
COR-2015-01689-00-00-PA-TRA (EN) 1/7 

RO  — Rue Belliard/Belliardstraat 101 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË — 

Tel. +32 22822211 — Fax +32 22822325 — Internet: http://www.cor.europa.eu 

 

 
SEDEC-VI/002  

A 4-a şedinţă a comisiei SEDEC, 25 iunie 2015 

 

 

 

 

PROIECT DE AVIZ  

  

Comisia pentru politică socială, educație, ocuparea forței de muncă, 

cercetare și cultură  

  

Standarde de remunerare a forței de muncă în UE 

 

 

 

 

_____________ 

 

Raportor: dl Mick ANTONIW (UK-PSE),  

membru al Adunării Naționale din Țara Galilor,  

reprezentant al circumscripției Pontypridd 

_____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul document va fi dezbătut în şedinţa Comisiei pentru politică socială, educaţie, ocuparea 

forței de muncă, cercetare și cultură, care va avea loc la 25 iunie 2015, între orele 11:00 şi 17:00. 

Având în vedere timpul necesar traducerii, amendamentele trebuie depuse până la 12 iunie 2015, 

ora 15:00 (ora Bruxelles-ului), cu ajutorul instrumentului online de depunere a amendamentelor 

(disponibil pe Portalul membrilor: http://cor.europa.eu/members). Ghidul utilizatorului se găsește la 

adresa http://toad.cor.europa.eu/CORHelp.aspx. 
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Proiect de aviz al Comisiei pentru politică socială, educație, ocuparea forței de muncă, 

cercetare și cultură – Standarde de remunerare a forței de muncă în UE 

 

I. RECOMANDĂRI POLITICE 

 

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR 

 

Legitimitatea dezbaterii  

 

1. reamintește că, în conformitate cu un sondaj Eurobarometru cu privire la atitudinile cetățenilor 

față de sărăcie, marea majoritate a acestora (73%) consideră că ea este o problemă larg 

răspândită în țara lor și sunt pentru acțiuni urgente la nivel național (89%) și la nivelul UE 

(74%), care să soluționeze problema
1
;  

 

2. susține că dreptul unui lucrător la o remunerație echitabilă este prevăzut în capitolul social 

european, ratificat de toate statele membre ale UE;  

 

3. remarcă recomandările formulate de Consiliu în privința necesității de a recunoaște dreptul 

esențial al unei persoane la un nivel suficient de resurse și asistență socială, care să îi permită să 

își ducă viața într-un mod demn, de a asigura un nivel de viață decent și de a moderniza și 

îmbunătăți protecția socială
2
; 

 

4. își exprimă convingerea că legitimitatea democratică a Uniunii Europene nu va putea fi 

consolidată decât dacă cetățenii europeni vor fi de părere că se veghează inclusiv la respectarea 

principiului progresului social și că ocuparea forței de muncă și dimensiunea socială sunt pe 

deplin luate în considerare în ciclul anual de coordonare a politicii economice (semestrul 

european); 

 

5. reamintește că UE s-a angajat să îndeplinească Obiectivele de dezvoltare ale mileniului ale 

ONU și să pună în aplicare rezoluția care a instituit cel de-al doilea deceniu al ONU pentru 

eradicarea sărăciei (2008-2017); 

 

6. ia act de faptul că Convenția OIM nr. C94 privind clauzele de muncă în contractele publice este 

în prezent obligatorie în nouă state membre ale UE și aplicată în mod voluntar în alte câteva, și 

propune ca statele membre să fie încurajate să ratifice convenția și să respecte principiile 

acesteia, astfel încât criteriul costului sau prețului celui mai scăzut să nu fie utilizat în mod 

excesiv
3
; 

 

                                                      
1 

 Raport Eurobarometru special privind sărăcia și incluziunea socială (2010).  

2 
 A se vedea Recomandarea nr. 92/441/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind criteriile comune referitoare la resurse și 

prestații suficiente în sistemele de protecție socială. 

3 
 Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 

privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor 

poștale. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992H0441:EN:NOT
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7. salută observațiile formulate de președintele Comisiei Europene, dl Juncker, la sesiunea de 

deschidere a Parlamentului European, din 15 iulie 2014, cu privire la chestiunea salariului 

minim și a venitului minim garantat;  

 

Salarii minime și salarii decente  

 

8. afirmă că sărăcia și excluziunea socială constituie încălcări ale drepturilor fundamentale ale 

omului și susține că toate statele membre ar trebui să asigure un nivel adecvat al veniturilor pe 

tot parcursul vieții; 

 

9. evidențiază caracterul prioritar al acestei chestiuni, având în vedere că sărăcia și inegalitățile 

sociale s-au acutizat de la începutul crizei și că politicile de austeritate introduse în anumite state 

membre au agravat problema; numărul de persoane expuse riscului de sărăcie a sporit, cei 

afectați fiind în special femeile și copiii; în plus, îndeplinirea obiectivului stabilit prin Strategia 

Europa 2020 pare irealistă, având în vedere că numărul persoanelor în cauză a crescut de la 

114 milioane în 2009, la 124 de milioane în 2012
4
; 

 

10. salută faptul că toate statele membre ale UE au fie o schemă de salariu minim legal și 

generalizat fie o schemă sectorială convenită prin negocieri colective;  

 

11. subliniază că schemele de salariu minim sunt la cel mai jos nivel și regretă faptul că, în unele 

țări, nivelul stabilit este sub 50% din salariul mediu, motiv pentru care, având în vedere pragul 

sărăciei, acesta poate fi definit ca „salariu de pauperitate”; 

 

12. afirmă că negocierea colectivă este un mod eficient de stabilire a salariului minim, dar 

recunoaște că în multe sectoare și IMM-uri nu există acorduri sectoriale și că, prin urmare, 

anumite categorii de lucrători nu pot beneficia de acesta, ceea ce nu ar trebui să fie cazul;  

 

13. reafirmă așadar că obiectivul ar trebui să constea în adoptarea de către guverne și angajatori a 

unui salariu decent (plecând de la un buget de referință
5
, adică o listă de bunuri și servicii de 

care are nevoie o persoană pentru a putea trăi decent), precum și a unui set de termeni și condiții 

corecte de lucru;  

 

14. readuce în atenție și salută activitatea importantă desfășurată de rețeaua europeană a bugetelor 

de referință (European Reference Budget Network) în vederea elaborării unei metodologii 

comune privind bugetele de referință în Europa, astfel încât conținutul acestora, ca de pildă 

coșul alimentar, să fie aproximativ același în toate statele membre;  

 

15. este de părere că salariile decente au o mare pondere în stabilizarea economică și reprezintă 

instrumente esențiale ale competitivității bazate pe alte elemente decât prețurile, acționând 

așadar ca un motor important al creșterii economice și contribuind la evitarea stagnării; ia notă 

de faptul că o creștere a remunerației va conduce inclusiv la extinderea bazei de impozitare;  

 

                                                      
4 

 COM(2014) 130 – Bilanțul Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. 

5 
 COM(2013) 83 – Pachetul privind investițiile sociale.  
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16. susține că un salariu decent înseamnă că sectorul public nu mai are nevoie să furnizeze sprijin 

suplimentar pentru lucrători, prin scheme complementare sau credite fiscale, fapt care ar ajuta 

statele membre să își respecte obligațiile fiscale;  

 

17. este de părere că reglementările privind salariul minim trebuie luate în considerare odată cu 

condițiile de muncă, mai ales în ceea ce îi privește pe angajații care au contracte precare, 

precum contractele fără un număr minim de ore de lucru (cu „zero ore”) sau contractele pentru 

servicii; acestea pot fi considerate drept activități independente impuse, ele ducând deseori la 

pierderea dreptului la protecție juridică; 

 

18. reafirmă că instituirea unui salariu decent, precum și a unor condiții corecte de muncă și a unui 

sistem adecvat de protecție socială sunt premisele existenței unei situații echitabile și a unei 

concurențe loiale între statele membre ale UE, astfel încât acestea să nu se saboteze reciproc 

prin „uniformizare în jos” și „dumping social”; 

 

19. subliniază faptul că acest aspect este deosebit de important din perspectiva Directivei privind 

lucrătorii detașați și a hotărârilor ulterioare ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, în urma 

cărora întreprinderile nu trebuie să respecte acordurile de la nivel național privind salariul 

minim în cazul lucrătorilor detașați care trec dintr-un stat membru cu un nivel scăzut al salariilor 

într-un alt stat membru, în care salariile sunt mari
6
; 

 

20. îndeamnă Comisia Europeană să revizuiască Directiva privind lucrătorii detașați, cu scopul de a 

oferi un grad mai ridicat de protecție socială și condiții echitabile pentru mobilitatea forței de 

muncă; 

 

21. subliniază că discuțiile privind un salariu minim european standard s-au accelerat datorită 

solicitărilor din partea Parlamentului European
7
;  

 

22. consideră că dezbaterile suplimentare în acest domeniu ar trebui să aibă loc prin intermediul 

proceselor neconstrângătoare, precum metoda deschisă de coordonare, și în cadrul semestrului 

european, care a abordat deja chestiunile salariale; 

 

23. propune ca orice standard european în domeniul salariilor să fie stabilit la cel puțin 60% din 

salariul mediu național, care este indicatorul sărăciei relative, astfel cum a fost adoptat de 

Consiliul European de la Laeken în decembrie 2001, deoarece acest lucru ar aduce o contribuție 

majoră la reducerea sărăciei și a inegalității, în măsura în care acestea sunt cauzate de nivelul 

scăzut al veniturilor sau al câștigurilor; 

 

                                                      
6 

 A se vedea Cauza C-346/06 (Dirk Rüffert v. Land Niedersachsen).  

7 
 Rezoluțiile Parlamentului European pe următoarele teme: 1) „Rolul venitului minim în lupta împotriva sărăciei și în promovarea 

unei societăți incluzive în Europa”, adoptată la 20 octombrie 2010 [2010/2039(INI)], și 2) „Platforma europeană de combatere a 

sărăciei și a excluziunii sociale”, adoptată la 15 noiembrie 2011 [2011/2052(INI)]. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0346:EN:HTML
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0375&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0375&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0375&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0495&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0495&language=RO
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24. subliniază că stabilirea unui standard salarial european minim ar contribui la îndeplinirea 

obiectivului Strategiei Europa 2020, de scoatere a 20 de milioane de persoane din starea de 

sărăcie și excluziune socială, precum și la lucrările Platformei europene de combatere a sărăciei 

și a excluziunii sociale, care include demersurile în favoarea unui venit minim printre domeniile 

sale de acțiune; 

 

25. este de părere că un astfel de standard ar putea ajuta și la combaterea nivelurilor inacceptabile 

de inegalitate din Europa, care constituie o amenințare pentru coeziunea socială, o problemă cu 

implicații politice și un risc pentru potențialul de creștere a UE pe viitor;  

 

Dimensiunea regională  

 

26. subliniază faptul că unele dintre cele mai inovatoare și hotărâte inițiative cu privire la salariile 

decente au fost lansate la nivel local și regional, ca de pildă includerea chestiunii locurilor de 

muncă decente într-un proiect de lege care se traduce în obligații concrete și în rezultate atent 

monitorizate; 

 

27. propune promovarea celor mai bune practici locale și regionale la nivelul UE și îndeamnă 

autoritățile locale și regionale din Uniune să ia inițiativa, în calitatea lor de angajatori, în ceea ce 

privește asigurarea unor salarii decente pentru angajații lor; 

 

28. subliniază că autoritățile locale și regionale trebuie să fie pe deplin implicate în conceperea și 

punerea în aplicare a politicilor referitoare la standardele minime de remunerare, deoarece 

aceste autorități au un rol esențial în implementarea eficientă a strategiilor de combatere a 

sărăciei și de integrare pe piața forței de muncă.  

 

Bruxelles, ...  
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II. PROCEDURĂ 

 

Titlu 

 

Standarde de remunerare a forței de muncă în UE 

Referinţe  aviz din proprie inițiativă 

Temei juridic articolele 145 și 151 din TFUE 

Baza procedurală articolul 41 litera (b) punctul (ii) din Regulamentul de 

procedură 

Data sesizării de către Consiliu/ 

Parlamentul European/Data scrisorii 

Comisiei 

nu se aplică 

Data deciziei Biroului 18 martie 2015 

Comisia competentă Comisia pentru politică socială, educație, ocuparea forței 

de muncă, cercetare și cultură (SEDEC) 

Raportor dl Mick ANTONIW (UK-PSE), membru al Adunării 

Naționale din Țara Galilor, reprezentant al circumscripției 

Pontypridd 

Notă de analiză 27 martie 2015 

Examinare în comisie  29 aprilie 2015 

Data adoptării în comisie  25 iunie 2015 

Rezultatul votului în comisie 

(majoritate, unanimitate) 

de confirmat 

Data adoptării în sesiunea plenară  13-14 octombrie 2015 (de confirmat) 

Avize precedente ale Comitetului  Pachetul UE privind investiţiile sociale
8
 

Mobilitatea forței de muncă și consolidarea EURES
9
 

Dimensiunea socială a Uniunii economice și monetare
10

 

Data consultării Rețelei de 

monitorizare a subsidiarității 

nu se aplică 

 

_____________ 

 

                                                      
8 

 CdR 1999-2013 

9 
 CdR 2014-1315 

10 
 CdR 2013-6863 


