Konferenca Presidenciale e
Shoqatës Zviceriane
të Ndërtuesve SBV

Rezoluta për rimëkëmbjen e qëndrueshëm GAV FAR
Konferenca Presidenciale e Federatës Zvicerane të Ndërtuesve (SBV) miraton rezolutën e
mëposhtme:
1.

Ne angazhohemi për daljen fleksible në pension të parakohshëm nga mosha 60
vjec në industrinë e ndërtimit me fondacioni FAR.

2.

Ne jemi të gatshëm, të vazhdojmë të mbajmë një barrë të madhe financiare në
kuadrin e deritanishëm në fondacionin FAR, për të financuar daljen fleksible në
pension të hershëm në industrinë e ndërtimit.
- Gjatë 15 viteve të fundit, Fondacioni FAR ka financuar dalje në pension të
parakohshëm në industrinë e ndërtimit për më shumë se 18,000 njerëz.
- Pensionet kalimtare të paguara janë shumë më të larta se pensionet e zakonshme
shtetërore nga mosha 65 vjeç
- Vetëm në vitin 2016 kontributet u rritën në 7% të listës së pagave përkatëse.
Punëdhënësit gjithashtu marrin përsipër një shumë të lartë prej 5.5% në krahasim me
industritë e tjera.

3.

Rehabilitimi duhet të përcaktohet dhe zbatohet në fondacionin FAR
- Ne gjithashtu nxisim përfaqësuesit e punonjësve në Bordin e Administratorëve të
Fondacionit FAR të përmbushin detyrat dhe kompetencat e tyre. Masat e ristrukturimit
të kërkuara urgjentisht nga Autoriteti i Mbikëqyrjes së Fondacionit duhet të zgjidhen
menjëherë.
- Për shkak të masave të fundit, vetëm për ndihmën ndaj kontributit, Fondacioni FAR
tani është duke u rinovuar në aspektin e përfitimeve.
- Mundësi të shumta të mundshme dhe të justifikueshme, të cilat marrin parasysh një
pension të parakohshëm nga mosha 60 vjeç, tashmë janë propozuar nga
përfaqësuesit e punëdhënësve në Bordin e Fondacionit.
- Një vonesë e mëtejshme e masave përmirësuese përkeqëson mungesën e fondeve.

4.

FAR nuk është lodër e politikave tregtare
Ne u bëjmë thirrje përfaqësuesve të punonjësve në Bordin e FAR që të mos abuzojnë
me pensionin fleksibël të parakohshëm si një lodër të politikave tregtare dhe kështu të
vazhdojnë të rrezikojnë qëllimisht financimin e pensionimit fleksibël të parakohshëm për
rreth 1,500 punonjës në vit.

5.

Ne jemi qartësishtkundrapërpjekjeve të përfaqësuesve të punonjësve në bordin e
themelimit, përmes bllokimin e qëllimshëm të masave të riorganizimit në
Fondacionin FAR për të detyruar një lidhje të padrejtë midis FAR dhe LMV dhe për të
rrezikuar me këtë procedurë negociatat për Marrëveshjen Shtetërore 2019.

Bernë, 11 Prill 2018

Weinbergstr. 49Kodi postar8042 ZyrihTel.058 360 76 00verband@baumeister.ch www.baumeister.ch

