
 

 

CCGGIILL          CCRREEMMOONNAA  
  

 

VVEENNEERRDDII  1188  MMAAGGGGIIOO  22001122  

SSCCIIOOPPEERROO  GGEENNEERRAALLEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  
  

••  VVoogglliiaammoo  rriiffoorrmmee  ppiiùù  eeqquuee  
LLaa  pprriimmaa  rriiffoorrmmaa  nneell  sseeggnnoo  ddeellll’’eeqquuiittàà  pprrooddoottttaa  ddaall  GGoovveerrnnoo  MMoonnttii  èè  ssttaattaa  llaa  

RRiiffoorrmmaa  ddeellllee  PPeennssiioonnii,,  cchhee  ccoossttrriinnggeerràà  ppaarreecccchhiiee  llaavvoorraattrriiccii  ee  llaavvoorraattoorrii  aa  ssppoossttaarree  

ddii  ppaarreecccchhii  aannnnii  ll’’aannddaattaa  iinn  ppeennssiioonnee..  SSii  ssoonnoo  llaasscciiaattee  mmiigglliiaaiiaa  ddii  ppeerrssoonnee  sseennzzaa  

llaavvoorroo  ee  sseennzzaa  ppeennssiioonnee  ……..  ii  ffaammoossii  eessooddaattii..  SSii  ssoonnoo  bbllooccccaattee  llee  rriivvaalluuttaazziioonnii  ddeellllee  

ppeennssiioonnii  ssoopprraa  ii  11..440000  eeuurroo  lloorrddii,,  aanncchhee  ppeerr  llee  ffaammiigglliiee  ddii  ppeennssiioonnaattii  mmoonnoorreeddddiittoo..  

••  CChhee  nnoonn  ssiiaannoo  ii  ssoolliittii  aa  ppaaggaarree  llaa  ccrriissii  
QQuueessttaa  pprriimmaa  rriiffoorrmmaa  ssii  aaggggiiuunnggee  aallllee  ppeessaannttii  mmaannoovvrree  ddeell  GGoovveerrnnoo  pprreecceeddeennttee,,  ffrraa  

ccuuii  ll’’aauummeennttoo  ddeellll’’aalliiqquuoottaa  IIVVAA  aall  2211%%,,  cchhee  hhaannnnoo  ggeenneerraattoo  uunn  iinnnnaallzzaammeennttoo  ddeellllaa  

pprreessssiioonnee  ffiissccaallee  ccoonn    ppeessaannttii  rriippeerrccuussssiioonnii  ssuuii  rreeddddiittii  mmeeddiioo--bbaassssii..  AA  cciiòò  ssii  aaggggiiuunnggeerràà  

iill  ppaaggaammeennttoo  ddeellll’’IIMMUU..  

PPuurrttrrooppppoo  lloo  sstteessssoo  rriiggoorree  nnoonn  èè  ssttaattoo  uuttiilliizzzzaattoo  vveerrssoo  ii  ggrraannddii  ppaattrriimmoonnii  ee  nneemmmmeennoo  

nneell  ddeeccrreettoo  lliibbeerraalliizzzzaazziioonnii  cchhee  llaasscciiaa  iinnaalltteerraattii  ppaarreecccchhii  pprriivviilleeggii..  

••  SSii  èè  ttoollttoo  aaii  ppaaddrrii,,  mmaa  cchhee  ssii  èè  ddaattoo  aaii  ffiiggllii??  
PPeerr  mmeessii  iill  ggoovveerrnnoo  hhaa  aannnnuunncciiaattoo  ddii  vvoolleerr  ccaanncceellllaarree  llaa  pprreeccaarriieettàà  eedd  eesstteennddeerree  ggllii  

aammmmoorrttiizzzzaattoorrii  ssoocciiaallii..  AAllllaa  ffiinnee  llaa  rriiffoorrmmaa  ddeell  llaavvoorroo  èè  uunn  nnuullllaa  ddii  ffaattttoo..  RRiimmaannggoonnoo  

ssoolloo  ggllii  aannnnuunnccii  ee  ppooccoo  ppiiùù..  EEvviiddeenntteemmeennttee  llee  iinntteennzziioonnii  eerraannoo  aallttrree  ee  ii  ggiioovvaannii  ssoonnoo  

ssttaattii  uuttiilliizzzzaattii  ccoommee  pprreetteessttoo  ppeerr  rriidduurrrree  uulltteerriioorrmmeennttee  ii  ddiirriittttii  ddii  ttuuttttii..  

••  IIll  pprroobblleemmaa  ddeellllaa  ccrriissii  èè  ll’’aarrtt..  1188??  
IInn  uunn  ppeerriiooddoo  iinn  ccuuii::  llee  iimmpprreessee  ssii  llaammeennttaannoo  ccoonn  llee  bbaanncchhee  ppeerr  ii  mmaannccaattii  

ffiinnaannzziiaammeennttii  ee  ppeerr  llaa  mmaannccaannzzaa  ddii  ccoommmmeessssee;;  nnuummeerroossee  iimmpprreessee  ggrraannddii  ee  ppiiccccoollee  

hhaannnnoo  cchhiiuussoo  lliicceennzziiaannddoo  ii  pprroopprrii  ddiippeennddeennttii;;  aauummeennttaannoo  llee  oorree  ddii  ccaassssaa  

iinntteeggrraazziioonnee;;  aauummeennttaannoo  ii  ddiissooccccuuppaattii  ……..  ccii  ddiiccoonnoo  cchhee  llaa  rriicceettttaa  ppeerr  ccrreesscceerree  ee  ppeerr  

aattttrraarrrree  iinnvveessttiittoorrii  ssttrraanniieerrii  èè  ppootteerr  lliicceennzziiaarree  mmeegglliioo..  

••  SSeerrvvoonnoo  iinntteerrvveennttii  ppeerr  llaa  ccrreesscciittaa  
AAnnzziicchhéé  iinntteessttaarrddiirrssii  ssuuii  lliicceennzziiaammeennttii  iill  GGoovveerrnnoo  ddoovvrreebbbbee  ccoonncceennttrraarrssii  ssuuii  vveerrii  

pprroobblleemmii  ddii  qquueessttoo  ppaaeessee,,  ccoommee  ll’’eecccceessssoo  ddii  bbuurrooccrraazziiaa  ee  uunnaa  rreettee  iinnffrraassttrruuttttuurraallee  

ddeebboollee..  LLaa  ppoolliittiiccaa  ddii  aauusstteerriittàà  sseerrvvee  ssiiccuurraammeennttee  aall  rriissaannaammeennttoo  ddeeii  ccoonnttii  ppuubbbblliiccii,,  

mmaa  ddeevvee  nneecceessssaarriiaammeennttee  eesssseerree  aaccccoommppaaggnnaattaa  ddaa  uunnaa  ppoolliittiiccaa  ddii  ccrreesscciittaa  ee  

ssvviilluuppppoo,,  cchhee  ssii  ppuuòò  ssoollaammeennttee  ootttteenneerree  ddaannddoo  ffiiaattoo  aaii  rreeddddiittii  ddaa  llaavvoorroo  ddiippeennddeennttee  

ee  ddaa  ppeennssiioonnii  ppeerr  rriillaanncciiaarree  ii  ccoonnssuummii  iinntteerrnnii  ee  ssbbllooccccaannddoo  iill  ppaattttoo  ddii  ssttaabbiilliittàà,,  cchhee  

nnoonn  ccoonnsseennttee  aaii  ccoommuunnii  vviirrttuuoossii  ddii  ssppeennddeerree  iinn  ooppeerree  ppuubbbblliicchhee  llee  rriissoorrssee  ggiiàà  

aaccccaannttoonnaattee..  

 

 



  

UUNNAA  VVEERRAA  RRIIFFOORRMMAA  DDEELL  MMEERRCCAATTOO  DDEELL  LLAAVVOORROO  
DDooppoo  aavveerr  sscceellttoo  ddii  iinntteerrrroommppeerree  iill  ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  llee  PPaarrttii  SSoocciiaallii,,  iill  GGoovveerrnnoo  hhaa  

pprreesseennttaattoo  iinn  PPaarrllaammeennttoo  llaa  pprroopprriiaa  pprrooppoossttaa  ddii  rriiffoorrmmaa  ddeell  mmeerrccaattoo  ddeell  llaavvoorroo..  

LLaa  CCGGIILL  hhaa  ddeecciissoo  uunnaa  vvaassttaa  mmoobbiilliittaazziioonnee  ppeerr  ccaammbbiiaarree  ee  mmiigglliioorraarree  llaa  pprrooppoossttaa  ddeell  

GGoovveerrnnoo::  

••  ppeerr  uunnaa  mmaaggggiioorree  eeqquuiittàà  ssoocciiaallee;;  

••  ppeerr  uunnaa  lleeggggee  cchhee  ffaavvoorriissccaa  iill  llaavvoorroo  eedd  iill  ffuuttuurroo  ddeeii  ggiioovvaannii;;  

••  ppeerr  ggaarraannttiirree  ll’’uunniivveerrssaalliittàà  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  ddii  pprrootteezziioonnee  ssoocciiaallee,,  aa  ffaavvoorree  ddii  

ttuuttttii  ee  ttuuttttee  ccoolloorroo  cchhee  ppeerrddoonnoo  iill  llaavvoorroo;;  

••  ppeerr  pprreesseerrvvaarree  ii  ddiirriittttii  ffoonnddaammeennttaallii,,  ggaarraanntteennddoo  iill  pprriinncciippiioo  ddeellllaa  ddeetteerrrreennzzaa  

ccoonnttrroo  ii  lliicceennzziiaammeennttii  ffaacciillii..  

IInn  ppaarrttiiccoollaarree::  

••  RRIIDDUURRRREE  LLAA  PPRREECCAARRIIEETTÀÀ  

LLaa  pprrooppoossttaa  pprreesseennttaattaa  aall  PPaarrllaammeennttoo  ddaall  GGoovveerrnnoo  ppeeggggiioorraa  qquuaannttoo  ddiissccuussssoo  ccoonn  llee  

PPaarrttii  SSoocciiaallii::  cchhiieeddiiaammoo  ll’’iimmppeeggnnoo  ddii  rriidduurrrree  ee  rreeggoollaammeennttaarree  llee  ddiivveerrssee  ttiippoollooggiiee  ddii  

rraappppoorrttoo  ddii  llaavvoorroo,,  eelliimmiinnaannddoo  qquueellllee  ppiiùù  pprreeccaarriiee  ee  rreennddeennddoo  llee  aallttrree  mmeennoo  

vvaannttaaggggiioossee,,  ssuull  ppiiaannoo  eeccoonnoommiiccoo,,  ppeerr  llee  iimmpprreessee,,  aall  ffiinnee  ddii  iinncceennttiivvaarree  ii  rraappppoorrttii  ddii  

llaavvoorroo  aa  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo,,  nnoonncchhéé  iill  ccoonnttrraattttoo  ddii  aapppprreennddiissttaattoo  ppeerr  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  

ddeeii  ggiioovvaannii  aall  llaavvoorroo..  

••  RREEAALLIIZZZZAARREE  LL’’UUNNIIVVEERRSSAALLIITTÀÀ  DDEEGGLLII  AAMMMMOORRTTIIZZZZAATTOORRII  SSOOCCIIAALLII  

CCoonnttrraarriiaammeennttee  aaggllii  iimmppeeggnnii  aassssuunnttii,,  iill  GGoovveerrnnoo,,  ccoonn  llaa  ssuuaa  pprrooppoossttaa,,  nnoonn  rreeaalliizzzzaa  

ll’’uunniivveerrssaalliittàà  ddeeggllii  aammmmoorrttiizzzzaattoorrii  ee  nnoonn  pprroossppeettttaa  uunnaa  pprrootteezziioonnee  ssoocciiaallee  aaddeegguuaattaa  

ppeerr  llee  ssiittuuaazziioonnii  ddii  ccrriissii  aazziieennddaallii..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ll’’eelliimmiinnaazziioonnee  ddaall  22001177  

ddeellll’’iinnddeennnniittàà  ddii  mmoobbiilliittàà,,  uunniittaammeennttee  aallll’’aalllluunnggaammeennttoo  ddeellll’’eettàà  ppeennssiioonnaabbiillee,,  llaasscciiaa  

sseennzzaa  aaddeegguuaattaa  pprrootteezziioonnee  ccoolloorroo  cchhee,,  ssuuppeerraattii  ii  5500//5555  aannnnii  ddii  eettàà,,  ppeerrddeerraannnnoo  iill  

ppoossttoo  ddii  llaavvoorroo::  mmeennoo  pprrootteettttii  ddaaggllii  aammmmoorrttiizzzzaattoorrii,,  ppiiùù  lloonnttaannii  ddaallllaa  ppeennssiioonnee  ee  

ddiissooccccuuppaattii,,  sseennzzaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  rriiccoollllooccaazziioonnee..  

••  GGAARRAANNTTIIRREE  IILL  DDIIRRIITTTTOO  AALL  RREEIINNTTEEGGRROO  PPEERR  TTUUTTTTII  II  LLIICCEENNZZIIAAMMEENNTTII  

IILLLLEEGGIITTTTIIMMII  

GGrraazziiee  aallllaa  mmoobbiilliittaazziioonnee  eedd  aallllee  lloottttee  iinnddeettttee  ddaallllaa  CCGGIILL,,  iill  GGoovveerrnnoo  hhaa  ddoovvuuttoo  

rreecceeddeerree  ddaallllaa  vvoolloonnttàà  ddii  ssttrraavvoollggeerree  ll’’aarrtt..  1188  ddeelllloo  SSttaattuuttoo  ddeeii  LLaavvoorraattoorrii,,  rreennddeennddoo  

ccoossìì  ppiiùù  ffaacciillii  ii  lliicceennzziiaammeennttii..  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn  pprriimmoo  rriissuullttaattoo  iimmppoorrttaannttee  cchhee  vvaa  ddiiffeessoo,,  

ccoonnssoolliiddaattoo  ee  mmiigglliioorraattoo..  VVaa  ggaarraannttiittoo  iill  ddiirriittttoo  aall  rreeiinntteeggrroo  iinn  ccaassoo  ddii  lliicceennzziiaammeennttoo  

iilllleeggiittttiimmoo,,  ccoommee  uunniiccoo  vveerroo  eelleemmeennttoo  ddii  ddeetteerrrreennzzaa  ee  qquuaallee  pprriinncciippiioo  ddii  cciivviillttàà  

ggiiuurriiddiiccaa  ffoonnddaammeennttaallee  ppeerr  ssaallvvaagguuaarrddaarree  llaa  ddiiggnniittàà  ddeellllee  ppeerrssoonnee  cchhee  llaavvoorraannoo..  

••  VVAALLOORRIIZZZZAARREE  IILL  LLAAVVOORROO  PPUUBBBBLLIICCOO  PPEERR  GGAARRAANNTTIIRREE  II  SSEERRVVIIZZII  AAII  

CCIITTTTAADDIINNII  

SSee  lliicceennzziiaannoo  iill  llaavvoorroo  ppuubbbblliiccoo  lliicceennzziiaannoo  ii  ddiirriittttii  ddeeii  cciittttaaddiinnii  ee  ddeellllee  cciittttaaddiinnee..  PPeerr  

qquueessttoo  cchhiieeddiiaammoo  iill  rriinnnnoovvoo  ddeeii  ccoonnttrraattttii,,  iill  rriillaanncciioo  ddeellllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  iinntteeggrraattiivvaa,,  

llaa  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ppuubbbblliiccaa,,  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  rreellaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii  ddeemmooccrraattiiccoo  

ee  ppaarrtteecciippaattoo,,  iill  ssuuppeerraammeennttoo  ddeell  pprreeccaarriiaattoo  ee  lloo  ssbbllooccccoo  ddeellllee  aassssuunnzziioonnii,,  

ll’’aabbrrooggaazziioonnee  ddeellllaa  lleeggggee  BBrruunneettttaa,,  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddii  rreeggoollee  ccoonnddiivviissee  ssuullllaa  mmoobbiilliittàà..  

IIll  GGoovveerrnnoo  MMoonnttii  ddeevvee  aaffffrroonnttaarree  iill  ssiisstteemmaa  ddeeii  sseettttoorrii  ppuubbbblliiccii::  sseerrvvoonnoo  sseerrvviizzii  

ppuubbbblliiccii  eeffffiicciieennttii,,  ppeerr  ssoosstteenneerree  ii  ppiiùù  ddeebboollii,,  ii  ggiioovvaannii,,  ii  ppeennssiioonnaattii,,  llee  ffaammiigglliiee,,  uunn  

ssiisstteemmaa  ppuubbbblliiccoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ee  rriicceerrccaa  ppeerr  ccoommppeetteerree  ee  ssoosstteenneerree  pprroossppeettttiivvee  ddii  

ssvviilluuppppoo..  


