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serviciile publice  

 
 
Peste 150 de participanŃi din peste 30 de Ńări s-au întrunit la Bruxelles pe 3 şi 4 decembrie la 
ConferinŃa EPSU din 2009 privind negocierile colective şi dialogul social. Preocupările cheie 
ale acestora, referitoare la criza economică şi negocierile colective, sunt reflectate în 
declaraŃia ce urmează.   
 
În răspunsul său la prognoza din toamnă a Comisiei Europene, ETUC (ConfederaŃia 
Europeană a Sindicatelor) subliniază severitatea crizei actuale, cu o creştere a economiei 
europene care a înregistrat 7% sub tendinŃa prevăzută. Semnele recente de creştere trebuie 
să fie tratate cu precauŃie extremă şi există un risc serios ca unele guverne să planifice deja 
abandonarea programelor de reabilitare economică înainte ca întoarcerea completă la 
tendinŃa de creştere economică să fi fost asigurată. Din moment ce sectorul privat se 
restructurează ca reacŃie la criza economică, sectorul public nu contribuie doar la 
sprijinulesenŃial al activităŃii economice, ci oferă de asemenea un spectru larg de servicii şi 
asistenŃă milioanelor de persoane care au avut de suferit în urma recesiunii.  
 
Din păcate, acest mesaj este unul întârziat pentru un număr de Ńări europene, în care 
guvernele naŃionale, în unele cazuri ca răspuns la condiŃiile ce însoŃesc împrumuturile din 
partea Fondului Monetar InternaŃional şi Comisiei Europeane, au adoptat strategii care 
Ńintesc cheltuielile publice şi, în special, remunerarea şi condiŃiilor muncitorilor din sectorul 
public. În ultimii ani, într-un număr limitat de Ńări, muncitorii din sectorul public nu s-au 
confruntat doar cu îngheŃarea salariilor şi reduceri efective ale salariului real, ci şi cu reduceri 
substanŃiale ale salariilor nominale, precum şi reduceri de personal şi stoparea recrutării. 
 
ParticipanŃii la conferinŃă şi-au reafirmat sprijinul pentru rezoluŃiile Congresului EPSU privind 
criza  şi negocierile colective, declaraŃia Comitetului Executiv al EPSU de la 11 noiembrie şi 
iniŃiativele propuse de către ETUC şi au subliniat în special:  

• necesitatea de a menŃine şi a lărgi sfera de acoperire a acordurilor colective sau, în 
conformitate cu practica naŃională, prevederile statutare referitoare la remunerare şi 
condiŃii;  

• importanŃa negocierii creşterii salariilor nominale şi reale în calitate de element 
esenŃial în menŃinerea şi creşterea cererii în cadrul economiei şi refuzul solicitării din 
partea Băncii Europene Centrale referitoare, printre altele, la faptul că sectorul public 
ar trebui să fie un exemplu pentru sectorul privat prin moderarea revendicărilor 
salariale; 

• valoarea îmbunătăŃirii coordonării politicii de negocieri colective şi schimbului de 
informaŃii şi înaintarea unui mesaj clar guvernelor şi angajatorilor din sectorul public 
despre faptul că nu doar reducerile salariale sunt inacceptabile, ci şi faptul că acestea 
vor submina orice încercări de coordonare a acŃiunilor de abordare a crizei la nivel 
european;
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• sprijinul care poate fi oferit lucrătorilor prost remuneraŃi, majoritatea acestora fiind 
femei, prin creşterea salariilor minime legale, acolo unde acestea există, şi a tarifelor 
salariale minime în cadrul acordurilor colective; 

• necesitatea urgentă de a reduce amploarea angajării precare în serviciile publice; 

• necesitatea, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, de a determina guvernele şi 
Comisia Europeană să promoveze consultarea largă a sindicatelor prin intermediul 
dialogului social sectorial, de a asigura faptul că Ńările candidate sunt implicate în 
totalitate. Îndemnăm angajatorii să înfiinŃeze oficial un comitet de dialog social 
sectorial în sectorul de stat.  


