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Sprawozdanie A8-0224/2017 

Neoklis Sylikiotis 

Warunki pracy i niepewność zatrudnienia 

2016/2221(INI) 

Projekt rezolucji (art. 170 ust. 3 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 

nieustawodawczej A8-0224/2017 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie warunków pracy i niepewności 

zatrudnienia 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że w ciągu ostatnich 10 lat na rynku pracy znacznie wzrosła ilość 

niestandardowych form zatrudnienia, natomiast procent standardowych umów spadł z 

62 % do 59 %; 

B. mając na uwadze, że w kwietniu 2017 r. 19,121 milionów kobiet i mężczyzn w UE-28, 

z czego 15,04 mln w strefie euro, było bezrobotnych;  

C. mając na uwadze, że w kwietniu 2017 r. w UE-28 bezrobotnych było 3,746 mln 

młodych ludzi (poniżej 25 roku życia), z czego 2,617 mln osób w państwach strefy 

euro; 

D. mając na uwadze, że w UE-28 w ubóstwie żyje obecnie 122 mln ludzi, tj. 24,4 % 

ludności, w porównaniu z 23,8 % w 2008 r.; mając na uwadze, że 9,5 % europejskich 

obywateli, czyli prawie jednego na 10 obywateli, nie stać na wysokobiałkowy posiłek 

co najmniej raz na dwa dni; 

E. mając na uwadze, że w ciągu ostatnich 15 lat powszechne stały się niepewne umowy o 

pracę, takie jak umowy zerogodzinowe, umowy o pracę nieodpłatną i wymuszoną pracę 

w niepełnym wymiarze czasu pracy;  

F. mając na uwadze, że te nowe niepewne formy zatrudnienia zwiększają ryzyko ubóstwa i 

nierówności, przede wszystkim wśród ludzi młodych, i mają długoterminowe skutki 

jeśli chodzi o świadczenia emerytalne i zabezpieczenie społeczne; 

G. mając na uwadze, że środki wsparcia i zapotrzebowanie na inwestycje publiczne mają 

kluczowe znaczenie dla pobudzenia gospodarki realnej i zapewnienia wysokiej jakości 

usług publicznych i socjalnych dla obywateli, w szczególności w dziedzinie edukacji, 

emerytur i opieki zdrowotnej; 
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H. mając na uwadze, że w wielu państwach członkowskich polityka strukturalna, 

gospodarcza i handlowa Unii Europejskiej, a także wspieranie neoliberalnej zasady 

elastyczności, doprowadziły do załamania się popytu krajowego, wzrostu poziomu 

bezrobocia i gwałtownego wzrostu różnic społecznych i gospodarczych, co podważa 

prawa i ochronę pracowników;  

I. mając na uwadze, że od 2008 r. wprowadzone w UE środki oszczędnościowe stały się 

jedną z głównych przyczyn nierówności, powodując nakładanie podatków 

regresywnych obliczanych w oparciu o pracę a nie o zyski, cięcia w systemach 

zabezpieczenia społecznego, cięcia płac i pogorszenie warunków pracy, co 

spowodowało, że ciężar kryzysu spadł na barki najsłabszych grup naszego 

społeczeństwa; 

J. mając na uwadze, że Grecja jest doskonałym przykładem tego, w jaki sposób polityka 

gospodarcza UE znacznie pogorszyła sytuację, zamiast ją naprawić, biorąc pod uwagę, 

że poziom PKB spadł z 354,461 mld USD w 2008 r. do 194,851 mld USD w 2015 r., 

przy czym pomoc europejska ruszyła w 2010 r.; 

K. mając na uwadze, że jedna waluta, ponieważ uniemożliwiła normalne dostosowanie 

konkurencyjności między państwami i pozbawiła państwa członkowskie kluczowych 

instrumentów polityki gospodarczej służących do amortyzacji wstrząsów 

asymetrycznych, jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za wzrost nierówności i 

niepewności zatrudnienia w UE oraz za zwiększenie różnic i zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej między krajami centralnymi a peryferyjnymi; 

L. mając na uwadze, że pojawiła się nowa postać niepewnego zatrudnienia – tzw. „ubodzy 

pracujący”, których, pomimo, że mają zatrudnienie, nie stać na godne życie; 

1. podkreśla, że Komisja i jej propagandowe strategie, takie jak strategia „Europa 2020”, 

są całkowicie nieskuteczne, jeśli chodzi o rozwiązanie kryzysu bezrobocia; 

2. podkreśla, że oprócz bezrobocia i kryzysu finansowego, które dotykają europejskich 

obywateli, UE nadal broni – wbrew wszelkiej logice – swojej polityki otwartych drzwi, 

wspierając inicjatywy, których jedynym celem jest dopuszczenie milionów 

pracowników do eksploatującego ich europejskiego rynku pracy; 

3. jest zdania, że Komisja oraz jej polityki (strukturalne) są główną przyczyną spadku 

dochodu do dyspozycji netto przeciętnego obywatela UE, a tym samym prowadzą do 

rozprzestrzeniania się ubóstwa i niszczenia krajowych systemów emerytalnych; 

4. wzywa do pełnego poszanowania krajowej suwerenności gospodarczej oraz do 

zawieszenia Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i 

walutowej, który jest główną przeszkodą dla inwestycji publicznych; podkreśla, jak 

ważne jest, by państwa członkowskie wdrażały inwestycje publiczne finansowane z 

deficytu konkretnie ukierunkowane na ich własne potrzeby krajowe oraz wspierały 

poszczególne sektory gospodarki z myślą o tworzeniu godnych miejsc pracy; 

przypomina, że tylko państwa członkowskie, za pośrednictwem swoich własnych 

krajowych strategii politycznych, mogą stymulować popyt, a tym samym pomóc 

młodym ludziom w znalezieniu wysokiej jakości miejsc pracy; 
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5. potępia asymetryczny i zakłócający wpływ, jaki jednolita waluta wywiera na całą strefę 

euro, i wzywa do natychmiastowego wprowadzenia procedury opt-out dla każdego 

państwa członkowskiego, które chce wystąpić z unii gospodarczej i walutowej; 

6. zauważa, że zalecenia Komisji dla poszczególnych krajów, które wzywają do polityki 

wyrzeczeń, są powodem wzrostu nierówności i ubóstwa; 

7. uznaje, że pewien poziom elastyczności może być pozytywny, o ile spełnia oczekiwania 

pracodawcy i pracownika i jest właściwie negocjowany przez obie strony;  

8. domaga się, aby Komisja położyła kres jej niezrównoważonym ogólnounijnym 

strategiom oraz umożliwiła państwom członkowskim wdrożenie środków na szczeblu 

krajowym, aby ich obywatele mogli korzystać z rozwiązań dostosowanych do ich 

konkretnych problemów i obaw; 

9. przypomina, że młodzi ludzie mają kluczowe znaczenie dla naszej przyszłości oraz że 

są oni obecnie ofiarami strategii politycznych UE; przypomina zatem o tym, jak ważne 

jest, aby zezwolić państwom członkowskim na przyjęcie koniecznych strategii 

politycznych na rzecz tworzenia miejsc pracy dla ludzi młodych; 

10. przypomina, że tylko państwa członkowskie mogą decydować, jakie środki są 

potrzebne, aby zlikwidować zjawisko „ubogich pracujących” oraz że muszą one mieć 

możliwość decydowania, jakie strategie polityczne należy zastosować, aby zwalczać tę 

tendencję na poziomie krajowym; 

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich. 

 

Or. en 

 

 


