
 

AApppprroovvaattaa  ddaallllee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii,,  llaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ppaassssaa  aall  vvaagglliioo  ddeellllee  aasssseemmbblleeee  ddeeii  

llaavvoorraattoorrii  ee  ddeellllee  llaavvoorraattrriiccii  ddeell  sseettttoorree,,  cchhee  ssii  ccoonncclluuddeerraannnnoo  iinn  mmaaggggiioo..  NNeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  

ssiinnddaaccaallii  aallllaa  ssttaammppaa  iill  rriinnnnoovvoo  ddeell  ccoonnttrraattttoo  ssaarràà  rriivveennddiiccaattiivvoo  aallllaa  lluuccee  ddeeggllii  eennoorrmmii  

pprrooffiittttii  ddeeii  bbaanncchhiieerrii  ee  ddeell  ccoonnttrriibbuuttoo  pprrooffeessssiioonnaallee  ddeeii  ddiippeennddeennttii  aall  sseettttoorree..    
  

LLee  aassppeettttaattiivvee  ccrreeaattee  ddaallllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ssaarraannnnoo  mmoollttoo  aallttee  ttrraa  llaavvoorraattoorrii  ee  llaavvoorraattrriiccii,,  ssiiaa  ppeerr  

llaa  rriivveennddiiccaazziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  ((aauummeennttoo  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  eeccoonnoommiiccoo  mmeeddiioo  ddii  220000  eeuurroo  

mmeennssiillii)),,  ssiiaa  ppeerr  llaa  rriicchhiieessttaa  ddii  mmaaggggiioorrii  ttuutteellee  ooccccuuppaazziioonnaallii  nneellllee  rriissttrruuttttuurraazziioonnii  bbaannccaarriiee  

((rraaffffoorrzzaammeennttoo  ddeellll’’aarreeaa  ccoonnttrraattttuuaallee  ee  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  ddii  ttuutteellaa  ooccccuuppaazziioonnaallee  ddeell  sseettttoorree)),,  

eedd  iinnffiinnee  ppeerr  lliimmiittaarree  llee  pprreessssiioonnii  ccoommmmeerrcciiaallii  cchhee  llee  bbaanncchhee  ccoonnttiinnuuaannoo  aadd  aaggiirree  ssuuii  

ddiippeennddeennttii,,  ssppeessssoo  ppeerr  vveennddeerree  pprrooddoottttii  nnoonn  aaddeegguuaattii  aallllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellllaa  cclliieenntteellaa,,  ssee  

nnoonn    aaddddiirriittttuurraa  ppeerr  sspprreeggiiuuddiiccaattee  ooppeerraazziioonnii  eeccoonnoommiicchhee  ccoommee  llaa  vveennddiittaa  ddii  oobbbblliiggaazziioonnii  

ssuubboorrddiinnaattee  ddii  bbaanncchhee  ppooii  ppoossttee  iinn  lliiqquuiiddaazziioonnee  oo  ffaalllliittee  ,,  oo  llaa  vviicceennddaa  ddeellllaa  vveennddiittaa  ddeeii  

ddiiaammaannttii,,  eennttrraammbbee  ooggggeettttoo  ddeellllee  iinnddaaggiinnii  ddeellllaa  mmaaggiissttrraattuurraa..  

  
CCOOMMEE  FFAARREE  PPEERR  NNOONN  DDEELLUUDDEERREE  QQUUEESSTTEE  AASSPPEETTTTAATTIIVVEE  CCOOMMEE  

IINNVVEECCEE  AAVVVVEENNUUTTOO  NNEEGGLLII  UULLTTIIMMII  RRIINNNNOOVVII??  
  

••  LLaavvoorraattoorrii  ee  llaavvoorraattrriiccii  aannddrraannnnoo  iinnffoorrmmaattii  ccoossttaanntteemmeennttee  ee  ccoonn  ppuunnttuuaalliittàà  

ssuullll’’aannddaammeennttoo  ddeellllaa  ttrraattttaattiivvaa::  nnoonn  ssaarràà  aacccceettttaabbiillee  qquueelllloo  cchhee  èè  aavvvveennuuttoo  nneellllaa  ffaassee  

pprreecceeddeennttee  aallllaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeellllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ee  cciiooèè  cchhee  ssuuii  ssoocciiaall  ee  ssuullllaa  ssttaammppaa  

aarrrriivviinnoo  iinnffoorrmmaazziioonnii  sseennzzaa  llaa  ccoorrrriissppoonnddeennttee  ccoommuunniiccaazziioonnee  ssiinnddaaccaallee..  
  

••  LL’’uunniittàà  ssiinnddaaccaallee  vvaa  ccoossttrruuiittaa  aa  ppaarrttiirree  ddaall  rraappppoorrttoo  ccoonn  llaavvoorraattoorrii  ee  llaavvoorraattrriiccii  iinn  

aasssseemmbblleeaa,,  mmaanntteenneennddoo  ccoommppaatttteezzzzaa  ssuu  ttuuttttee  llee  rriicchhiieessttee  ddeellllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ee  cchhiieeddeennddoo  

uunn  nnuuoovvoo  mmaannddaattoo  ppeerr  llee  sscceellttee  ddiivveerrssee  cchhee  ddoovveesssseerroo  pprreesseennttaarrssii  nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  

ttrraattttaattiivvaa..  
  

••  LL’’eessiittoo  ffiinnaallee  ddeellllaa  ttrraattttaattiivvaa  aannddrràà,,  ccoommuunnqquuee,,  ssoottttooppoossttoo  aall  vvoottoo  rreeffeerreennddaarriioo  ddii  ttuuttttii  ii  

llaavvoorraattoorrii  ee  llee  llaavvoorraattrriiccii  ddeell  sseettttoorree..  

  
CCII  PPAARREE  PPEERRÒÒ  NNEECCEESSSSAARRIIOO  FFAARREE  AALLCCUUNNEE  OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII    

SSUULL  MMEERRIITTOO  DDEELLLLEE  RRIICCHHIIEESSTTEE::  
  

••  LLaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  nnoonn  aaffffrroonnttaa  iinn  mmaanniieerraa  ssttrruuttttuurraallee  ii  pprroobblleemmii  cchhee  oorrmmaaii  ddaa  uunn  ddeecceennnniioo  

iill  sseettttoorree  bbaannccaarriioo  ssttaa  aaffffrroonnttaannddoo  ee,,  nneelllloo  ssppeecciiffiiccoo,,  nnoonn  eevviiddeennzziiaa  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeeii  

bbaanncchhiieerrii  nneellllaa  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  ccrriissii  iinn  ccoorrssoo;;  ssee  iinn  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ssii  ddiicchhiiaarraa  llaa  vvoolloonnttaa  ddii  

““ssaanncciirree  ((ccoonn  iill  ccoonnttrraattttoo))  ll’’eelliimmiinnaazziioonnee  ddii  ppoolliittiicchhee  ccoommmmeerrcciiaallii  iimmpprroopprriiee  ee  ddeellllee  

rreellaattiivvee  pprreessssiioonnii  ssuuii  llaavvoorraattoorrii““  ee  nnoonn  ssii  rriicchhiieeddee,,    aadd  eesseemmppiioo,,  cchhee  llee  ssaannzziioonnii                          

pprreevviissttee  ddaa  MMiiffiidd  IIII  ppoossttee  iinn  ccaappoo  aaii  ddiippeennddeennttii  vveennggaannoo  ppaaggaattee  ddaallllee  aazziieennddee  oo  cchhee            ►►  
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ccoonn  aallttrree  nnoorrmmee  ccoonnttrraattttuuaallii  ssii  rriibbaallttii  llaa  rreessppoonnbbaabbiilliittàà  ssuullllee  bbaanncchhee  ppeerr  llaa  vveennddiittaa  ddii  

pprrooddoottttii  nnoonn  nneellll’’iinntteerreessssee  ddeell  cclliieennttee,,  nnoonn  ssii  ddaarràà  aallccuunnaa  aattttuuaazziioonnee  aallll’’aaccccoorrddoo  ccoonnttrroo  

llee  ppoolliittiicchhee  ccoommmmeerrcciiaallii..                
  

••  220000  eeuurroo  ddii  rriicchhiieessttaa  eeccoonnoommiiccaa  ssoonnoo  aaddeegguuaattee  ssoolloo  ssee  nnoonn  ssii  rreessttiittuuiissccee  nnuullll’’aallttrroo  aaii  

bbaanncchhiieerrii  ((ccoommee  aavvvveennuuttoo  iinn  ppaassssaattoo  ccoonn  ssttrraaoorrddiinnaarrii,,  TTFFRR  ee  ggiioorrnnaattee  ddii  aauummeennttoo  ddii  

llaavvoorroo  ssppaacccciiaattee  ppeerr  ssoolliiddaarriieettàà))  ee  ssee  nnoonn  vveerrrraannnnoo  ccoorrrriissppoossttee  iinn  ffoorrmmee  ddii  wweellffaarree  

aazziieennddaallee  cchhee  iinncciiddeerraannnnoo  nneeggaattiivvaammeennttee  ssuullllaa  uunniivveerrssaalliittàà  ddeell    wweellffaarree  ppuubbbblliiccoo  ggrraazziiee  

aall  mmeeccccaanniissmmoo  ddeellllaa  ddeeccoonnttrriibbuuzziioonnee  ee  ddeeffiissccaalliizzzzaazziioonnee  pprreevviissttoo  ppeerr  qquueessttaa  ffoorrmmaa  ddii  

rreettrriibbuuzziioonnee..    
  

••  LLaa  rriidduuzziioonnee  ddii  oorraarriioo  aa  3377  oorree  sseettttiimmaannaallii  ((ccoommuunnqquuee  3300  mmiinnuuttii  aa  sseettttiimmaannaa))  vvaa  

ppeerrsseegguuiittaa  ccoommee  iinnddiiccaazziioonnee  ddeellllaa  rreeddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeell  llaavvoorroo  cchhee  cc’’èè  ppeerr  ccoonnttrraassttaarree  llaa  

ccrreesscceennttee  rriidduuzziioonnee  ddeeii  lliivveellllii  ooccccuuppaazziioonnaallii  iinn  sseegguuiittoo  aallllaa  ddiiggiittaalliizzzzaazziioonnee  ee  vvaa  

aaccccoommppaaggnnaattaa  ccoonn  llaa  rriivveennddiiccaazziioonnee  ddii  aabboolliizziioonnee  ddeeii  rreeggiimmii  ddii  oorraarriioo    iinn  vviiggoorree  ee  

ppeennaalliizzzzaannttii    ppeerr  ii  ddiippeennddeennttii  ccoommee  aadd  eesseemmppiioo  lloo  ssppoorrtteelllloo  aappeerrttoo  ffiinnoo  aallllee  oottttoo  ddii  sseerraa  

oo  iill  llaavvoorroo  aall  ssaabbaattoo  lliibbeerraalliizzzzaattoo..  
  

••  PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  iill  FFOOCC,,  ffoonnddoo  ppeerr  ll’’ooccccuuppaazziioonnee,,  nnoonn  èè  rriicchhiieessttoo  aallccuunn  vviinnccoolloo  ddii  

aassssuunnzziioonnee  lleeggaattoo  aadd  eevveennttuuaallii  eessuubbeerrii  ddii  sseettttoorree  nnoonnoossttaannttee  llee  2200..000000  aassssuunnzziioonnii    

eeffffeettttuuaattee  ssiiaannoo  ssttaattee  ddii  ffaattttoo  ffiinnaannzziiaattee  ddaaii  ssoollii  llaavvoorraattoorrii,,  ssii  ffaacccciiaannoo  ppaaggaarree  ii  bbaanncchhiieerrii  

ppeerrcchhèè  iill  ssaallddoo  eessuubbeerrii//aassssuunnttii  éé  ppeerr  iill  sseettttoorree  nneeggaattiivvoo  ee  nnoonn  ddiiffeennddee  ll’’ooccccuuppaazziioonnee..        
  

••  LL’’aabboolliizziioonnee  ddeellllee  ddiiffffeerreennzzee  ssaallaarriiaallii  ee  iill  rreeiinntteeggrroo  iinn  ccaassoo  ddii  

lliicceennzziiaammeennttoo  iinnggiiuussttiiffiiccaattoo  ppeerr  ii  nnuuoovvii  aassssuunnttii  èè  ll’’uunniiccaa  ggaarraannzziiaa  ddii  uugguuaagglliiaannzzaa  ccoonn  llee  

nnuuoovvee  ggeenneerraazziioonnii  ee  ddii  ddiiggnniittàà    ppeerr  iill  ffuuttuurroo..  
  

LLee  aallttrree  rriicchhiieessttee    iinn  ppiiaattttaaffoorrmmaa    nneell  lloorroo  ccoommpplleessssoo  ddeevvoonnoo  ppoorrttaarree  aa  rriissuullttaattii  ttaannggiibbiillii,,  

bbaassttaa  ccoonn  nnoorrmmee  sseemmpprree  iinntteerrpprreettaabbiillii  ddaallllee  aazziieennddee  aa  lloorroo  ffaavvoorree..        
  

NNoonn  ssii  ddeevvee  tteemmeerree  ddii  cchhiiaammaarree  aallllaa  mmoobbiilliittaazziioonnee,,  llaa  ccaatteeggoorriiaa  rriissppoonnddeerràà  qquuaannttoo  

ppiiùù  ccaappiirràà  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ssiinnddaaccaallee  aa  ppoorrttaarree  aa  ccaassaa  llee  rriicchhiieessttee  ffoorrmmuullaattee,,  aa  ccoommiinncciiaarree  

ddaall  rriissppeettttoo  ddii  qquuaannttoo  ccoonnvveennuuttoo  aa  ssuuoo  tteemmppoo  nneell  ccoonnttrraattttoo  iinn  ssccaaddeennzzaa::  ddooppoo  lloo  sscciiooppeerroo  ee  

llaa  ppiiùù    ggrraannddee  mmaanniiffeessttaazziioonnee  mmaaii  ffaattttaa  ddaaii  bbaannccaarrii,,  ffuu  ddeeffiinniittoo  cchhee  iill  TTFFRR  vveenniissssee  rriiddoottttoo  

ffiinnoo  aall  3311..1122..22001188  ee  cchhee  iill    FFoonnddoo  ppeerr  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  vveenniissssee  ffiinnaannzziiaattoo  ddaaii  llaavvoorraattoorrii  aanncchhee  

ccoonn  uunnaa  ggiioorrnnaattaa  iinn  mmeennoo  ddii  rriidduuzziioonnee  ddii  oorraarriioo  ffiinnoo  aall  3311..1122..22001188..    
  

EEbbbbeennee  ssiiaammoo  nneell  22001199,,  ssii  ttoorrnnii  aallllaa  nnoorrmmaalliittàà,,  aabbbbiiaammoo  ggiiàà  ddaattoo!!  
  

0033..0044..22001199                      
  

RRIICCOONNQQUUIISSTTIIAAMMOOTTUUTTTTOO    
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