

сматрају „неопходним“. 

 
 

 



Неке од ових основних услуга пружа грађевински сектор, попут одржавања критичне 

инфраструктуре, правилног функционисања система за снабдевање водом, електричном 

енергијом и гасом за зграде и болнице. Заиста, проблеми попут цурења воде могу погоршати 

самоизолацију у кући и потребно их је одмах поправити. 

 

Ланац снабдевања у грађевинарству је кључан за одржавање активности, уз одговарајуће 

здравствене и безбедносне услове. Стога је од суштинског значаја да се гарантује промет 

грађевинских производа; опрему и пружање услуга у потпуности у складу са упутствима које 

пружају власти и здравство. 

 
У том контексту, позивамо јавне органе да узму у обзир обим поремећаја у нашем сектору и да 

спрече да предвиђени економски пад постане историјских размера са далекосежним 

социјалним последицама 

 
Заправо, пре него што размислимо о дугорочним мерама, хитно су потребне краткорочне 

одредбе да би се заштитили најинтензивнији ланци вредности у Европи, омогућујући тако да се 

опоравак догоди чим се здравствена криза заврши. 

 
Стога позивамо европске институције и европске државе чланице да делују у потпуној 

координацији да би се: 

 

Успоставиле потребне и прилагођене мере, протоколи и смернице за здравље и безбедност 

уз активно учешће релевантних заинтересованих страна, омогућавајући послодавцима да 

гарантују потребан ниво заштите радника 

 

Подржао грађевински ланац снабдевања извођењем мера које омогућавају ефикасно 

функционисање унутрашњег тржишта ЕУ. С тим у вези поздрављамо одлуку Европске 

комисије за комуникације о спровођењу Зелених трака према Смерницама за мере 

управљања границама; 

 

Извршили програми подршке и подстицаја. Ове акције не смеју бити ограничене на 

неколико сектора од стратешког или политичког значаја који ће можда требати потпуну 

помоћ, већ и на оне пружаоце послова као што је грађевина који такође морају добити пуну 

пажњу власти; 

 

Олакшало административно оптерећење и услови за послодавце да би могли да  примене 

привремене мере незапослености. 

 



На крају, тражимо од Европске комисије да отвори дијалог чим то околности дозвољавају, како би 

заједнички идентификовали и применили одговарајуће мере за ограничавање застоја и олакшавање брзог 

опоравка свих грађевинских активности.... 


