Anexa 3

Declaratia FIEC / EIC
privind
PREVENIREA CORUPŢIEI
in industria constructiilor

Industria europeană a construcţiilor reprezintă investiţii de cca. 1.500
miliarde Euro/an, aproape 10% din PIB-ul U.E. şi cca. 53% din formaţia brută
de capital fix. Cele 2,3 milioane întreprinderi de construcţii existente în U.E.,
din 97% sunt IMM de sub 20 de persoane, utilizează o mână de lucru totală
de 13,5 milioane lucrători, în timp ce aproape 26 milioane de lucrători depind
direct sau indirect de sectorul de construcţii. Veniturile internaţionale ale
antreprenorilor europeni se ridicau în 2007 la aproape 121 miliarde euro, din
care 65 miliarde erau generate în afara Europei.
FIEC este Federaţia Industriei Europene a Construcţiilor. Ea reprezintă,
prin cele 33 federaţii naţionale membre din 28 de state (26 state membre UE,
inclusive Romania şi AELS, Croaţia şi Turcia), întreprinderi de construcţii de
toate mărimile, adică întreprinderi mici şi mijlocii, ca şi acord global de toate
specialităţile din construcţii şi din geniu civil.
European International Contractors (EIC), care numără 15 federaţii
naţionale membre, reprezintă interesele Industriei Europene a Construcţiilor în
toate problemele legate de toate activităţile lor de construcţii internaţionale.

Declaraţia Industriei Europene a Construcţiilor
FIEC şi EIC se opun ferm corpuţiei sub toate formele sale deoarece ea
reprezintă un fenomen inacceptabil în tranzacţiile comerciale naţionale şi
internaţionale. Nu numai că ea ridică preocupări morale şi politice, de bună
guvernare şi falsă concurenţă internaţională, dar provoacă, de asemenea,
efecte defavorabile asupra comerţului, dat fiind că ea afectează negativ
calitatea lucrărilor, randamentul economic şi că ea devalorizează imaginea şi
reputaţia industriei construcţiilor în ansamblul său.
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Sectorul construcţiilor este adesea denunţat ca fiind în mod special înclinat
către corpuţie. Totuşi, FIEC şi EIC se opun ferm la orice declaraţii simpliste
bazate pe indici de percepţie deoarece acestea nu sunt obiective faţă de
sectorul nostru care, prin natura sa profundă, şi datorită numărului de părţi
implicate, este mai vizibil şi deschis publicului larg. Într-adevăr, industria
construcţiilor se caracterizează printr-un grad ridicat de puteri delegate şi de
autoritate datorită faptului că întreprinderile de construcţii au obligaţia să
construciască produsul lor în locuri furnizate de client. Aceasta reprezintă, prin
consecinţă, o sarcină enormă pentru persoanele local responsabile, care
girează sume ridicate şi care sunt susceptibile de a fi expuse la propuneri
dubitabile în vederea facilitării realizării proiectelor.
Cu toate că întreprinderile de construcţii nu sunt ireproşabile, fapt este că, în
cursul ultimului deceniu, numeroşi antreprenori europeni au investit enorm în
politici etice, în adoptarea şi publicarea de coduri de etică, în formarea de
personal şi în aplicarea de mecanisme de control interne şi externe, vizând
punerea în operă a unor sisteme de prevenire a corupţiei în interior. Deoarece
este imposibil să se expludă toate posibilităţile de comportament individual
rău, aceste întreprinderi au început să ia măsuri pozitive în sfera lor de
influenţă în scopul de a pune în operă procese ireversibile pentru
eliminarea corupţiei, din care o politică "toleranţă zero", axată pe
comportamente contrare eticii în interiroul întreprinderii.
De atunci, un management pozitiv este cerut din partea Guvernului, a
conducătorilor de lucrări publice şi a organismelor de finanţare, în vederea
întăririi şi completării iniţiativelor adoptate de întreprinderile private. Din
păcate, FIEC şi EIC constată mult mai puţin entuziasm din partea autorităţilor
contractante şi guvernelor în mod egal în interiorul şi în exteriorul Europei,
pentru promulgarea politicilor anticorupţie similare în sânul sferei lor de
influenţă.
De altfel, industria europeană a construcţiilor deplânge în egală măsură lipsa
de determinare din partea organismelor de finanţare bilaterale, europene
şi internaţionale, când este vorba de a supraveghea strict execuţia
proiectelor de infrastructură pe care le finanţează şi să intervină în caz de
practici contrare etice.
Dificultăţile care decurg din lipsa de susţinere din partea sectorului public sunt
multiplicate pentru întreprinderile europene de construcţii care realizează
lucrări în afara OCDE, unde ele nu sunt supuse regulilor echitabile. De fapt,
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antreprenorii europeni sunt obligaţi să respecte normele de mediu, sociale,
comerciale şi de etică internaţională stipulată de OCDE, UE şi de acţionarii
întreprinderilor care sunt adesea importanţi investitori instituţionali şi deci este
puţin probabil ca, concurenţii lor locali, sau cei provenind din ţările
emergente, care sunt pentru unii importante întreprinderi publice, să fie
afectate de aceste norme sau de sancţiunile care sunt legate de ele.
FIEC şi EIC estimează că sectorul public pare a fi preocupat numai de
instalarea unei reglementări noi mai dure, pentru a pedepsi conduita rea în
sectorul privat. Noi găsim că această strategie limitată are o lipsă de
perspicacitate şi aşteptăm din partea sectorului public ca el să echilibreze
sancţiunile pentru abaterea de la conduita sectorului privat prin planuri tot aşa
de ambiţioase. Noi sperăm că aceste eforturi vor include creaţia unui cadru de
ajudecare transparent, care favorizează la toate nivelele o concurenţă loială
în cererile de ofertă în materie de infrastructură, recunoscând astfel
principiul care spune "că există unele lucruri pe care nu le poţi face singur".
De exemplu, sectorul public ar putea să susţină iniţiative de luptă contra
coruperii sectorului privat, astupând faliile care permit sau încurajează
comportamentul contrariu eticii "din partea cererii", în special în fazele de
cerere de ofertă şi de realizarea proiectelor.
Lupta globală contra corupţiei ar putea fi întărită dacă s-ar identifica unelte
anticorupţie care să încurajeze un comportament pozitiv din partea tuturor
părţilor în loc de a penaliza simplist comportamentul contrar eticii al unei
părţi. Măsuri de acest gen ar putea fi puse în operă într-o perspectivă
holistică, în scopul ca toate părţile implicate să poată acţiona simultan în
cadrul sferelor de influenţă.
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