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Jelentés A8-0224/2017 

Neoklis Sylikiotis 

Munkakörülmények és bizonytalan foglalkoztatás 

2016/2221(INI) 

 Az A8-0224/2017. számú nem jogalkotási állásfoglalásra irányuló indítvány helyébe 

lépő alternatív állásfoglalásra irányuló indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének 

(4) bekezdése) 

 Az Európai Parlament állásfoglalása a munkakörülményekről és a bizonytalan 

foglalkoztatásról 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

A. mivel az elmúlt tíz év során a nem szabványos foglalkoztatási formák meghatározóvá 

váltak a munkaerőpiacon, míg a szabványos szerződések aránya 62%-ról 59%-ra esett 

vissza; 

B. mivel 2017 áprilisában az Unió 28 tagállamában 19,121 millió férfi és nő volt munka 

nélkül, közülük 15,04 millióan az euróövezetben;  

C. mivel 2017 áprilisában az Unió 28 tagállamában 3,746 millió (25 év alatti) fiatal volt 

munka nélkül, közülük 2,617 millióan az euróövezetben; 

D. mivel az Unió 28 tagállamában 122 millió ember él szegénységben, azaz a népesség 

24,4%-a, összehasonlítva a 2008-as 23,8%-os aránnyal; mivel az európai polgárok 

9,5%-a, majdnem minden tizedik polgár nem jut fehérjedús ételhez legalább 

kétnaponta; 

E. mivel az elmúlt 15 év során széles körben elterjedtek a bizonytalan munkaszerződések, 

mint például a kötetlen munkaidős szerződések, a fizetetlen munka és a nem önként 

vállalt részmunkaidős állások;  

F. mivel a bizonytalan foglalkoztatás ezen új formái növelik a szegénység és az 

egyenlőtlenségek kockázatát, elsősorban a fiatalok körében, és hosszú távú 

következményei vannak a nyugdíjjogosultságokra és a társadalombiztosításra; 

G. mivel az állami beruházások támogatása és az irántuk való kereslet alapvető fontosságú 

a reálgazdaság fellendítéséhez és magas minőségű szociális és közszolgáltatások 

biztosításához a polgárok számára, különösen az oktatás, a nyugdíjak és az egészségügy 

terén; 
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H. mivel számos tagállamban az Európai Unió strukturális, gazdasági és kereskedelmi 

politikái, valamint a rugalmasság neoliberális elvének előmozdítása eredményeként 

összeomlott a belföldi kereslet, növekedett a munkanélküliség szintje, és ugrásszerű 

megnövekedtek a szociális és gazdasági különbségek, aláásva a munkavállalók jogait és 

védelmét;  

I. mivel 2008 óta az uniós megszorító intézkedések voltak az egyenlőtlenség, a profit 

helyett a munkaerő által viselt regresszív adók kivetése, a jóléti megszorítások, a bérek 

megnyirbálása és a rosszabbodó munkakörülmények fő okai, amelyek a társadalmunk 

leggyengébb csoportjai vállára helyezték a válság terhét; 

J. mivel Görögország a tökéletes példa arra, hogyan teszik az uniós gazdaságpolitikák 

sokkal rosszabbá a helyzetet, ahelyett, hogy javítanának rajta, mivel a GDP 354,461 

milliárd USD-ról 194,851 milliárd USD-ra esett vissza 2008 és 2015 között, amikor az 

európai segítségnyújtás 2010-ben kezdődött; 

K. mivel az egységes valuta akadályozta az árfolyamok versenyképességet tükröző 

kiigazítását az országok között, és megfosztotta a tagállamokat az aszimmetrikus 

sokkokat csillapítani képes legfőbb gazdaságpolitikai eszközöktől, ezért fő felelőse az 

egyenlőtlenségek és a bizonytalanság növekedésének az Unióban, valamint a 

makrogazdasági egyensúlyhiány, illetve a központi és a peremterületen fekvő országok 

közötti különbségek növelésének; 

L. mivel szegénységben élő munkavállalók formájában a bizonytalan foglalkoztatás egy új 

formája jelent meg, akik annak ellenére, hogy van munkahelyük, nem tudnak 

tisztességesen megélni; 

1. kiemeli, hogy a Bizottság és az Európa 2020 stratégiához hasonló propagandája 

egyáltalán nem tudott választ adni a munkanélküliségi válságra; 

2. hangsúlyozza, hogy bár az európai polgárokat munkanélküliség és pénzügyi válság 

sújtja, az EU teljesen logikátlanul továbbra is védi a nyitott ajtók politikáját, és olyan 

kezdeményezéseket támogat, amelyek célja több millió munkavállaló behozatala, akiket 

utána az európai munkaerőpiacon kizsákmányolnak; 

3. úgy véli, hogy a Bizottság és annak (strukturális) politikái a fő okai az átlagos uniós 

polgár nettó rendelkezésére álló jövedelme csökkenésének, ezáltal terjesztve a 

szegénységet, és lerombolva a nemzeti nyugdíjrendszereket; 

4. felhív a nemzeti gazdasági szuverenitás teljes mértékű tiszteletben tartására, illetve az 

állami beruházások legfőbb akadályát jelentő, a gazdasági és monetáris unióbeli 

stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés felfüggesztésére; 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a tagállamok olyan deficitfinanszírozású állami 

beruházásokat hajtsanak végre, amelyek a saját konkrét nemzeti igényeikre lettek 

kialakítva, és amelyek előmozdítják a gazdaság bizonyos ágazatait, valamint fő 

célkitűzésük a tisztességes munkahelyek teremtése; emlékeztet rá, hogy a saját belföldi 

politikáik révén csak a tagállamok lendíthetik fel a keresletet, és ezáltal segíthetik hozzá 

a fiatalokat magas minőségű munkahelyekhez; 
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5. elítéli az egységes valuta által az euróövezetben kifejtett aszimmetrikus és torzító hatást, 

és sürgeti egy kívülmaradási eljárás azonnali bevezetését minden tagállam számára, 

amely ki kíván lépni a Gazdasági és Monetáris Unióból; 

6. rámutat, hogy a Bizottság saját, megszorító intézkedésekre felszólító országspecifikus 

ajánlásai az egyenlőtlenségek és a szegénység növekedésének okai; 

7. elismeri, hogy bizonyos fokú alkalmazkodóképesség pozitív lehet, amennyiben azt 

mind a munkáltató, mind a munkavállaló igényli, és mindkét fél megfelelően tudott 

alkudni róla;  

8. követeli, hogy a Bizottság állítsa meg a kiegyensúlyozatlan uniós szintű politikáit, és 

tegye lehetővé a tagállamoknak, hogy nemzeti szinten hajtsanak végre intézkedéseket 

annak érdekében, hogy polgáraik számára a saját problémáikra és gondjaikra adott 

megoldásokat nyújtsanak; 

9. emlékeztet rá, hogy a fiatalok a jövő letéteményesei, és hogy jelenleg ők az uniós 

politikák áldozatai; emlékeztet ezért annak fontosságára, hogy a tagállamok számára 

tegyék lehetővé, hogy a fiatalok számára munkahelyek létrehozásához szükséges 

politikákat hajtsanak végre; 

10. emlékeztet rá, hogy csak a tagállamok dönthetnek a szegénységben élő munkavállalók 

jelenségének elkerüléséhez szükséges intézkedésekről, és hogy lehetővé kell tenni 

számukra, hogy eldöntsék, mely politikákat hajtsák végre e trend ellen nemzeti szinten; 

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 

Or. en 

 

 


