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Betänkande A8-0224/2017 

Neoklis Sylikiotis 

Arbetsvillkor och osäkra anställningar 

2016/2221(INI) 

Alternativt förslag till resolution (artikel 170.3 i arbetsordningen) som ersätter ett 

förslag till resolution som inte avser lagstiftning A8-0224/2017 

Europaparlamentets resolution om arbetsvillkor och osäkra anställningar 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. De senaste 10 åren har atypiska anställningsformer blivit dominerande på 

arbetsmarknaden medan standardavtal har gått från 62 % till 59 %. 

B. 19,121 miljoner kvinnor och män i EU-28, varav 15,04 miljoner i euroområdet, var 

arbetslösa i april 2017.  

C. I april 2017 var 3,746 miljoner ungdomar (under 25 år) arbetslösa i EU-28, och av dessa 

bodde 2,617 miljoner i euroområdet. 

D. 122 miljoner personer i EU-28 lever för närvarande i fattigdom, dvs. 24,4 % av 

befolkningen jämfört med 23,8 % under 2008. 9,5 % av EU:s medborgare, dvs. nästan 

en EU-medborgare av tio, har inte råd med ett proteinrikt mål minst varannan dag. 

E. De senaste 15 åren har det blivit vanligt med osäkra anställningsavtal, såsom 

nolltidskontrakt, oavlönat arbete och ofrivilligt deltidsarbete. 

F. Dessa nya former av osäkra anställningar ökar risken för fattigdom och ojämlikhet, 

framför allt bland ungdomar, och har långsiktiga konsekvenser för pensioner och 

social trygghet. 

G. Stöd och efterfrågan på offentliga investeringar är av avgörande betydelse för att 

stimulera den reala ekonomin och säkerställa offentliga och sociala tjänster av hög 

kvalitet för medborgarna, särskilt på områdena utbildning, pensioner och hälso- och 

sjukvård. 

H. I många medlemsstater har Europeiska unionens strukturella, ekonomiska och 

handelsmässiga politik samt främjandet av den nyliberala principen om flexibilitet lett 

till att den inhemska efterfrågan har kollapsat, arbetslösheten har ökat och de sociala 
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och ekonomiska skillnaderna har exploderat, vilket har undergrävt skyddet av 

arbetstagarna och deras rättigheter. 

I. Sedan 2008 har EU:s åtstramningsåtgärder varit en av de främsta orsakerna till 

ojämlikhet, till följd av regressiva skatter på arbete snarare än på vinst, nedskärningar i 

välfärdssystemen, lönesänkningar och försämrade arbetsvillkor, vilket innebar att de 

svagaste delarna av vårt samhälle fick ta bördan för krisen. 

J. Grekland är ett utmärkt exempel på hur EU:s ekonomiska politik i hög grad förvärrar 

situationen i stället för att förbättra den, med tanke på att BNP minskade från 

354,461 miljarder dollar 2008 till 194,851 miljarder dollar 2015, med europeiskt stöd 

från och med 2010. 

K. Den gemensamma valutan, som förhindrar normala justeringar av konkurrenskraften 

mellan länderna och tar ifrån dem deras viktigaste ekonomisk-politiska redskap, som 

skulle kunna hjälpa dem att övervinna asymmetriska chocker, är den viktigaste orsaken 

till ökad ojämlikhet och otrygghet i EU och ökade makroekonomiska obalanser och 

skillnader mellan EU:s centrala områden och randområden. 

L. En ny form av otrygghet har uppstått i form av ”arbetande fattiga”, som inte kan leva 

ordentligt trots att de har ett arbete. 

1. Europaparlamentet understryker att kommissionen med sina propagandastrategier, 

såsom Europa 2020, helt har misslyckats med att ta itu med arbetslöshetskrisen. 

2. Europaparlamentet framhåller att EU, trots arbetslösheten och finanskrisen som drabbar 

unionsmedborgarna, fortsätter att mot bättre vetande försvara sin politik med öppna 

dörrar, och underblåser initiativ som enbart går ut på att miljontals arbetstagare ska 

importeras för att utnyttjas på den europeiska arbetsmarknaden. 

3. Europaparlamentet anser att kommissionen och dess (struktur) politik är den främsta 

orsaken till att den genomsnittlige EU-medborgarens disponibla nettoinkomst har 

minskat, vilket innebär att fattigdomen ökar och de nationella pensionssystemen 

förstörs. 

4. Parlamentet kräver fullständig respekt för den nationella ekonomiska suveräniteten och 

att fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära 

unionen, som är det främsta hindret för offentliga investeringar, ska upphävas. 

Parlamentet betonar vikten av att medlemsstaterna genomför offentliga investeringar 

finansierade genom underskott, särskilt avsedda för deras egna nationella behov, och 

främjar särskilda sektorer av ekonomin i syfte att skapa anständiga arbetstillfällen. 

Parlamentet påminner om att det enbart är medlemsstaterna som, genom sina egna 

nationella strategier, kan stimulera efterfrågan och därigenom hjälpa ungdomar att hitta 

arbetstillfällen av hög kvalitet. 

5. Europaparlamentet fördömer den asymmetriska och snedvridande effekt som den 

gemensamma valutan har i hela euroområdet och kräver att det omedelbart inrättas ett 

förfarande för de medlemsstater som önskar lämna den ekonomiska och monetära 

unionen. 



 

AM\1129567SV.docx  PE605.567v02-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

6. Europaparlamentet påpekar att kommissionens landspecifika rekommendationer, när de 

uppmanar till åtstramningar, är orsaken till ökad ojämlikhet och fattigdom. 

7. Europaparlamentet konstaterar att en viss grad av flexibilitet kan vara positiv, så länge 

detta efterfrågas av såväl arbetsgivare som arbetstagare och förhandlas om på ett korrekt 

sätt av båda parter.  

8. Europaparlamentet kräver att kommissionen upphör med sina obalanserade 

EU-övergripande strategier och låter medlemsstaterna vidta åtgärder på nationell nivå 

för att förse medborgarna med lösningar som är anpassade till deras särskilda problem 

och farhågor. 

9. Europaparlamentet påminner om att ungdomarna är nyckeln till vår framtid och att de 

för närvarande är offer för EU:s politik. Parlamentet påminner därför om att 

medlemsstaterna måste få genomföra den politik som krävs för att skapa arbetstillfällen 

för ungdomar. 

10. Europaparlamentet påminner om att endast medlemsstaterna kan avgöra vilka åtgärder 

som behövs för att undvika företeelsen med ”arbetande fattiga”, och att de måste få 

bestämma vilken politik som ska genomföras för att bekämpa denna tendens på 

nationell nivå. 

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament. 

Or. en 

 


