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Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin 
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Verslag A8-0224/2017 

Neoklis Sylikiotis 

Arbeidsomstandigheden en onzeker werk 

2016/2221(INI) 

Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 3, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A8-0224/2017 

Resolutie van het Europees Parlement over arbeidsomstandigheden en onzeker werk 

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat niet-standaardvormen van werk de afgelopen tien jaar een prominente 

plaats zijn gaan innemen op de arbeidsmarkt, terwijl het percentage regelmatige 

dienstverbanden is afgenomen van 62 % tot 59 %; 

B. overwegende dat in april 2017 in de EU-28 19,121 miljoen mannen en vrouwen 

werkloos waren, van wie 15,04 miljoen in de eurozone;  

C. overwegende dat in april 2017 in de EU-28 3,746 miljoen jongeren (onder de 25 jaar) 

werkloos waren, van wie 2,617 miljoen in de eurozone; 

D. overwegende dat in de EU-28 momenteel 122 miljoen mensen in armoede leven, dat wil 

zeggen 24,4 % van de bevolking, tegen 23,8 % in 2008; overwegende dat 9,5 % van de 

Europese burgers, bijna één op de tien, zich niet eens per twee dagen een eiwitrijke 

maaltijd kan veroorloven; 

E. overwegende dat onzekere arbeidscontracten, zoals nulurenovereenkomsten, onbetaald 

werk en onvrijwillig deeltijdwerk de afgelopen vijftien jaar een wijdverspreid fenomeen 

zijn geworden;  

F. overwegende dat deze nieuwe vormen van onzekere arbeid het risico op armoede en 

ongelijkheid vergroten, met name onder jongeren, en op de lange termijn consequenties 

hebben voor pensioenrechten en sociale zekerheid; 

G. overwegende dat ondersteuning van en vraag naar overheidsinvesteringen cruciaal zijn 

om de reële economie te stimuleren en kwalitatief hoogwaardige publieke en sociale 

diensten voor burgers te waarborgen, in het bijzonder op gebieden als onderwijs, 

pensioenen en gezondheidszorg; 

H. overwegende dat het structuur-, economische en handelsbeleid van de Europese Unie 
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evenals de bevordering van het neoliberale beginsel van flexibiliteit in veel lidstaten 

hebben geleid tot de ineenstorting van de binnenlandse vraag, een stijging van de 

werkloosheidspercentages en een enorme toename van de sociale en economische 

verschillen, en de rechten en bescherming van werknemers hebben ondermijnd;  

I. overwegende dat bezuinigingsmaatregelen van de EU sinds 2008 een van de 

belangrijkste oorzaken van ongelijkheid zijn geweest, waarbij sprake was van 

regressieve belastingen op arbeid in plaats van op winst, bezuinigingen op sociale 

zekerheid, salarisverlagingen en verslechterende arbeidsomstandigheden, waardoor de 

lasten van de crisis op de schouders van de kwetsbaarste groepen van onze samenleving 

terecht zijn gekomen; 

J. overwegende dat het voorbeeld van Griekenland bij uitstek laat zien hoe het 

economische beleid van de EU de situatie in hoge mate heeft verslechterd in plaats van 

verbeterd, gezien het feit dat het bbp is gedaald van 354,461 miljard Dollar in 2008 tot 

194,851 Dollar in 2015, waarbij sinds 2010 Europese steun wordt verstrekt; 

K. overwegende dat de gemeenschappelijke munteenheid, die normale aanpassingen in de 

concurrentie tussen landen belemmert en lidstaten de belangrijkste beleidsinstrumenten 

ontneemt die hen in staat zouden stellen asymmetrische schokken op te vangen, de 

belangrijkste factor is die heeft geleid tot de toename van ongelijkheid en onzekerheid 

in de EU en tot de toename van macro-economische onevenwichtigheden en verschillen 

tussen de kernlanden en de perifere landen; 

L. overwegende dat een nieuwe vorm van onzekerheid zich voordoet in de gedaante van 

"werkende armen", die hoewel zij een baan hebben, daar niet fatsoenlijk van kunnen 

leven; 

1. onderstreept dat de Commissie en haar propagandastrategieën zoals Europa 2020 

volledig hebben gefaald bij de aanpak van de werkloosheidscrisis; 

2. benadrukt dat de EU, terwijl de Europese burgers worden getroffen door werkloosheid 

en door de financiële crisis, haar opendeurbeleid tegen alle logica in blijft verdedigen en 

geld blijft pompen in initiatieven die als doel hebben miljoenen werknemers te 

importeren om vervolgens op de Europese arbeidsmarkt te worden uitgebuit; 

3. is van mening dat de Commissie en haar (structuur)beleid de belangrijkste oorzaak 

vormen van de afname van het netto besteedbaar inkomen van de gemiddelde burger in 

de EU, en aldus hebben bijgedragen aan de toename van armoede en de vernietiging 

van nationale pensioenstelsels; 

4. dringt erop aan dat de nationale economische soevereiniteit volledig wordt geëerbiedigd 

en dat het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur, dat de voornaamste 

belemmering voor overheidsinvesteringen vormt, wordt opgeschort; benadrukt dat het 

belangrijk is dat de lidstaten uit tekorten gefinancierde investeringen realiseren, 

specifiek gericht op hun eigen nationale behoeften en op de bevordering van specifieke 

sectoren van de economie, teneinde fatsoenlijke banen te genereren; herinnert eraan dat 

alleen de lidstaten door middel van hun nationale beleid vraag kunnen stimuleren en zo 

jongeren kunnen helpen om kwaliteitsbanen te vinden; 
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5. veroordeelt de asymmetrische en verstorende gevolgen van de gemeenschappelijke 

munt in de eurozone en dringt aan op de onmiddellijke invoering van een opt-

outprocedure voor lidstaten die de economische en monetaire Unie wensen te verlaten; 

6. wijst erop dat de landenspecifieke aanbevelingen van de Commissie zelf, waarin wordt 

opgeroepen tot bezuinigingen, de oorzaak zijn van de toename van ongelijkheid en 

armoede; 

7. erkent dat een zeker niveau van aanpassingsvermogen positief kan zijn, zo lang dit 

strookt met de wensen van zowel de werknemer als de werkgever en zo lang hierover 

op correcte wijze tussen de partijen is onderhandeld;  

8. verzoekt de Commissie een einde te maken aan haar onevenwichtige EU-brede beleid 

en lidstaten toe te staan op nationaal niveau maatregelen door te voeren om hun burgers 

oplossingen op maat te bieden voor specifieke problemen en zorgen; 

9. herinnert eraan dat jongeren de sleutel tot onze toekomst in handen hebben en dat zij 

momenteel het slachtoffer van het EU-beleid zijn; wijst er daarom nogmaals op dat 

lidstaten de mogelijkheid moeten krijgen om de noodzakelijke beleidsmaatregelen uit te 

voeren om banen voor jongeren te creëren; 

10. herinnert eraan dat alleen de lidstaten kunnen besluiten over maatregelen die nodig zijn 

om het fenomeen van de "werkende armen" te voorkomen, en dat zij de mogelijkheid 

moeten krijgen om te beslissen welk beleid zij willen voeren om deze trend op nationaal 

niveau te bestrijden; 

11. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 

de regeringen en de parlementen van de lidstaten. 

 

Or. en 

 

 


