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Bernë, 12 Prill 2018

Pensionimi i hershëm nga mosha 60 vjeç duhet të të vazhdojë të jetë i
mundur!

Konferenca Presidenciale e SBV miraton Rezolutën
për Rimëkëmbjen e Qëndrueshëm FAR

Për shkak se masat reale të rimëkëmbjes në Fondacionin FAR u bënë të
pamundura nga përfaqësuesit e sindikatave, financimi i daljes në pension të
parakohshëm në ndërtim nga mosha 60 vjeç është në diskutim. SBV e dënon
këtë bllokadë të rrezikshme prej sindikatave. Prandaj, konferenca presidenciale
e SBV miratoi të mërkurën në Bernë "Rezolutën për Rimëkëmbjen e
Qëndrueshëm GAV FAR". Ne Ndërtuesit jemi të angazhuar për pensionim të
parakohshëm të FAR në industrinë e ndërtimit në moshën 60 vjeçare dhe jemi
të gatshëm edhe në të ardhmen të vazhdojmë të mbajmë një barrë të madhe
për financimin në të njëjtën masë. Pensionimi i hershëm nga mosha 60 vjeç
duhet të jetë i mundur!
Kryetarët e seksioneve të SBV janë të angazhuar për pension të hershëm dhe
fleksibël në industrinë e ndërtimit. Sot, punëtorët e ndërtimit mund të dalin në pension
nga mosha 60 vjeç. Këto pensione kalimtare financohen përmes Fondacionit FAR
deri në daljen normale në pension, i cili mbështetet nga punëdhënësit dhe
punonjësit.
Rimëkëmbja reale në vend të politikës së papërballueshme.
Që në vitin 2016, dalja në pension të parakohshëm në ndërtim kaloi vështirësi
financiare. Në atë kohë, kontributet u rritën në një total prej 7 përqind të pagës. 5.5
përqind përballohen nga punëdhënësit, 1.5 përqind nga të punësuarit. Kjo masë e
parë rimëkëmbjes nuk dha efektet e dëshiruara. Vetëm dy vjet më vonë, fondacioni
ende tregon një deficit me vetëm 92 përqind. Për të shpëtuar pensionimin e
parakohshëm në ndërtim, tani janë të nevojshme masa rimëkëmbje të bazuara në
performancë. Propozime konkrete që mund të ruajnë moshën e daljes në pension
prej 60 vjeç janë në dispozicion të Bordit të FAR, i cili duhet të vendosë për masat
përmirësuese.
Sindikatat bllokojnë rimëkëmbjen dhe rrezikojnë FAR
Sot pensionet kalimtare të FAR janë deri në 20 përqind më të larta se pensionet
shtetërore të AHV dhe BVG, si ato që paguhen nga mosha 65 vjeç. AHV dhe
pensioni profesional janë duke u përballur me sfida të mëdha. Ndryshimi demografik
funksionon tek pensionet e parakohshme në ndërtim pesë vjet më parë se sa planet
e pensioneve shtetërore. Duhet vepruar urgjentisht në aspektin e performancës.
Rritjet e mëtejshme të kontributeve nuk e zgjidhin problemin dhe refuzohen qartë nga
kryetarët e seksioneve.
Kryetarët e seksioneve të SBV nuk kanë absolutisht asnjë simpati për bllokadën e
sindikatave, të cilat për muaj kanë parandaluar masat urgjente rimëkëmbjes dhe të
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nevojshme në Fondacionin FAR. Ata luajnë një lojë të pandershme në kurriz të
punëtorëve të ndërtimit dhe abuzojnë me vështirësinë financiare të pensionit të
parakohshëm, për të krijuar atmosferën e duhur dhe për tu pozicionuar për
negociatat e ardhshme të LMV në 2018. SBV dënon këtë taktikë të padrejtë dhe u
bën thirrje sindikatave të mos rrezikojnë daljen fleksibël në pension të parakohshëm
në ndërtim.
Ne ndërtuesit dëshirojmë të sigurojmë daljen në pension të parakohshëm. Ne
llogarisim me mbështetjen tuaj!
Kjo është arsyeja pse ne ju ofrojmë këtë informacion anëtarësh dhe tekstin e
rezolutës në shtatë gjuhë. Përfitoni nga kjo mundësi dhe informoni punonjësit tuaj
direkt nga dora e parë.
Shumë faleminderit!
Sinqerisht
Shoqata zvicerane e ndërtuesve

