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28.6.2017 A8-0224/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0224/2017 

Neoklis Sylikiotis 

Pracovné podmienky a neisté pracovné miesta 

2016/2221(INI) 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 3 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza 

nelegislatívny návrh uznesenia A8-0224/2017 

Uznesenie Európskeho parlamentu k pracovným podmienkam a neistým pracovným 

miestam 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

A. keďže sa za posledných 10 rokov na pracovnom trhu stále viac do popredia dostávajú 

neštandardné formy zamestnania a podiel štandardných typov zmlúv klesol zo 62 % na 

59 %; 

B. keďže v EÚ-28 bolo v apríli 2017 19,121 milióna osôb nezamestnaných, z toho 15,04 

milióna v eurozóne;  

C. keďže v EÚ-28 bolo v apríli 2017 nezamestnaných 3,746 milióna mladých ľudí (do 25 

rokov), z toho 2,617 milióna v eurozóne; 

D. keďže v EÚ-28 žije momentálne 122 miliónov osôb v chudobe, t. j. 24,4 % 

obyvateľstva, pričom v roku 2008 to bolo 23,8 %; keďže 9,5 % európskych občanov, 

čiže takmer každý desiaty občan, si nemôže dovoliť aspoň každý druhý deň jedlo bohaté 

na proteíny; 

E. keďže v priebehu uplynulých 15 rokov veľmi stúpol výskyt neistých pracovných zmlúv, 

napríklad pracovných zmlúv na nula hodín, neplatenej práce a nedobrovoľnej práce na 

čiastočný úväzok;  

F. keďže tieto nové formy neistého zamestnania zvyšujú riziko chudoby a nerovnosti, 

najmä u mladých ľudí, a majú dlhodobé dôsledky, pokiaľ ide o dôchodkové právo a 

sociálne zabezpečenie; 

G. keďže podpora verejných investícií a dopyt po nich sú nevyhnutné pre posilnenie 

reálnej ekonomiky a zabezpečenie vysokokvalitných verejných a sociálnych služieb pre 

občanov, najmä v oblasti vzdelávania, dôchodkov a zdravotnej starostlivosti; 

H. keďže v mnohých členských štátoch viedli štrukturálne, hospodárske a obchodné 
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politiky Európskej únie a podpora neoliberálnej zásady flexibility k zrúteniu domáceho 

dopytu, zvýšeniu miery nezamestnanosti a prudkému nárastu sociálnych a 

hospodárskych rozdielov, čím sú ohrozené práva a ochrana pracovníkov;  

I. keďže od roku 2008 boli jednou z hlavných príčin nerovnosti úsporné opatrenia EÚ 

zavádzajúce regresívne dane zaťažujúce skôr prácu ako zisk, škrty v sociálnej oblasti, 

znižovanie miezd a zhoršovanie pracovných podmienok, čo ťarchu krízy kládlo na 

plecia najslabších vrstiev našej spoločnosti; 

J. keďže Grécko je dokonalým príkladom toho, ako hospodárske politiky EÚ situáciu 

výrazne zhoršujú namiesto toho, aby ju zlepšovali, keďže HDP klesol z 354,461 

miliardy USD v roku 2008 na 194,851 miliardy USD v roku 2015, pričom európska 

pomoc sa začala poskytovať v roku 2010; 

K. keďže jednotná mena je vzhľadom na skutočnosť, že bráni normálnemu 

prispôsobovaniu, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť krajín, a zbavuje členské štáty 

základných nástrojov hospodárskej politiky, ktoré by im umožnili vstrebávať 

asymetrické otrasy, hlavným faktorom zodpovedným za nárast nerovnosti a neistých 

pracovných podmienok v EÚ a zvýšenie makroekonomickej nerovnováhy a rozdielov 

medzi ústrednými a periférnymi krajinami; 

L. keďže sa objavila nová forma neistoty – chudobní pracujúci – ktorí napriek tomu, že 

majú zamestnanie, nemôžu žiť dôstojne; 

1. zdôrazňuje, že Komisia a jej propagandistické stratégie, ako je stratégia Európa 2020, 

úplne zlyhali, pokiaľ ide o riešenie krízy v oblasti nezamestnanosti; 

2. zdôrazňuje, že okrem nezamestnanosti a finančnej krízy, ktoré postihujú európskych 

občanov, EÚ naďalej proti všetkej logike obraňuje svoju politiku otvorených dverí a 

podporuje iniciatívy, ktorých jediným cieľom je dovoz miliónov pracovníkov, ktorí sú 

potom vykorisťovaní na európskom trhu práce; 

3. nazdáva sa, že Komisia a jej (štrukturálne) politiky sú hlavnou príčinou poklesu čistého 

disponibilného príjmu priemerného občana EÚ, čo vedie k šíreniu chudoby a ničeniu 

vnútroštátnych dôchodkových systémov; 

4. žiada o úplné dodržiavanie národnej hospodárskej suverenity a o zrušenie Zmluvy o 

stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii, ktorá je hlavnou 

prekážkou pre verejné investície; zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské štáty 

uskutočňovali verejné investície financované z deficitu, ktoré budú osobitne zamerané 

na ich vlastné vnútroštátne potreby a budú podporovať konkrétne odvetvia hospodárstva 

s cieľom dosiahnuť vytvorenie dôstojných pracovných podmienok; pripomína, že iba 

členské štáty prostredníctvom svojich vlastných vnútroštátnych politík môžu stimulovať 

dopyt, a tým napomôcť mladým ľuďom získavať vysokokvalitné pracovné miesta; 

5. odsudzuje asymetrický a deformačný vplyv, ktorý má jednotná mena v celej eurozóne a 

naliehavo žiada o okamžité zavedenie postupu umožňujúceho vystúpenie pre každý 

členský štát, ktorý si praje odísť z hospodárskej a menovej únie; 
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6. poukazuje na to, že samotné odporúčania Komisie pre jednotlivé krajiny vyzývajúce na 

úsporné opatrenia sú príčinou nárastu nerovnosti a chudoby; 

7. uznáva, že určitá miera prispôsobivosti môže byť pozitívna, pokiaľ je žiadaná tak zo 

strany zamestnávateľa, ako aj pracovníka, a je riadne dohodnutá oboma stranami;  

8. žiada, aby Komisia pozastavila svoje nevyvážené celoeurópske politiky a umožnila 

členským štátom uplatňovať opatrenia na vnútroštátnej úrovni s cieľom poskytnúť jej 

občanom riešenia prispôsobené ich osobitným problémom a obavám; 

9. pripomína, že mladí ľudia sú kľúčom k našej budúcnosti a že sú v súčasnosti obeťou 

politík EÚ; pripomína preto, že je dôležité, aby členské štáty mohli uplatňovať 

nevyhnutné politiky na vytváranie pracovných miest pre mladých ľudí; 

10. pripomína, že iba členské štáty môžu rozhodovať o opatreniach potrebných na to, aby sa 

zabránilo javu chudobných pracujúcich, a že musia mať možnosť rozhodovať o tom, 

aké politiky budú uskutočňovať s cieľom bojovať proti tomuto trendu na vnútroštátnej 

úrovni; 

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a 

parlamentom členských štátov. 

 

Or. en 

 

 


