Adunarea Generala Extraordinara a FIEC desfasurata la
Strasbourg in 26.11.2009

Lucrarile Adunarii generale FIEC au avut loc a doua zi dupa o
receptie organizata la sediul Parlamentului European la care au
participat oficiali ai FIEC si cca 50 de europarlamentari, prilej cu care
a fost prezentata industria constructiilor la nivel comunitar precum si
temele de interes unde este nevoie de o colaborare directa cu
membrii Parlamentului (eficienta energetica, investitii in infrastructura,
energii regenerabile etc ).
In cadrul Adunarii Generale au fost aprobate modificari ale Statutului
FIEC pentru a putea permite acceptarea unor noi membri care
activeaza in domeniul imobiliar si in special aceia care se retrag din
UEPC ( Italia, Turcia, Germania etc ).
Au fost acceptati ca noi membri Uni Bud din Polonia ca membru plin
si Bundesverband Freier Immobilien und Wohnungsunternehmen –
BFW din Germania, ca membru asociat.
ANCE a anuntat organizarea in aprilie 2010 a unei Conferinte
referitoare la colaborarea in zona mediteraneana.
FIEC a aprobat ca urmatoarea AG sa aiba loc in mai, 2010 in Cipru.
A fost prezentat in detaliu modul de finalizare a proiectului “Posting
data base” care a cuprins si o conferinta de lansare a site-ului la
Bucuresti in septembrie, 2009.
S-a dezbatut cu nemultumire faptul ca antreprenori din China au
reusit sa obtina in licitatii publice in Polonia 2 tronsoane de

autostrada de cca 20 km la un pret unitar cu 60% mai redus decat cel
al antreprenorilor din UE. Au fost invocate preturile mici ale
manoperei din China si problemele de calitate precum si necesitatea
crearii unei task force FIEC – EIC pentru a arata mediului politic ce
se intampla acolo unde intervin companii de constructii din China.
TCA – Turcia a ridicat din nou problema modului de calcul al
cotizatiei FIEC ( care tine cont de PIB si de populatia nationala )
solicitand amendarea acesteia.
FIEC a anuntat de asemena ca in prima zi a Conferintei pe tema
schimbarilor climatice de la Copenhaga va lansa un comunicat de
presa pe aceasta tema.
In finalul Adunarii a fost invitat sa adreseze un cuvant, Dl Guy
Verhofstadt, liderul aliantei ALDE din PE si fost premier belgian.
Principalele masuri prezentate de acesta ca fiind necesare la nivel
macro au fost:
1. Instalarea urgenta a unei singure Institutii de supraveghere
bancara la nivel European;
2. Recapitalizarea sistemului bancar European;
3. Promovarea unor instrumente orientate in anumite zone de
dezvoltare economica ( infrastructura, energie, eficientizare
energetica, transport, tehnologii noi etc).
Urmeaza a fi propusa la nivelul PE o strategie pentru industria de
constructii la nivel European care sa tina cont de urmatoarele repere:
1. Strategia europeana de negociere a preturilor la materiale de
constructii in raport cu SUA si China;
2. Strategia de acces a sectorului de constructii la fondurile
europene;
3. Cresterea liniilor bugetare de catre Comisia Europeana pentru
sectorul de cosntructii;
4. Promovarea unui focus specific pe noile tari membre ale UE
care sunt afectate cel mai grav de criza.

A fost invocata necesitatea promovarii impreuna cu CE a unei
Strategii cross border pentru statele din Europa Centrala si de Est in
special in domeniul proiectelor de infrastructura.
In finalul cuvantului sau, Guy de Verhofstadt a precizat ca sfarsitul
recesiunii nu inseamna in mod necesar si punctul de start al revenirii
mediului economic.
Materialele aferente acestei Adunari generale FIEC pot fi consultate
la sediul ARACO.
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