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Изменение  2 

Доминик Мартен, Мара Бицото, Жоел Мeлен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0224/2017 

Неоклис Силикиотис 

Условия на труд и несигурна заетост 

2016/2221(INI) 

Предложение за резолюция (член 170, параграф 3 от Правилника), с цел 

заместване на предложението за незаконодателна резолюция  A8-0224/2017 

Резолюция на Европейския парламент относно условията на труд и несигурната 

заетост 

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

A. като има предвид, че през последните 10 години нестандартните форми на заетост 

играят все по-голяма роля на пазара на труда, докато стандартните форми на 

договорите отстъпват от 62% на 59%; 

Б. като има предвид, че 19 милиона и 121 000 мъже и жени в ЕС-28, от които 15 

милиона и 4000 души в еврозоната, са били безработни през април 2017 г.;  

В. като има предвид, че 3 милиона и 746 000 млади хора (на възраст под 25 години) в 

ЕС-28 през април 2017 г.  са били безработни, от които 2 милиона и 617 000 души 

в еврозоната; 

Г. като има предвид, че в ЕС-28 понастоящем 122 милиона души живеят в бедност, 

т.е. 24,4% от населението в сравнение с 23,8% през 2008 г.; като има предвид, че 

9,5% от гражданите на ЕС, почти един от всеки 10 граждани не могат да си 

позволят храна, богата на протеини, най-малко веднъж на два дни; 

Д. като има предвид, че през последните 15 години несигурните трудови договори, 

като например договорите за „нула часове“, неплатеният труд и принудителната 

работа на непълно работно време са станали широко разпространени;  

Е. като има предвид, че тези нови форми на несигурна заетост увеличават риска от 

бедност и неравенство, най-вече сред младите хора, и оказват дългосрочно 

отражение върху пенсионните права и социална сигурност; 

Ж. като има предвид, че търсенето и подкрепа за публичните инвестиции са 

жизненоважни, за да се стимулира реалната икономика и за да бъдат гарантирани  

висококачествени обществени и социални услуги за гражданите, особено в 

областта на образованието, пенсиите и здравеопазването; 
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З. като има предвид, че в множество държави членки структурните, икономическите 

и търговските политики на Европейския съюз, както и насърчаването на 

неолибералния принцип на гъвкавост са довели до срив на вътрешното търсене, 

покачване на равнищата на безработица и до взрив на социалните и 

икономическите различия, което накърнява правата и защитата на работниците;  

И. като има предвид, че от 2008 г. насам мерките на ЕС за строги икономии са сред 

основните причини за неравенството, тъй като те налагат регресивни данъци 

върху труда, а не върху печалбата, водят до намаляване на социалните плащания, 

до намаляване на заплатите и до влошаване на условията на труд и стоварват 

тежестта на кризата върху плещите на най-уязвимите слоеве на нашето общество; 

Й. като има предвид, че Гърция е чудесен пример за това как икономическите 

политики на ЕС водят до значително влошаване, а не до подобряване на 

положението, като се има предвид, че БВП е спаднал от 354,461 милиарда щатски 

долара през 2008 г. на 194,851 милиарда щатски долара през 2015 г., като 

помощта от ЕС започна през 2010 г; 

К. като има предвид, че единната валута, като предотвратява нормалните корекции, 

свързани с конкурентоспособността между държавите, и като лишава държавите 

членки от основните инструменти на икономическата политика, които биха им 

дали възможност да се справят с несиметричните сътресения, е основната 

причина за увеличаването на неравенствата и несигурността в ЕС и за 

увеличаването на макроикономическите дисбаланси и различията между 

централните и периферните държави; 

Л. като има предвид, че е възникнала нова форма на несигурност под формата на 

„работещите бедни“, които въпреки че имат работа, не могат да живеят достойно; 

1. подчертава, че Комисията и нейните пропагандни стратегии, като например 

„Европа 2020“, изобщо не са постигнали целите си за справяне с кризата, свързана 

с безработицата; 

2. подчертава, че в допълнение към безработицата и финансовата криза, които 

засягат европейските граждани, ЕС продължава да защитава, противно на 

всякаква логика, своята политика на отворени врати и подхранва инициативи, 

чиято цел е да се внесат милиони работници, които да бъдат експлоатирани на 

европейския пазар на труда; 

3. счита, че Комисията и нейните (структурни) политики са основната причина за 

намаляването на нетния разполагаем доход на средния гражданин в ЕС, като по 

този начин тя разпространява бедност и разрушава националните пенсионни 

системи; 

4. призовава за пълно зачитане на националния икономически суверенитет и за 

отмяна на Договора за стабилност, координация и управление (ДСКУ), който е 

основната пречка за публични инвестиции; подчертава, че е важно държавите 

членки да осъществяват безвъзмездно финансирани публични инвестиции, 

предназначени конкретно за техните собствени национални потребности и 
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стимулиращи конкретни сектори на икономиката с цел създаване на достойни 

условия на труд; припомня, че само държавите членки, чрез собствените си 

вътрешни политики, могат да стимулират търсенето и по този начин да помагат 

на младите хора да намират висококачествени работни места; 

5. осъжда асиметричното и изкривяващо въздействие на единната валута в цялата 

еврозона и настоятелно призовава за незабавното въвеждане на алтернативна 

процедура за всяка държава членка, която желае да напусне Европейския 

икономически и паричен съюз; 

6. изтъква, че специфичните за всяка държава препоръки на Комисията, в които се 

призовава за строги икономии, са причина за увеличаването на неравенствата и 

бедността; 

7. признава, че наличието на определено ниво на приспособимост може да бъде 

положително явление, доколкото е необходимо както за работодателя, така и за 

работника и е договорено правилно и от двете страни;  

8. изисква от Комисията да сложи край на своята небалансирани политики в целия 

ЕС и да се даде възможност на държавите членки да прилагат мерки на 

национално равнище, за да осигуряват на своите граждани специално пригодени 

решения за специфичните им проблеми и опасения; 

9. припомня, че младите хора са ключът към нашето бъдеще и че понастоящем те са 

жертва на политиките на ЕС; ето защо припомня, че е важно на държавите членки 

да се разрешава да прилагат необходимите политики за създаване на работни 

места за младите хора; 

10. припомня, че единствено държавите членки могат да вземат решения относно 

мерките, необходими за предотвратяване на явлението „работещи бедни“ и че на 

тях трябва да им бъде давана възможност да решават на национално равнище 

относно конкретните политики за водене на борба срещу тази тенденция; 

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки. 

 

Or. en 

 

 


