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EBC Predstavenstvo 

19. December 2018, 09h00-13h00 
Room JDE 61 – European Economic & Social Committee, Rue Belliard 99 – Brussels 

 

Účastníci 

Meno Krajina Organizácia 

Delegáti:   

Mr Rinaldo INCERPI Italy CNA Costruzioni / President 

Mr Philip VAN NIEUWENHUIZEN Netherlands AFNL / Vice President 

Mr Jean-Pierre WAEYTENS Belgium BOUWUNIE 

Mr Dominique PROUX France  CAPEB 

Mr Paolo BASSANI Italy Anaepa 

Mr Renaud MARQUIE France SNSO 

Mr Pat DOYLE Ireland 
National Guild of Master 
Craftsmen 

Mr Nicolas RUFENER Switzerland FMB 

Mr Eugenio QUINTIERI EU EBC  

Mr Fernando SIGCHOS JIMÉNEZ EU EBC 

 
1. Schválenie zápisnice poslednej správnej rady 

 
Prezident INCERPI víta Predstavenstvo. Spoločnosť AFNL požiadala o rýchlejšie prijímanie zápisníc po 
stretnutí, aby ich posúdili a poskytli informácie na národnej úrovni. Zápisnica je jednomyseľne schválená. 
 

2. EBC prehlásenie pre Európske voľby 
 
Pán INCERPI poďakoval sekretariátu za prácu vykonanú v manifeste a členom za ich pripomienky. Pán 
QUINTIERI predložil najnovšie úpravy, najmä na žiadosť AFNL. AFNL požiadala, aby spomenula mobilitu, 
pretože na národnej úrovni je úzko spojená s hospodárskym rastom. Spoločnosť CAPEB požiadala, aby vo 
francúzskej verzii manifestu nahradila "mikro" spoločnosti s "veľmi malými" spoločnosťami, aby sa predišlo 
zámene so samostatne zárobkovo činnými osobami, ktoré sú silnými konkurentmi remeselníkov. FMB 
požiadala o spomenutie "udržateľného hospodárskeho rastu". SNSO požiadala o doplnenie bodu na 
verejných trhoch, pričom zdôraznil, že učni by sa mohli považovať za sociálne kritériá týkajúce sa prístupu na 
verejné trhy. Pán INCERPI požiadal o spomenutie infraštruktúry kvôli jej dôležitosti pre budúcnosť MSP v 
stavebníctve. Pán QUINTIERI odpovedal, že mobilita a infraštruktúra už boli uvedené v manifestu; odporúča 
pracovať na sociálnych kritériách na vnútroštátnej úrovni, aby sa vyhlo spúšťaniu dodatočných európskych 
daní z verejného obstarávania. AFNL žiada, aby sa zabránilo opätovnému otvoreniu smernice o verejnom 
obstarávaní, ale aby sa zvážila vysvetľujúci list, ktorý by zdôraznil obavy na vnútroštátnej úrovni. BOUWUNIE 
navrhuje tiež, aby sa zvážila vykonávacia smernica na zlepšenie vykonávania pôvodnej smernice. Pán 
QUINTIERI dospel k záveru, že navrhol, aby sa zasadzoval za posúdenie uplatňovania súčasnej smernice a 
potom sa analyzovali najlepšie spôsoby na zlepšenie situácie. Dodal, že vzdelávanie nie je európskou 
kompetenciou okrem finančnej pomoci. BOUWUNIE, FMB a ANAEPA tiež trvajú na podpore odbornej 
prípravy v oblasti štúdia. Pán SIGCHOS JIMÉNEZ pripomenul, že projekt Blueprint začal v januári 2019 
mapovať rôzne vzdelávacie systémy pre stavebníctvo v členských štátoch. BOUWUNIE požiadala o rozšírenie 
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bodu o DPH tak, že uviedla negatívny zoznam, a teda ho neobmedzila na znížené sadzby. CAPEB a SNSO 
pripomenuli, že znížené sadzby sú záležitosťou na ochranu, pretože vytvárajú trojakých víťazov, štát, 
spoločnosť a jednotlivca. BOUWUNIE vysvetlil, že v Belgicku môže DPH ovplyvniť cenu práce. Vzhľadom na 
príspevky sociálneho zabezpečenia sa mnohé dotácie považujú za neoprávnené, a preto musia byť znížené 
sadzby chránené, ale aj DPH ako taká. Pán QUINTIERI navrhol rozšírenie znížených sadzieb na všetky stavebné 
práce; spomenul možnosť uskutočniť kampaň s UIPI v oblasti DPH. Navrhol spárovať ďalšiu radu s prvou 
iniciatívou propagácie manifestu zameranou na novinárov a európskych lídrov. 

Predstavenstvo schvaľuje: 
• prístup spoločnosti M QUINTIERI k verejnému obstarávaniu 
• Rozširovanie bodov DPH v manifestu 
• Preskúmanie spoločnej kampane s DPH s UIPI 
• propagačná činnosť Manifestu spolu s tabuľou 

 
3. Potenciálne úlohy pre členov EBC 
 
Pán Quintieri predstavil poslancov, ktorí preukázali svoju dostupnosť na základe konkrétnych tém: 
 
• CAPEB - sociálne záležitosti 
• ANAEPA - Energetická účinnosť a prístup k financiám 
• AFNL - verejné obstarávanie 
• CNA Costruzioni - Obnova miest 
 
 

Predstavenstvo schvaľuje navrhované úlohy členmi. 

 
3. Spoločné iniciatívy s európskymi účastníkmi výstavby 

 
a. Európsky systém normalizácie 
Pán QUINTIERI vysvetlil, že inštitúcie zohrávajú v rôznych názoroch medzi účastníkmi otázky týkajúce sa 
štandardizácie v čoraz politizovanejšom a právnom systéme. EBC, FIEC a CPE majú rovnaké názory a chcú 
podporiť spoločnú víziu európskeho systému normalizácie. Projekt sa pripravuje a bude poslaný členom na 
overenie. 
 
b. Obehová ekonomika 
Pán QUINTIERI vysvetlil, že obehové hospodárstvo je čoraz dôležitejšou témou, a to aj v oblasti normalizácie, 
a tým aj zvýšená účasť EBC na diskusiách. EBC, CPE a ECOS zdieľajú rovnaký názor a rozvíjajú spoločnú víziu, 
ktorá sa posiela členom na validáciu. 
 
c. Budúcnosť výstavby 2020 
Pán QUINTIERI vysvetlil úvahy o novom, efektívnejšom systéme na definovanie stratégií v sektore 
stavebníctva za účasti rôznych generálnych riaditeľstiev EÚ. Zdôrazňuje holandský systém "Bouw Agenda", 
ktorý propaguje AFNL ako príklad. Myšlienky sa diskutovali v rámci "Európskeho fóra pre stavebníctvo" a 
práve sa pripravuje návrh dokumentu s FIEC, ktorý navrhuje novú strategickú štruktúru pre výstavbu na 
európskej úrovni. Pán INCERPI trvá na tom, že je dôležité viesť túto strategickú obnovu a upevniť nové 
spojenia, ktoré sa vytvárajú. 
4. Správa o činnosti zo sekretariátu   

 
Aktualizácia politických dokumentácií 
a. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia 
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Pán QUINTIERI pripomenul správu z decembra, ktorá sa týkala otázky spravodajcu Balasa v Európskom 
parlamente. Vďaka práci EBC bol jeho rokovací mandát potvrdený. Sekretariát bude nasledovať trojstranné 
rokovania. 
 
b. Európsky úrad práce 
 
Pán QUNITIERI informoval členov, že EBC sleduje súbor nepriamo prostredníctvom SMEunited (nový názov 
UEAPME). Otázka účastníkov, ktorí budú zastúpení, bola obmedzená na horizontálne združenia. Pokiaľ ide o 
výstavbu, FIEC určite zastupuje sektor ako sociálny partner, ak je v rámci tohto orgánu zriadený výbor 
odborníkov z odvetvia. Tento nový orgán nahradí odborný panel pre vysielanie pracovníkov a iné subjekty 
týkajúce sa otázok trhu práce. 
 
c. Internacionalizácia MSP v stavebníctve 
 
Pán QUINTIERI informoval o pozvaní EU Gateway na účasť na misiách v Singapúre, na Filipínach a v Japonsku 
na základe spolufinancovania. Je potrebné hovoriť po anglicky. Členovia sú vyzvaní, aby vyjadrili svoj záujem. 
 
d. Tachografy a časy jazdy 
 
Pán QUINTIERI informoval členov, že EBC v spolupráci s FIEC úspešne začlenil všetky svoje úvahy do nových 
návrhov predpisov o časoch jazdy a tachografoch (maximálna povolená hmotnosť, vnútroštátne výnimky pre 
výstavbu, prepravu na stavby stavieb). Dokumentácia je však v štádiu kompromisných zmien a doplnení v 
Európskom parlamente. Spoločnosť EBC bude sledovať súbory a informovať ich členov. 
 
5. Projekty 
 
a. BIM4Ren 
Pán SIGCHOS JIMENEZ pripomenul, že projekt "BIM4Ren" je vedený francúzskym výskumným centrom 
Nobatek / INEF 4. Jeho cieľom je vyvinúť ľahko použiteľné nástroje BIM pre renovácie. EBC má v tomto 
partnerstve vedúcu úlohu, zodpovedá za komunikačné a diseminačné úlohy, ale tiež sa zúčastňuje na 
technickej práci. V tejto súvislosti budú členovia a dobrovoľní podnikatelia kontaktovaní v januári 2019, aby 
odpovedali na dotazník alebo v rámci rozhovoru, ktorého cieľom je identifikovať prekážky, s ktorými sa MSP 
v stavebníctve stretávajú v súvislosti s riadnym používaním BIM. Projekt sa začal v októbri 2018 a musí splniť 
kľúčové míľniky v prvom roku. Z tohto dôvodu je dôležité mobilizovať členov, aby mali včasné informácie a 
plnili projektové záväzky. 
 
b. BIM-SPEED 
Pán SIGCHOS JIMENEZ zdôraznil, že projekt "BIM-SPEED" koordinuje Technická univerzita v Berlíne a jeho 
cieľom je používať BIM v rekonštrukčných prácach. Spoločnosť EBC spolupracuje s ďalšími európskymi 
združeniami, ako sú FIEC, ACE (Európske zastúpenie architektov) a REHVA (Európske zastúpenie inžinierskych 
systémov v oblasti vzduchotechniky) s cieľom podporiť zistenia a výsledky projektu. Projekt sa začal v 
novembri 2018 a ešte nevyžaduje veľké kroky. 
 

5. Návrh zručností 
 

Pán SIGCHOS JIMENEZ zdôraznil, že projekt Erasmus + "Plány spolupráce v oblasti odvetvových zručností", 
ktorý koordinuje španielsky Fundación laboral de la construction, má za cieľ analyzovať a preskúmať rámec 
kompetencií pre európske odvetvie stavebníctva. EBC, FIEC a EFBWW majú spoločnú politickú úlohu. 
Úvodné stretnutie sa uskutoční 31. januára v Madride. 

 
b. CONDAP 
 

Pán SIGCHOS JIMENEZ vysvetlil, že projekt Erasmus + "CONDAP", ktorý sa zameriava na zlepšenie 
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digitálnych zručností stavebných školiteľov, začal v októbri 2018 pod vedením britského subjektu, ktorý sa 
špecializuje na vzdelávanie odborníkov. Spoločnosť EBC je zodpovedná za stratégie a metodiky hodnotenia 
vplyvu akcie a mobilizuje svoju sieť na testovanie nástrojov online vzdelávania pre lektorov v teréne. 

 
M INCERPI poďakuje sekretariátu za svoju prácu a trvá na zapojení členov a ich spoločností do formovania 
nástrojov vyvinutých v týchto projektoch na riešenie výziev výstavby 4.0.Campaigns 
 

a.EU-OSHA Zdravé pracoviská na kampaň o nebezpečných látkach 
 

Pán SIGCHOS JIMÉNEZ pripomenul, že EBC je oficiálnym partnerom kampane Zdravé pracoviská "Správa 
nebezpečných látok 2018-2019". V októbri 2018 bola odoslaná správa s cieľom získať informácie o 
činnostiach, ktoré vykonávajú členovia v oblasti nebezpečných látok na pracovisku, s cieľom vytvoriť novú 
časť internetovej stránky, ktorá bude prezentovať osvedčené postupy pre MSP v stavebníctve. Sekretariát 
diskutuje s FIEC o možnosti spoločného projektu v oblasti zdravia a bezpečnosti v rámci výzvy na 
predloženie návrhov na sociálny dialóg. 
 

b. Prezentácia “Nové trendy v konštrukčnom sektore a  úloha MSP”, Johan VYNCKE (BBRI)  
 
Pán VYNCKE, riaditeľ pre výskum a inovácie v belgickom inštitúte pre výskum budov (BBRI), predstavil rôzne 
nástroje a trendy pre digitalizáciu v stavebníctve (pozri pripojenú prezentáciu). Zmienil sa o divákovi BIMio, 
ako aj o potrebe zapojenia MSP pri výstavbe databáz, fáz klasifikácie a manipulácie so zásuvnými nástrojmi. 
Cieľom BBRI je presunúť sa z digitalizácie na servitalizáciu (využívanie budov prostredníctvom pripojenia k 
internetu vecí, veľkých údajov, BIM atď.) Prostredníctvom industrializácie. 

 
Pán INCERPI poďakoval pánovi Vynckemu za jeho prezentáciu. AFNL spýtal sa, kto financuje aktivity BBRI a 
či existujú kontakty s aktérmi z iných krajín, ako napríklad Holandsko, kde je cielená interoperabilita 
systémov. Pán VYNCKE odpovedal, že BIMio je platforma OpenBIM financovaná stavebným sektorom a 
spomínajú budúci projekt DIGIplace (v ktorom sa zúčastňuje EBC), ktorý umožní výmenu informácií a 
technológií prostredníctvom jedinej platformy. BBRI má kontakty s TNO a BuildingSmart, ako aj s 
holandskými ministerstvami. FMB spomína obavy, že digitalizácia sa stane novým nástrojom veľkých 
spoločností na manipuláciu s malými podnikmi a zmenou tradičného ekonomického systému výstavby. Pán 
VYNCKE súhlasil s tým, že digitalizácia prináša nebezpečenstvá pre malé projekty a tradičné metódy, ktoré 
je potrebné zohľadniť; nazýva projekt DIGIplace ako dobrý rámec, aby vypracoval zoznam možných 
problémov na tejto úrovni. Spoločnosť CAPEB trvala na potrebe prispôsobiť nástroje a spomenula svoje 
veľké zapojenie na národnej úrovni s francúzskou CSTB. Pán Quintieri vysvetlil, že vízia EBC je blízka 
prístupu BBRI k digitalizácii a dodáva, že DIGIplace sa zameriava na spájanie národných platforiem, kde EBC 
tiež identifikuje prekážky pre MSP. Pán VYNCKE vysvetlil, že BBRI pôsobí na základe rôznych technických 
výborov, v ktorých majú zástupcovia MSP veľmi veľký vplyv. ANAEPA dodáva, že ak sa BIM uloží malým a 
stredným podnikom, používanie sa neuvoľní; stavebné malé a stredné podniky musia byť od začiatku 
zapojené do formovania týchto nástrojov podľa svojich potrieb. Pán INCERPI dospel k záveru, že mladí ľudia 
v budúcnosti budú vyškolení o nových nástrojoch, ktoré sa MSP budú musieť naučiť riadiť; pripomína, že 
30% hodnoty novej výstavby je ovplyvnených chybami, ktorým sa dá vyhnúť počas fázy výstavby a BIM by s 
ňou mohla pomôcť. 
c. SBS 
 

Pán QUINTIERI vysvetlil, že SBS je veľmi zložitý stroj, ktorý si vyžaduje rôzne zmeny. EBC je v tejto oblasti veľmi 
aktívny a predsedá 4 pracovným skupinám zameraným na zlepšenie fungovania SBS. 
 

6.  EBC sekretariát 
 

Pán INCERPI trval na potrebe motivovať vytvorený tím a poďakoval práci generálneho tajomníka v tejto 
súvislosti. Pán QUINTIERI vysvetlil, že Adam Pinney a Alessandra Flora opúšťajú EBC. Osobitnú vďaku vďačil 
práci pána Pinneyho, ktorý upevnil pozíciu EBC v oblasti regulácie stavebných výrobkov vďaka vynikajúcemu 
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technickému zvládnutiu témy. Bude nahradený Frédéricom Melchiorom z EuroGypsum. Alessandra Flora sa 
pripája k Európskej komisii, ktorá umožňuje reštrukturalizáciu sekretariátu podľa aktuálnych potrieb, vrátane 
osoby, ktorá pomôže pánovi Sigchosovi Jiménezovi na európskych projektoch a komunikácii. Tento proces 
náboru prebieha. FMB víta dynamické fungovanie sekretariátu a zmenu personálu kvôli kvalitám tímu. 
 

7.  Finančná situácia 
a. Finančná situácia EBC a členské poplatky od 1. decembra 2018 
 
Pán QUINTIERI predstavil číselné údaje a rozpočet na rok 2018, je relatívne pozitívny; bolo zaplatených 
všetkých 2018 príspevkov okrem príspevkov CNA Costruzioni a LBA v platbách, ktoré sa čoskoro dostanú. 
 

8. Schválenie rozpočtu EBC 2019 a členských príspevkov 2019 
 

Pán QUINTIERI vysvetlil mieru inflácie vo výške 2,03% uplatňovanú na členské príspevky na rok 2019, aby 
odrážala povinnú indexáciu belgických platov. AFNL sa spýtala, prečo sú niektorí členovia oslobodení od 
inflácie. Pán QUINTIERI poukázal na to, že niektorí členovia mali symbolický poplatok, zatiaľ čo v prípade Írska 
to bola dohoda o príspevku. Pre Švajčiarsko je to mimoriadny príspevok pre krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ. 
Vysvetlil tiež dohody týkajúce sa európskych projektov. FMB požiadala, aby sa inflácia uplatnila aj na 
príspevok Švajčiarska. BOUWUNIE privítala žiadosť FMB. 
 
Pán QUINTIERI predstavil rozpočet vrátane údajov týkajúcich sa európskych finančných prostriedkov. Pán 
INCERPI vyhlásil, že rozpočet je vyrovnaný. BOUWUNIE zdôraznil, že je potrebné venovať pozornosť prvkom, 
ktoré by mohli narušiť ročné rozpočty. Navrhol, aby sa obraz neznehodnotil uvedením ustanovení v rozpočte, 
pretože obrat sa umelo nafúkne. FMB požiadala o rozlíšenie strát / kreditov od skutočného rozpočtu a lepšie 
vysvetlenie projektov. BOUWUNIE sa pýtal, či by rezervný fond vo výške 10% európskych finančných 
prostriedkov mohol byť použitý proti EBC v spornom procese a ak tento fond nevedie pre sekretariát do 
období stratových prác. FMB podporila 10% rezervný fond ako preventívne opatrenie v dobrej viere. Pán 
QUINTIERI vysvetlil, že projektový prístup je teoretický a že na stretnutí v marci 2019 sa uskutoční jasná 
prezentácia financovania projektu. Vysvetlil, že BIM-Speed a CONDAP nie sú spomenuté, pretože ich 
predbežné financovanie bolo realizované v roku 2018. Hovoril tiež o ECCREDI, ako to spomenul BBRI, a 
poďakoval za schválenie členstva v EBC, ktoré umožňuje zblíženie s ostatnými stavebnými činiteľmi 
predmetom digitalizácie. 

Rozpočet na rok 2019 o členskom poplatku bol schválený predstavenstvom. 

 
9.  Rôzne 

 
Pán QUINTIERI stanovil dátum nasledujúcej schôdze na zasadnutie EHSV 28. marca 2019. Spoločnosť CAPEB 
požiadala o informácie o ďalšom kongrese v júni 2019, pretože kalendáre sa plnia. Okrem toho chce CAPEB 
byť informovaný o ďalších termínoch rokovaní na rok 2019. Pán QUINTIERI odpovedal, že informácie o 
kongrese v roku 2019 budú distribuované v polovici januára a členovia budú informovaní, že kongres sa 
uskutoční v Taliansku. Pre ostatné dátumy vysvetlil ťažkosti pri hľadaní dátumov v takej skoršej fáze s EHSV, 
pripomínajúc členom o výhodách stretnutí v EHSV týkajúcich sa nákladov na tlmočenie. BOUWUNIE 
pripomenula, že v minulosti bolo v spoločnosti EBC v praxi informovať členov o zasadnutiach správnej rady 
nasledujúceho roka na poslednom zasadnutí správnej rady minulého roka, aby sa zabezpečilo, že sa členovia 
budú môcť zúčastniť. 
 
Koniec stretnutia 
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