
 

A ministra de Traballo 
defende prorrogar os 
ERTE: "O que funciona ben 
non ten sentido que o 
cambiemos" 
Asegura que o Goberno "non vai abaratar" o despedimento 

tras o informe do Banco de España. 
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A vicepresidenta terceira e ministra de Traballo e Economía Social, 

Yolanda Díaz, defendeu a prórroga dos expedientes de regulación 

temporal de emprego (ERTE), ante a reunión da mesa tripartita sobre 

esta cuestión. "O que funciona ben non ten sentido que o 

cambiemos", sentenciou a preguntas dos xornalistas, antes de asistir 

á presentación dun libro na Coruña, e nas que incidiu que se trata 

dunha cuestión que abordará a mesa de diálogo social. 

 

A iso, referiuse tamén durante a súa intervención na presentación da 

publicación do economista e director do Foro Económico de Galicia, 

Santiago Lago, sobre a estabilidade fiscal en España. Na súa 

intervención, defendeu que o mecanismo dos ERTE supón, no 

actual contexto, unha "protección" para empresas e 

traballadores. "É a proposta que imos facer", reiterou. 

 

EMPREGO XUVENIL 



 

Ademais da esta cuestión, tamén se referiu a os retos de futuro, entre 

os que citou a modernización do traballo en España e da negociación 

colectiva. 

 

Entre eles, e a preguntas dos xornalistas, fixou reducir a taxa de 

paro xuvenil. Para iso, aludiu ás "políticas activas de emprego" do 

Ministerio centradas, dixo, na formación dual; en programas 

vinculados á investigación e en favorecer unha oportunidade de 

emprego para este colectivo. 

 

Para afrontar os novos retos, apelou á colaboración, sen 

"partidismo". "A boa política é a que se centra nos problemas da 

cidadanía", dixo aos medios de comunicación ao ser cuestionada pola 

súa mensaxe de "menos Twitter, menos ruído e menos grandes 

titulares". "Non van dirixidas a ninguén", precisou a ministra quen a 

trasladou para o conxunto da sociedade, apelando ao "acougo" para 

saír da crise. 
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FLEXIBILIZACIÓN DESPIDOS 

 

Por outra banda, remarcou que o Executivo central "non vai abaratar o 

despedimento", despois de que o Banco de España propuxese usar 

os fondos europeos para reformar o despedimento e lanzar a 

'mochila austríaca'. "Cada institución debe de abordar as súas 

competencias", sentenciou Díaz, quen lembrou que é competencia do 

seu Ministerio "definir as liñas de actuación no ámbito do mercado de 

traballo". 

 

Ao fío diso, recalcou que "non pasa por este goberno progresista 

abaratalo", sinalou sobre o despedimento e rexeitando tamén a saída 

da 'mochila austríaca'. Desta, sinalou que o Goberno, nas reformas 

estruturais que enviou á Comisión Europea, non inclúe esta "saída". 

Ademais, incidiu en que tampouco a consideraban a "fórmula 

adecuada" para España a comisión de expertos de 2013. 

 


