
 

 

Έκκληση της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας για ταχεία και βιώσιμη ανάκαμψη. 

 

Το 2019 η Κατασκευαστική Βιομηχανία αντιπροσώπευε το 9,5% του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος των 27 χωρών της Ε.Ε., με 12,7 εκατομμύρια εργαζόμενους 

συνολικά σε όλο τον κλάδο και 3 εκατομμύρια επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις 

οποίες είναι μικρομεσαίες (ΜΜΕ) με λιγότερους από 20 εργαζόμενους. Επιπλέον, οι 

κατασκευαστικές δραστηριότητες συμβάλλουν στη συνολική οικονομία μέσω ενός 

ισχυρού πολλαπλασιαστή οικονομίας και απασχόλησης. 

Τα κτίρια, κατά τη φάση λειτουργίας τους, ευθύνονται για το 40% περίπου της 

κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των εκπομπών CO 2 στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, όπως 

αναγνωρίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) 

προσφέρουν μια μεγάλη ευκαιρία για ενεργειακή απόδοση και μείωση εκπομπών.  

Σε αυτό το πλαίσιο είναι προφανές ότι χωρίς τον κατασκευαστικό τομέα η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις κύριες προκλήσεις της όσον αφορά στην 

ανταγωνιστικότητα, την ανεργία των νέων, την ψηφιακή οικονομία, την ενεργειακή 

αποδοτικότητα και ενεργειακή φτώχεια, κυκλική οικονομία, προσιτή στέγη, 

κλιματική αλλαγή, καθαρή κινητικότητα και συνδεδεμένα έργα υποδομών  κ.λπ. 

Η τόνωση της  κατασκευαστικής δραστηριότητας πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο 

των σχεδίων οικονομικής ανάκαμψης τόσο στην ΕΕ όσο και σε  εθνικό επίπεδο για 

κάθε χώρα. 

Για να διασφαλιστεί αυτό, οι τομεακοί κοινωνικοί εταίροι της ΕΕ της 

Κατασκευαστικής Βιομηχανίας, η EFBWW (European Federation of Buildings and 

Wood Workers)  και η FIEC (European Construction Industry Federation), μαζί με την 

EBC (European Builders Confederation), Construction Products Europe, Housing 

Europe, UIPI (International Union of Property Owners) και EuroACE (EU Alliance of 

companies for energy efficiency in Buildings) :  



1. Καλωσορίζουν το νέο μέσο αποκατάστασης «Next Generation EU» που 

προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη στενή του σχέση με τους 

στόχους του European Green Deal. Προτρέπουμε τους Αρχηγούς των κρατών 

και τις Κυβερνήσεις των κρατών μελών να το εγκρίνουν γρήγορα και να το 

εφαρμόσουν άμεσα.  Τα προτεινόμενα ποσά χρηματοδότησης είναι ένα καλό 

σημείο εκκίνησης και μπορούν να μας βοηθήσουν να διασφαλίσουμε ότι οι 

συνέπειες της πανδημίας δεν θα οδηγήσουν με κανένα τρόπο την ΕΕ σε 

κοινωνική και οικονομική καταστροφή. 

2. Ζητούν να τεθεί σε εφαρμογή το κατάλληλο πλαίσιο πολιτικής, τα μέσα και οι 

διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένων και ταχέων διαδικασιών, την εφαρμογή 

κατάλληλων περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων και την απόρριψη 

ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις), προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα μπορέσουν  να κάνουν την καλύτερη 

δυνατή χρήση της διαθέσιμης χρηματοδότησης και να διατεθεί 

αποτελεσματικά αυτή η χρηματοδότηση στην πραγματική οικονομία στο 

συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.  

Μια ταχεία και βιώσιμη ανάκαμψη, που βασίζεται στη δημιουργία 

αξιοπρεπών και ποιοτικών θέσεων εργασίας, μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν 

διευκολυνθούν οι ιδιωτικές και οι δημόσιες επενδύσεις και εάν τα επίπεδα 

ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων τάχιστα αποκατασταθούν. 

3. Υπογραμμίζουν την ανάγκη συμμετοχής των Ευρωπαίων και εθνικών 

κοινωνικών εταίρων της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας καθώς και άλλων 

stakeholders του κατασκευαστικού οικοσυστήματος για την εφαρμογή των 

ευρωπαϊκών και εθνικών πακέτων ανάκαμψης προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι τα μέτρα θα είναι στοχευμένα και αποτελεσματικά. 

4. Υποστηρίζουν πλήρως την ανάγκη εστίασης των επενδύσεων στην επιτυχία 

των πράσινων και ψηφιακών μεταβάσεων της Ευρώπης και ιδίως σχετικά με 

τη βιώσιμη ανακαίνιση των κτηρίων στην ΕΕ. Επιπλέον, η ΕΕ απαιτεί βιώσιμες 

επενδύσεις για τη συντήρηση των υπαρχόντων έργων υποδομής και την 

κατασκευή νέων ανθεκτικών στο κλίμα, προκειμένου να μειώσουμε τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον καθημερινό τρόπο ζωής μας και να κάνουμε 

την ΕΕ περισσότερο ανταγωνιστική. Αυτό θα απαιτήσει ευέλικτους 

δημοσιονομικούς και δημοσιονομικούς κανόνες σε κοινοτικό και εθνικό 

επίπεδο, ώστε οι δημόσιες αρχές να γίνουν ο μοχλός αυτών των επενδυτικών 

προγραμμάτων. 

5. Υπογραμμίζουν την ανάγκη εστίασης των προτεραιοτήτων και των 

επενδύσεων στην αυξημένη ανάγκη για προγράμματα κατάρτισης και 

εκπαίδευσης, καθώς η επανεκπαίδευση «re-skilling» και η αναβάθμιση των 

δεξιοτήτων «up-skilling» των εργαζομένων θα τους επιτρέπουν να 

αντιμετωπίσουν τις ολοένα αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες της 

αγοράς. 


