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Έκθεση A8-0224/2017 

Νεοκλής Συλικιώτης 

Συνθήκες εργασίας και επισφαλής απασχόληση 

2016/2221(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 170, παράγραφος 3, του Κανονισμού) για την 

αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A8–0123/2017 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την 

επισφαλή απασχόληση 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια των 10 τελευταίων ετών, οι μη 

τυποποιημένες μορφές απασχόλησης έχουν καταλάβει σημαντική θέση στην αγορά 

εργασίας, ενώ οι τυποποιημένες συμβάσεις έχουν μειωθεί από 62 % σε 59 %· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι 19.121 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ-28, εκ των 

οποίων 15.04 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Απρίλιο 2017·  

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 3.746 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην 

ΕΕ-28 τον Απρίλιο 2017, εκ των οποίων 2.617 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ-28, 122 εκατομμύρια άτομα ζουν σήμερα σε 

συνθήκες φτώχειας, δηλ. το 24,4 % του πληθυσμού σε σύγκριση με 23,8 % το 2008· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το 9,5 % των Ευρωπαίων πολιτών, δηλαδή σχεδόν ένας στους 

10 πολίτες, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει ένα πρωτεϊνούχο γεύμα 

τουλάχιστον ανά δύο ημέρες· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της τελευταίας 15ετίας, οι συμβάσεις 

επισφαλούς απασχόλησης, όπως οι συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, η μη 

αμειβόμενη εργασία και η ακούσια μερική απασχόληση παρουσιάζουν ευρεία διάδοση·  

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες αυτές μορφές επισφαλούς απασχόλησης αυξάνουν τον 

κίνδυνο της φτώχειας και των ανισοτήτων, κυρίως μεταξύ των νέων ανθρώπων, και 

έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και την κοινωνική 

ασφάλιση· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη και η ζήτηση δημόσιων επενδύσεων έχουν ζωτική 

σημασία για την τόνωση της πραγματικής οικονομίας και την εξασφάλιση υψηλής 

ποιότητας δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών για τους πολίτες, ιδίως στους τομείς 
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της εκπαίδευσης, των συντάξεων και της υγείας· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλά κράτη μέλη, οι διαρθρωτικές, οικονομικές και 

εμπορικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προαγωγή της νεοφιλελεύθερης 

αρχής της ευελιξίας, έχουν οδηγήσει στην κατάρρευση της εγχώριας ζήτησης, σε 

αύξηση των ποσοστών ανεργίας και στην εκρηκτική αύξηση των κοινωνικών και 

οικονομικών διαφορών, υπονομεύοντας τα δικαιώματα και την προστασία των 

εργαζομένων·  

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2008 και μετά, τα μέτρα λιτότητας της ΕΕ αποτέλεσαν 

μία από τις κύριες αιτίες της ανισότητας, δεδομένου ότι συμπεριλάμβαναν την επιβολή  

αντιστρόφως προοδευτικής φορολογίας η οποία επιβάρυνε την εργασία και όχι τα 

κέρδη και περικοπές μισθών και προκάλεσαν επιδείνωση των συνθηκών εργασίας, με 

αποτέλεσμα να επωμιστούν το βάρος της κρίσης τα πιο αδύναμα τμήματα της 

κοινωνίας μας· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα αποτελεί τέλειο παράδειγμα για τον τρόπο με τον 

οποίο οι οικονομικές πολιτικές της ΕΕ επιδεινώνουν αντί να βελτιώνουν την 

κατάσταση, δεδομένου ότι το ΑΕγχΠ μειώθηκε από 354.461 δισεκατομμύρια δολάρια 

το 2008 σε 194.851 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2015 και ότι η χορήγηση 

ευρωπαϊκής βοήθειας ξεκίνησε το 2010· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενιαίο νόμισμα, εμποδίζοντας τις συνήθεις προσαρμογές της 

ανταγωνιστικότητας μεταξύ των χωρών και στερώντας από τα κράτη μέλη τα κύρια 

μέσα άσκησης οικονομικής πολιτικής τα οποία θα τους έδιναν τη δυνατότητα να 

απορροφούν ασύμμετρους κραδασμούς, είναι ο βασικός παράγοντας που προκάλεσε 

την αύξηση των ανισοτήτων και της επισφάλειας στην ΕΕ και την αύξηση των 

μακροοικονομικών ανισορροπιών και αποκλίσεων μεταξύ των χωρών του πυρήνα και 

των χωρών της περιφέρειας· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει προκύψει μια νέα μορφή επισφάλειας με τη μορφή των 

«φτωχών εργαζομένων» οι οποίοι, παρόλο που έχουν εργασία, δεν  είναι σε θέση να 

ζήσουν αξιοπρεπώς· 

1. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή και οι προπαγανδιστικές στρατηγικές της, όπως η 

στρατηγική «Ευρώπη 2020», έχουν αποτύχει πλήρως στην αντιμετώπιση της κρίσης της 

ανεργίας· 

2. υπογραμμίζει ότι, παρά την ανεργία και την οικονομική κρίση που πλήττει τους 

Ευρωπαίους πολίτες, η ΕΕ συνεχίζει να υπερασπίζεται, ενάντια σε κάθε λογική, την 

πολιτική ανοικτών θυρών, τροφοδοτώντας πρωτοβουλίες που έχουν ως μοναδικό σκοπό 

την εισαγωγή εκατομμυρίων εργαζομένων που υφίστανται στη συνέχεια εκμετάλλευση 

στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας· 

3. θεωρεί ότι η Επιτροπή και οι (διαρθρωτικές) πολιτικές της είναι η κύρια αιτία της 

μείωσης του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος του μέσου πολίτη στην ΕΕ και ότι, με 

αυτόν τον τρόπο, εξαπλώνεται η φτώχεια και καταστρέφονται τα εθνικά 

συνταξιοδοτικά συστήματα· 
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4. ζητεί να επιδειχθεί πλήρης σεβασμός για την εθνική οικονομική κυριαρχία και να 

ανασταλεί η εφαρμογή της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη 

διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ), η οποία αποτελεί το κύριο εμπόδιο για την πραγματοποίηση 

δημόσιων επενδύσεων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιήσουν τα κράτη 

μέλη δημόσιες επενδύσεις με χρηματοδότηση του ελλείμματος, οι οποίες να στοχεύουν 

ειδικά στην κάλυψη των δικών τους εθνικών αναγκών και να προωθήσουν 

συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, με στόχο την επίτευξη της δημιουργίας 

αξιοπρεπών θέσεων εργασίας· υπενθυμίζει ότι μόνο τα κράτη μέλη, μέσω των 

εσωτερικών πολιτικών τους, μπορούν να τονώσουν τη ζήτηση και να βοηθήσουν με 

αυτόν τον τρόπο τους νέους να βρουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας· 

5. καταδικάζει τον ασύμμετρο και στρεβλωτικό αντίκτυπο που έχει το ενιαίο νόμισμα σε 

ολόκληρη την ευρωζώνη και ζητεί επειγόντως να θεσπιστεί αμέσως διαδικασία 

εξαίρεσης για κάθε κράτος μέλος που επιθυμεί να αποχωρήσει από την Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση· 

6. τονίζει ότι οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις της Επιτροπής, οι οποίες ζητούν λιτότητα, 

αποτελούν την αιτία της αύξησης των ανισοτήτων και της φτώχειας· 

7. αναγνωρίζει ότι ένα ορισμένο επίπεδο ικανότητας προσαρμογής μπορεί να έχει θετική 

επίδραση, εφόσον το επιθυμούν τόσο ο εργοδότης όσο και ο εργαζόμενος και εφόσον 

αμφότερα τα μέρη το διαπραγματευτούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο·  

8. ζητεί από την Επιτροπή να θέσει τέρμα στις μη ισορροπημένες πολιτικές που εφαρμόζει 

σε ολόκληρη την Ένωση και να επιτρέψει στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα σε 

εθνικό επίπεδο προκειμένου να παρέχουν στους πολίτες τους κατάλληλες λύσεις για τα 

ειδικά προβλήματα και τους προβληματισμούς τους· 

9. υπενθυμίζει ότι οι νέοι αποτελούν το κλειδί για το μέλλον μας και ότι επί του παρόντος 

είναι τα θύματα των πολιτικών της ΕΕ· υπενθυμίζει, για τον λόγο αυτό, ότι είναι 

σημαντικό να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις πολιτικές που είναι 

απαραίτητες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους· 

10. υπενθυμίζει ότι μόνο τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν τα μέτρα που χρειάζονται 

για να αποφευχθεί το φαινόμενο των «εργαζόμενων φτωχών», καθώς και ότι πρέπει να 

τους επιτραπεί να αποφασίσουν ποιες πολιτικές να εφαρμόσουν για την καταπολέμηση 

αυτής της τάσης σε εθνικό επίπεδο· 

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. 

 

Or. en 

 

 


