Domnului/Doamnei .............................
Europarlamentar, Grupul ....
București, 22 noiembrie 2021
Ref: 610/22.11.2021
Sprijinirea deciziei de a intra în negocieri tripartite în cadrul votului din plen referitor la Directiva
privind salariile minime adecvate

Stimate domnule/doamna europarlamentar .......,
Vă contactăm în vederea votului foarte important din plenul Parlamentului European din 24/25
noiembrie a.c. pentru a vă solicita să susțineți decizia de a intra în negocieri interinstituționale
referitoare la Directiva privind salariul minim adecvat.
Prin această directivă există o șansă reală de a schimba situația celor mai vulnerabili și mai harnici
lucrători din Europa. Mulți lucrători esențiali în contextual pandemiei COVID-19, cum ar fi îngrijitorii,
personalul de curățenie, lucrătorii din domeniul sănătății și lucrătorii agricoli, câștigă doar salariul
minim. Potrivit analizei Comisiei, "femeile, lucrătorii tineri și slab calificați, părinții singuri, precum și
lucrătorii cu contracte neconvenționale sunt mai susceptibili de a fi afectați de salariile minime
inadecvate". Aproape unul din zece lucrători din UE27 este expus riscului de sărăcie! În general, 7 din
10 lucrători care primesc salariul minim declară că întâmpină dificultăți în a se descurca.
În același timp, numărul de lucrători care beneficiază de un contract colectiv de muncă este în scădere
în 22 dintre cele 27 de state membre ale UE. De prea multe ori, lucrătorii nu pot adera la un sindicat
de teama unor represalii din partea unor angajatori lipsiți de scrupule. În cele zece state membre ale
UE cu cele mai mici salarii medii și salarii minime, doar o proporție între 7% și 30% dintre lucrători
beneficiază de un nivel salarial negociat de sindicate.
Zilnic, lucrătorii cu salariu minim aud promisiuni că nimeni nu va fi lăsat în urmă. Această directivă are
potențialul de a îndeplini această promisiune, dar numai dacă raportul adoptat de Comisia pentru
ocuparea forței de muncă și afaceri sociale a Parlamentului European este confirmat și dacă
negocierile cu Consiliul pot începe cât mai curând posibil.

-

Raportul adoptat în Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale cu o largă majoritate
ar atinge aceste obiective și ar garanta - printre altele :
salariile minime legale să fie adecvate și echitabile pentru lucrători și să garanteze cel puțin un nivel
de trai decent, luând în considerare un coș de bunuri și servicii la prețuri reale;
partenerii sociali să fie implicați în mod real în stabilirea și actualizarea salariilor minime legale;

-

-

statele membre să ia măsuri pentru a preveni blocarea sindicatelor și pentru a asigura respectarea
dreptului la negociere colectivă; statele membre care nu ating un anumit nivel de acoperire a
negocierii colective vor trebui să elaboreze un plan de acțiune pentru a crește acoperirea negocierii
colective;
toate categoriile de lucrători vor fi protejate de directivă;
normele privind achizițiile publice nu vor mai conduce la o cursă spre limita inferioară în ceea ce
privește salariile și condițiile de muncă, ci vor asigura respectarea dreptului la negociere colectivă.
Tratatul UE este clar, toate instituțiile UE au obligația de a acționa pentru a atinge obiectivul de
îmbunătățire continuă a condițiilor de viață și de muncă.
În plus, economiști de renume, printre care Mariana Mazzucato și Thomas Piketty, au confirmat faptul
că salariile minime crescute și o negociere colectivă mai puternică sunt componente esențiale
pentru o redresare puternică, echitabilă și durabilă.
Având în vedere toate aceste motive, vă solicităm să votați în favoarea deciziei de a intra în negocieri
interinstituționale.
Dorim să reamintim că scopul propunerii de directivă a Comisiei a fost acela de a se asigura că fiecare
lucrător din Uniunea Europeană are un salariu minim echitabil, care să îi permită un trai decent.
Summitul de la Porto a subliniat necesitatea de a garanta progresul pentru Europa socială și de a apăra
salariile echitabile. Acum este timpul ca aceste angajamente să fie respectate.
Lucrătorii și sindicatele lor vor urmări cu atenție votul din Parlamentul European și așteaptă cu
nerăbdare sprijinul dumneavoastră pentru începerea negocierilor pe baza raportului adoptat în
Comisia EMPL.
Vă rugăm, nu ezitați să ne contactați pentru orice clarificări sau informații suplimentare.
Cu deosebită considerație,

