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Pozměňovací návrh  2 

Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0224/2017 

Neoklis Sylikiotis 

Pracovní podmínky a nejisté zaměstnání 

2016/2221(INI) 

Návrh usnesení (čl. 170 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A8-0224/2017 

Usnesení Evropského parlamentu o pracovních podmínkách a nejistém zaměstnání 

Evropský parlament, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že v posledních 10 letech se na pracovním trhu výrazně zvýšil počet 

nestandardních forem zaměstnání a podíl standardních smluv klesl z 62 % na 59 %; 

B. vzhledem k tomu, že v EU-28 bylo v dubnu 2017 nezaměstnaných 19,121 milionu žen 

a mužů, z toho 15,04 milionu v eurozóně;  

C. vzhledem k tomu, že v EU-28 bylo v dubnu 2017 bez zaměstnání 3,746 milionu 

mladých lidí (do 25 let), z toho 2,617 milionu v eurozóně; 

D. vzhledem k tomu, že v EU-28 žije nyní v chudobě 122 milionů osob, tj. 24,4 % 

obyvatelstva, přičemž v roce 2008 to bylo 23,8 %; vzhledem k tomu, že 9,5 % 

evropských občanů, tedy téměř jeden občan z deseti, si nemůže dovolit alespoň každý 

druhý den jídlo bohaté na proteiny; 

E. vzhledem k tomu, že v uplynulých 15 letech se široce rozšířily nejisté pracovní 

smlouvy, například smlouvy na nulový počet hodin, neplacená práce a nedobrovolná 

práce na částečný úvazek;  

F. vzhledem k tomu, že tyto nové formy nejistého zaměstnání zvyšují riziko chudoby 

a nerovnosti, především u mladých lidí, a mají dlouhodobé důsledky, pokud jde 

o nároky na důchod a sociální zabezpečení; 

G. vzhledem k tomu, že podpora veřejných investic a poptávka po nich jsou nezbytné pro 

posílení reálné ekonomiky a zajištění vysoce kvalitních veřejných a sociálních služeb 

pro občany, zejména v oblasti vzdělávání, důchodů a zdravotní péče; 

H. vzhledem k tomu, že v mnoha členských státech vedly strukturální, hospodářské 

a obchodní politiky Evropské unie a podpora neoliberální zásady flexibility ke 

zhroucení domácí poptávky, zvýšení míry nezaměstnanosti a prudkému nárůstu 
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sociálních a hospodářských rozdílů, což ohrožuje práva a ochranu pracovníků;  

I. vzhledem k tomu, že od roku 2008 byla jednou z hlavních příčin nerovnosti úsporná 

opatření EU ukládající regresivní zdanění práce spíše než zisku, škrty sociálního 

zabezpečení, snižování mezd a zhoršování pracovních podmínek, což vložilo tíhu krize 

na bedra nejslabších vrstev společnosti; 

J. vzhledem k tomu, že Řecko je dokonalým příkladem toho, jak hospodářské politiky EU 

situaci výrazně zhoršují místo toho, aby ji zlepšovaly, vzhledem k tomu, že HDP klesl 

z 354,461 miliardy USD v roce 2008 na 194,851 miliardy USD v roce 2015, přičemž 

evropská podpora byla zahájena v roce 2010; 

K. vzhledem k tomu, že jednotná měna brání normálním úpravám podle 

konkurenceschopnosti zemí a zbavuje členské státy základních nástrojů hospodářské 

politiky, které by jim umožnily vstřebávat asymetrické šoky, a je hlavním faktorem 

odpovědným za nárůst nerovnosti a nejistých pracovních podmínek v EU a zvýšení 

makroekonomické nerovnováhy a rozdílů mezi centrálně položenými a periferními 

zeměmi; 

L. vzhledem k tomu, že se objevila nová forma nejistoty, kterou je „chudoba pracujících“, 

kteří navzdory tomu, že mají zaměstnání, nemohou žít důstojně; 

1. zdůrazňuje, že Komise a její propagandistické strategie, jako je strategie Evropa 2020, 

naprosto selhaly, pokud jde o řešení krize v oblasti nezaměstnanosti; 

2. zdůrazňuje, že vedle nezaměstnanosti a finanční krize, které na evropské občany 

doléhají, hájí EU i nadále a navzdory veškeré logice politiku otevřených dveří, která 

podporuje iniciativy, jejichž jediným cílem je dovoz milionů pracovníků, kteří jsou pak 

vykořisťováni na evropském pracovním trhu; 

3. domnívá se, že Komise a její (strukturální) politiky jsou hlavní příčinou poklesu čistého 

disponibilního příjmu průměrného občana EU, což vede k šíření chudoby a ničení 

vnitrostátních důchodových systémů; 

4. vyzývá k plnému respektování národní hospodářské svrchovanosti a k tomu, aby byla 

pozastavena platnost Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové 

unii, která je hlavní překážkou pro veřejné investice; zdůrazňuje, že je důležité, aby 

členské státy uplatňovaly veřejné investice financované prostřednictvím schodku 

zaměřené konkrétně na jejich národní potřeby a podporující konkrétní odvětví 

hospodářství s cílem vytvořit důstojné pracovní podmínky; připomíná, že pouze členské 

státy mohou prostřednictvím svých vnitrostátních politik stimulovat poptávku, a tím 

pomoci mladým lidem získávat vysoce kvalitní pracovní místa; 

5. odsuzuje asymetrický a deformační dopad, který má jednotná měna v celé eurozóně 

a naléhavě vyzývá k okamžitému zavedení postupu vystoupení pro každý členský stát, 

který si přeje odejít z hospodářské a měnové unie; 

6. poukazuje n a to, že sama doporučení Komise pro jednotlivé země vyzývající 

k úsporným opatřením jsou příčinou nárůstu nerovnosti a chudoby; 



 

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

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

7. uznává, že určitá míra přizpůsobivosti může být pozitivní, pokud je to žádoucí ze strany 

zaměstnavatele a pracovníka a pokud ji obě strany řádně vyjednaly;  

8. žádá, aby Komise pozastavila své nevyvážené celoevropské politiky a umožnila 

členským státům uplatňovat opatření na vnitrostátní úrovni s cílem poskytnout svým 

občanům řešení přizpůsobená jejich specifickým problémům a zájmům; 

9. připomíná, že mladí lidé jsou klíčem k naší budoucnosti a že jsou v současné době obětí 

politik EU; připomíná proto, že je důležité, aby členské státy mohly uplatňovat politiky 

zaměřené na vytváření pracovních míst pro mladé lidi; 

10. připomíná, že pouze členské státy mohou rozhodovat o opatřeních potřebných k tomu, 

aby se zabránilo „chudobě pracujících“, a že musí mít možnost rozhodovat o tom, jaké 

politiky budou provádět s cílem bojovat proti tomuto trendu na vnitrostátní úrovni; 

11. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, jakož i vládám 

a parlamentům členských států. 

 

Or. en 

 

 


