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Forslag til beslutning, jf. forretningsordenens artikel 170, stk. 3, til erstatning for det 

ikke-lovgivningsmæssige beslutningsforslag A8-0224/2017 

om arbejdsvilkår og usikker ansættelse 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

A. der henviser til, at ikke-standardiserede ansættelsesformer er blevet fremtrædende på 

arbejdsmarkedet i de seneste 10 år, mens andelen af standardkontrakter er faldet fra 

62 % til 59 %; 

B. der henviser til, at 19,121 mio. mænd og kvinder i EU-28, heraf 15.04 mio. i 

euroområdet, var arbejdsløse i april 2017  

C. der henviser til, at 5,732 mio. unge (under 25 år) var arbejdsløse i EU-28 i april 2017, 

heraf 2,617 mio. i eurozonen. 

D. der henviser til, at 122 millioner mennesker nu lever i fattigdom i EU-28, dvs. 24,4 % af 

befolkningen, i forhold til 23,8 % i 2008; der henviser til, at 9,5 % af EU's borgere, 

næsten én ud af 10 borgere, ikke har råd til et proteinrigt måltid mindst hver anden dag; 

E. der henviser til, at usikre ansættelseskontrakter, som f.eks. ansættelse uden et fast 

timetal, ulønnet arbejde og ufrivilligt deltidsarbejde, er blevet vidt udbredt i de seneste 

15 år;  

F. der henviser til, at disse nye former for usikre ansættelsesforhold øger risikoen for 

fattigdom og ulighed, navnlig blandt unge, og har langsigtede konsekvenser for 

pensionsrettigheder og socialsikring; 

G. der henviser til, at støtte til og efterspørgsel efter offentlige investeringer er af afgørende 

betydning for at sætte skub i realøkonomien og sikre et offentligt og socialt 

serviceniveau af høj kvalitet til fordel for borgerne, navnlig inden for uddannelse, 

pensioner og sundhedsvæsenet; 

H. der henviser til, at EU's struktur-, økonomi- og handelspolitik og dens fremme af det 

neoliberale princip om fleksibilitet i mange medlemsstater har ført til et sammenbrud i 
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den indenlandske efterspørgsel, øget arbejdsløshed og en eksplosive udvikling i de 

sociale og økonomiske forskelle, hvilket har udhulet arbejdstagernes rettigheder og 

beskyttelse;  

I. der henviser til, at EU's restriktive økonomiske tiltag har siden 2008 været en af de 

vigtigste årsager til den stigende ulighed, indførelsen af regressive skatter, som 

pålægges arbejdskraften i stedet for fortjenesten, sociale nedskæringer, lønnedskæringer 

og dårligere arbejdsvilkår, hvilket lægger konsekvenserne af krisen på de svageste 

samfundsgruppers skuldre; 

J. der henviser til, at Grækenland er et perfekt eksempel på, hvordan EU's økonomiske 

politik gør tingene værre i stedet for at gøre dem bedre, da BNP faldt fra 354.461 mia. 

USD i 2008 til 194.851 mia. USD i 2015 med støtte fra EU fra 2010; 

K. er henviser til, at den fælles valuta, ved at forhindre de normale justeringer i 

konkurrenceevnen mellem landene og fratage medlemsstaterne det vigtigste politiske 

værktøj, som kunne sætte dem i stand til at absorbere asymmetriske chok, er den 

væsentligste årsag til de stigende uligheder og usikkerheden i EU samt stigningen i de 

makroøkonomiske skævheder og forskellene mellem de centrale og perifere lande; 

L. der henviser til, at en ny form for usikkerhed er opstået i form af "arbejdende fattige", 

der, selv om de er i beskæftigelse, ikke kan leve en anstændig tilværelse; 

1. understreger, at Kommissionen og dens propagandastrategier som f.eks. Europa-2020 

fuldstændigt har fejlet i bekæmpelsen af arbejdsløsheden; 

2. understreger, at EU på trods af arbejdsløsheds- og finanskrisen, der har ramt de 

europæiske borgere, stik imod al logik vedbliver med at forsvare sin politik med åbne 

døre og støtter initiativer, hvis eneste formål er at importere millioner af arbejdstagere, 

som derefter udnyttes på det europæiske arbejdsmarked; 

3. mener, at Kommissionen og dens (struktur)politik er den vigtigste årsag til faldet i den 

disponible nettoindkomst for gennemsnitsborgeren i EU, hvilket fører til stigende 

fattigdom og ødelæggelse af de nationale pensionsordninger; 

4. opfordrer til respekt for medlemsstaternes økonomiske suverænitet og til ophævelse af 

traktaten om stabilitet, samordning og styring, som er den vigtigste hindring for de 

offentlige investeringer; understreger betydningen af, at medlemsstaterne gennemfører 

underskudsfinansierede offentlige investeringer, der specifikt er rettet mod deres egne 

nationale behov, og fremmer specifikke økonomiske sektorer for at skabe anstændigt 

arbejde; minder om, at det kun er medlemsstaterne, som gennem deres nationale 

politikker kan stimulere efterspørgslen og således hjælpe unge med at finde 

arbejdspladser af høj kvalitet; 

5. fordømmer de asymmetriske og fordrejende konsekvenser af den fælles valuta i hele 

euroområdet og opfordrer til, at der øjeblikkeligt indføres en fravalgsordning for 

medlemsstater, der ønsker at forlade Den Økonomiske og Monetære Union; 

6. påpeger i denne forbindelse, at Kommissionens landespecifikke henstillinger er årsagen 
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til stigende ulighed og fattigdom som følge af kravene om besparelser; 

7. erkender, at en vis grad af fleksibilitet kan være en positiv ting, så længe det er ønsket af 

både arbejdsgiver og arbejdstager og på betingelse af, at det er forhandlet på plads på 

korrekt vis mellem begge parter;  

8. opfordrer Kommissionen til at holde op med at føre skævvridende EU-dækkende 

politikker og give medlemsstaterne mulighed for at gennemføre foranstaltninger på 

nationalt plan for at etablere løsninger for borgerne, der er skræddersyet til deres særlige 

problemer og forhold; 

9. minder om, at de unge er nøglen til vores fremtid, men at de før øjeblikket er ofrene for 

EU's politikker; minder derfor om, at det er vigtigt, at medlemsstaterne får mulighed for 

at gennemføre den nødvendige politik for at skabe arbejdspladser til de unge; 

10. minder om, at det kun er medlemsstaterne, der kan afgøre, hvilke foranstaltninger der er 

nødvendige for at undgå fænomenet med de ”arbejdende fattige”, og at de skal have lov 

til at afgøre, hvilken politik der skal gennemføres for at bekæmpe denne 

udviklingstendens på nationalt plan; 

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 

 

Or. en 

 

 


