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Nő januártól a minimálbér
Ludovic Orban kormányfő bizakodó

BÁLINT ESZTER

M int magyarázta, a minimál-
bér emelésének objektív gaz-

dasági mutatókon kell alapulnia, 

összhangban kell állnia a magán-
szektorban tapasztalt valósággal. 
Hozzátette: a témáról természete-
sen egyeztetnek a munkáltatók és a 
szakszervezetek képviselőivel is.

Sajtóhírek szerint a készülő elem-
zés arra tehet majd javaslatot, hogy 
a kül- és belpiaci versenyképesség, 
a magánszektor munkaerővel járó 

kiadásai és a vállalatok nyeresé-
gességére gyakorolt hatás legyen a 
meghatározó a minimálbér emelé-
sénél. Mint ismert, a szociáldemok-
rata kormány azt javasolta, hogy 
januártól a bruttó minimálbér nőjön 
2262 lejre, a felsőfokú végzettséggel 
rendelkező alkalmazottak esetében 
pedig 2620 lejre. Jelenleg csaknem 

1,7 millió romániai alkalmazott 
dolgozik 2080 lejes vagy 3000 lejes 
bruttó minimálbérért.

Az Európai Parlament szeretné,
ha lakói áttérnének a körfor-

gásos gazdálkodásra, és hatéko-
nyabban használnák fel a rendel-
kezésükre álló nyersanyagokat, 
csökkentve a hulladékot. 

A körkörös gazdaság termelési 
és fogyasztási modellje arra épül, 
hogy egyszeri fogyasztás helyett a 
termékek élettartamát a lehető leg-
jobban meghosszabbítsuk. Erre al-
kalmas módszer lehet, ha vásárlás 
helyett kölcsönzünk, a már megvá-
sárolt termékeknek pedig „második 
esélyt” adunk azzal, hogy megjavít-
juk, átalakítjuk, esetleg továbbadjuk 
őket. Amikor az adott termék eléri 
az életciklusa végét, akkor az alap-
anyagokat újra lehet hasznosítani. 
Így csökken a hulladék mennyisége, 
ráadásul az alapanyagok és készter-
mékek újbóli felhasználása gazdasá-
gilag is értékteremtő.

Az EU ambiciózus vállalásokat 
tesz, hogy növelje az újrahasznosí-
tást és visszaszorítsa a hulladékok 
lerakását.

A szemét hatékonyabb kezelésé-
nek komoly környezeti, egészségügyi 
és gazdasági haszna lenne. Az euró-
pai gazdaságot az úgynevezett kör-
körös gazdaság irányába elmozdító 
négy törvényjavaslatból álló csomag 
eredményeként az alapanyagok és 
termékek sokkal tovább maradnak 
a fogyasztási ciklusban. 2025-re 

ugyanis a települési hulladéknak 
legalább 55%-át újra kell hasznosí-
tani, a cél 2030-ra 60%, 2035-re 65% 
lesz. A csomagolóanyagoknál 2030-
ra 70%-os arányt kell elérni - ahol 
külön cél lesz a papírra és kartonra, 
műanyagra, üvegre és fára. 

2025-re a textíliákat és a háztartási 
veszélyes hulladékot külön kell majd 
gyűjteni. A lebomló szerves hulla-
dékot 2024-re vagy külön kell gyűj-
teni vagy otthon komposztálni kell. 
Összhangban az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljaival, a tagállamoknak 
a kidobott élelmiszer mennyiségét 
2025-re 30%-kal, 2030-ra 50%-kal kell 
csökkenteni. A pazarlás csökkentése 
érdekében a hatóságoknak ösztönöz-
nie kell az el nem adott étel összegyűj-
tését és biztonságos újraelosztását.

Az áttérés a körforgásos gazda-
ságra számos előnnyel járna: el-
sődlegesek a környezetvédelmiek, 
ám jótékony hatással lenne a nyers-
anyag-gazdálkodásra is, a versenyt, 
a gazdasági növekedést ösztönözné, 
az innovációt serkentené, és új mun-
kahelyeket is teremtene. Ugyanakkor 
a fogyasztók tartósabb, új termékek-
kel kerülnének kapcsolatba, vagyis 
jelentősen javulna az életminőségük. 

Az Európai Unió Kohéziós Alapjá-
ból társfi nanszírozott, a 2014-2020-as 
Nagy Infrastruktúra Operatív Program 
keretében megvalósított projekt.
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Körforgásos gazdaság: Javítsd meg, használd újra! 
• Körforgásos gazdaság – mit jelent, milyen előnyökkel
jár az emberek, környezet és gazdaság számára?
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• A kormány biztosan
megemeli 2020 janu-
árjától a minimálbér
értékét, azonban egy
elemzést is elindít,
amelynek célja a kor-
mány által garantált
legkisebb fizetés eme-
lési mechanizmusának
megállapítása – jelen-
tette be tegnap Ludo-
vic Orban kormányfő a
pénzügyminisztérium-
ban megtartott sajtó-
tájékoztatón újságírói
kérdésre válaszolva.

Kárpát-medencei 
disputaverseny
Az autós forgalomról és a 
szelektív hulladékgyűjtésről 
fognak vitázni november 
8-10-én Marosvásárhelyen  a
40. Kárpát-medencei dispu-
taversenyen.A nagy érdek-
lődés miatt az elődöntők ké t
nap, pénteken és szombaton
zajlanak. Az I. korcsoport 
(IV-VI osztályos diákok) péntek
délután vitáznak a 7-es iskola 
tantermeiben arról a tétel-
mondatról, hogy „A városok 
főteréről ki kell tiltani az 
autós forgalmat”. A II. és III .
korcsportokban regisztráltak 
(VII-IX, illetve X-XII osztályo-
sok) szombaton mérik össze 
vitakészségüket „A szelektív 
hulladékgyűjtést szigorítani 
kell” témakörben, a vetélkedő
hivatalos megnyitója után ,
amelyet reggel 9 órakor tar-
tanak a Maros Megyei Tanács 
dísztermében. A viták nyilvá-
nosak az érdeklődök számára 
is. A szombati elődöntök 10,
11.45 és 15 órakor kezdődnek, 
a város különböző helyszínein
Az elődöntőkön legjobban
teljesítő, korosztályonként 
2-2 csapat vasárnap, a döntőn 
méri össze felkészültségét, 
10 órától (helyszínek: Köpeczi 
ház, Bernády ház és Múzeum).
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