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Darba apstākļi un nestabila nodarbinātība 

2016/2221(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 3. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0224/2017 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par darba apstākļiem un nestabilu nodarbinātību 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

A. tā kā pēdējo 10 gadu laikā darba tirgū ir ievērojami palielinājies nestandarta 

nodarbinātības veidu īpatsvars, savukārt standarta darba līgumu īpatsvars ir 

samazinājies no 62 % līdz 59 %; 

B. tā kā 2017. gada aprīlī ES 28 dalībvalstīs bez darba bija 19,121 miljoni vīriešu un 

sieviešu, no tiem 15,04 miljoni — eurozonā;  

C. tā kā 2017. gada aprīlī ES 28 dalībvalstīs bez darba bija 3,746 miljoni jauniešu (kas 

jaunāki par 25 gadiem), no tiem 2,617 miljoni — eurozonā; 

D. tā kā ES 28 dalībvalstīs patlaban nabadzības apstākļos dzīvo 122 miljoni cilvēku, t. i., 

24,4 % no visiem iedzīvotājiem, savukārt2008. gadā šis īpatsvars bija 23,8 %; tā kā 

9,5 % Eiropas iedzīvotāju, t. i., gandrīz viens no katriem 10 iedzīvotājiem, nevar 

atļauties maltīti ar augstu proteīna saturu vismaz reizi divās dienās; 

E. tā kā pēdējo 15 gadu laikā ir kļuvuši plaši izplatīti nestabilas nodarbinātības līgumi, 

piemēram, „nulles stundu” darba līgumi, neapmaksāts darbs un piespiedu nepilnas 

slodzes darbs;  

F. tā kā šie jaunie nestabilas nodarbinātības veidi palielina nabadzības un nevienlīdzības 

risku, galvenokārt jauniešu vidū, un ilgtermiņā ietekmē pensijas tiesības un sociālo 

nodrošinājumu; 

G. tā kā ļoti svarīgs ir atbalsts un pieprasījums pēc publiskajiem ieguldījumiem, jo ar tiem 

stimulē reālo ekonomiku un nodrošina augstas kvalitātes sabiedriskos un sociālos 

pakalpojumus iedzīvotājiem, jo īpaši tādās jomās kā izglītība, pensijas un veselības 

aprūpe; 

H. tā kā daudzās dalībvalstīs Eiropas Savienības struktūrpolitika, ekonomikas un 
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tirdzniecības politika un neoliberālā elastības principa veicināšana ir radījuši iekšējā 

pieprasījuma sabrukumu, bezdarba līmeņa palielināšanos un straujas sociālās un 

ekonomiskās atšķirības, kas apdraud darba ņēmēju tiesības un aizsardzību;  

I. tā kā kopš 2008. gada ES taupības pasākumi ir bijuši viens no galvenajiem cēloņiem 

nevienlīdzībai, tādu regresīvu nodokļu uzlikšanai, kurus piemēro darbaspēkam, nevis 

peļņai, sociālo pabalstu samazināšanai, algu samazināšanai un sliktākiem darba 

apstākļiem, kā rezultātā krīzes smagums gulstas uz mūsu sabiedrības vājāko grupu 

pleciem; 

J. tā kā Grieķija ir lielisks piemērs tam, kā ES ekonomikas politika padara situāciju vēl 

sliktāku tā vietā, lai to uzlabotu, ņemot vērā to, ka IKP samazinājās no 

USD 354,461 miljarda 2008. gadā līdz USD 194,851 miljardam 2015. gadā, lai gan no 

2010. gada Grieķija sāka saņemt Eiropas atbalstu; 

K. tā kā vienotā valūta, novēršot normālu konkurētspējas pielāgošanos starp valstīm un 

atņemot dalībvalstīm svarīgākos ekonomikas politikas instrumentus, kas tām ļautu 

absorbēt asimetriskus satricinājumus, ir galvenais faktors, kura dēļ palielinās 

nevienlīdzība un nestabilitāte ES un pieaug makroekonomiskā nelīdzsvarotība un 

atšķirības centrālajās un perifērijas valstīs; 

L. tā kā ir parādījusies jauna veida nestabilitāte, t. i., „nabadzīgi strādājošie”, kuri, lai gan 

viņiem ir darbs, nevar dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi, 

1. uzsver, ka Komisijai un tās propagandas stratēģijām, piemēram, stratēģijai 

“Eiropa 2020”, nekādi nav izdevies novērst bezdarba krīzi; 

2. uzsver, ka papildus bezdarba un finanšu krīzei, kas skar Eiropas iedzīvotājus, ES pretēji 

jebkādai loģikai turpina aizstāvēt atvērto durvju politiku, veicinot iniciatīvas, kuru 

vienīgais mērķis ir importēt miljoniem strādājošo, kas pēc tam tiek ekpluatēti Eiropas 

darba tirgū; 

3. uzskata, ka Komisija un tās politika (struktūrpolitika) ir galvenais cēlonis, kas izraisa 

ES vidusmēra iedzīvotāju tīro izmantojamo ienākumu samazināšanos, tādējādi 

palielinot nabadzību un iznīcinot valstu pensiju sistēmas; 

4. aicina pilnībā ievērot valstu ekonomisko suverenitāti un pārtraukt Līguma par stabilitāti, 

koordināciju un pārvaldību (LSKP) īstenošanu, jo tas ir galvenais šķērslis publiskajiem 

ieguldījumiem; uzsver, ka ir svarīgi, lai dalībvalstis veiktu no deficīta finansētus 

publiskos ieguldījumus, kas paredzēti tieši savas valsts vajadzībām, un veicinātu 

konkrētu ekonomikas nozaru attīstību, lai panāktu pienācīgas kvalitātes darbvietu 

radīšanu; atgādina, ka tikai dalībvalstis, izmantojot savu iekšējo politiku, var veicināt 

pieprasījumu un tādējādi palīdzēt jauniešiem atrast kvalitatīvas darbvietas; 

5. nosoda vienotās valūtas asimetrisko un kropļojošo ietekmi visā eurozonā un prasa 

nekavējoties uzsākt ikvienas tādas dalībvalsts izstāšanās procedūru, kura vēlas izstāties 

no Ekonomikas un monetārās savienības; 

6. norāda, ka Komisijas izstrādātie konkrētām valstīm adresētie ieteikumi, kuros aicināts 
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veikt taupības pasākumus, izraisa nevienlīdzības un nabadzības pieaugumu; 

7. atzīst, ka zināma līmeņa pielāgošanās var būt pozitīvs aspekts, ja to vēlas gan darba 

devējs, gan darba ņēmējs un ja abas puses par to pienācīgi vienojas;  

8. prasa Komisijai pārtraukt tās nelīdzsvaroto ES mēroga politiku un ļaut dalībvalstīm 

veikt pasākumus valstu līmenī, lai nodrošinātu to iedzīvotājiem risinājumus, kas 

pielāgoti viņu konkrētajām problēmām un grūtībām; 

9. atgādina, ka jaunieši ir ārkārtīgi svarīgi mūsu nākotnei, taču patlaban viņi ir ES politikas 

upuri; šā iemesla dēļ atgādina, ka ir svarīgi ļaut dalībvalstīm īstenot vajadzīgos politikas 

virzienus, lai radītu darbvietas jauniešiem; 

10. atgādina, ka tikai dalībvalstis var izlemt par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai izvairītos no 

“nabadzīgu strādājošo” rašanās, un ka jāļauj dalībvalstīm lemt par to, kādu politiku 

īstenot šīs tendences apkarošanai valsts mērogā; 

11. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 

valdībām un parlamentiem. 

Or. en 


