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AMENDAMENTUL 23  
Standarde de remunerare a forței de muncă în UE  

 

SEDEC-VI/002  

 

Punctul 12  

 

 

Se adaugă un nou punct:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz  Amendament  

 propune ca pentru lucrătorii aflați la începutul 

carierei să se stabilească la nivelul UE un salariu 

minim uniform și decent, care poate varia în funcție 

de nivelul de educație și de sector, dar subliniază că 

acest lucru nu trebuie să ducă la costuri 

suplimentare semnificative pentru angajatori, 

deoarece efectul direct ar fi discriminarea negativă 

în ce privește angajarea lucrătorilor aflați la 

începutul carierei;  

 

Expunere de motive  

 

Pentru economiile regiunilor în curs de dezvoltare este deosebit de important ca tinerii lucrători calificați să 

rămână, respectiv să se întoarcă în aceste regiuni. Un salariu minim uniform și decent ar contribui la reducerea 

exodului din regiunile în curs de redresare, punând bazele unei creșteri economice pe termen lung. 

 

_____________ 

 

 

(HU) RCOD/HLAH/dg 

 

 

AMENDAMENTUL 56  
Standarde de remunerare a forței de muncă în UE  

 

SEDEC-VI/002  

 

Punctul 26  

 

 

Se adaugă un nou punct:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz  Amendament  

 propune ca, pe baza inițiativelor de succes de la nivel 

local și regional, autoritățile locale și regionale să 



introducă, în cazul în care consideră necesar, 

salarizarea în funcție de rezultate. Buna funcționare 

a unui astfel de sistem poate fi garantată prin metoda 

de monitorizare precisă a sarcinilor și a rezultatelor 

aplicată în cazul exemplelor cunoscute de bune 

practici;  

 

Expunere de motive  

 

Administrațiile din anumite localități și regiuni în curs de dezvoltare nu beneficiază de un sistem de remunerare 

corespunzător responsabilităților și funcțiilor lor. Introducerea unui sistem de remunerare bazat pe sarcini și 

rezultate transformă aceste organe în organizatori ai economiei și catalizatori ai acestor regiuni.  

 

_____________ 

 

(HU) RCOD/HLAH/dg 

 

AMENDAMENTUL 58  
Standarde de remunerare a forței de muncă în UE  

 

SEDEC-VI/002  

 

Punctul 27  

 

 

Se adaugă un nou punct:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz  Amendament  

 încurajează autoritățile locale și regionale care pun 

în aplicare bune practici în materie de remunerare 

decentă să-și împărtășească cunoștințele în cadrul 

schimburilor de experiență și al atelierelor acelor 

autorități locale și regionale care urmăresc să 

recupereze decalajul în materie de salarii decente;  

 

Expunere de motive  

 

În cadrul schimburilor de experiență, cei care pun în aplicare bune practici și cei care doresc să recupereze 

decalajul în materie de salarii decente pot găsi împreună soluții prin care să garanteze din punct de vedere 

economic, politic și juridic salarii decente.  

 

_____________ 

 

 

(HU) RCOD/HLAH/dg 

 
 


