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RESOLUCIÓ NO A LES 65 HORES!
El passat 9 de juny, el Consell de Ministres d’Ocupació, Política Social, Sanitat i Consumidors
de la Unió va aprovar el que significa el major atac al dret laboral i als drets socials de la
història de la Unió Europea.
En cas de ser aprovada pel Parlament Europeu, la directiva del temps de treball, més
coneguda com la directiva de les 65 hores, suposaria un gravíssim retrocés pel que fa a tots els
drets laborals pels que tant hem lluitat els treballadors i treballadores.
Com a Consell Nacional de la Joventut de Catalunya volem mostrar el nostre rebuig a la
proposta del Consell atès que:
•

Suposa un xoc amb la legislació laboral vigent a l’Estat Espanyol on es recull la jornada
laboral màxima de 40 hores i un descans mínim entre jornades de 12 hores.

•

Es normalitza la pitjor manera de superar l’opt-out (clàusula a traves de la qual es pot
ampliar la jornada de 48h de forma excepcional) passant de ser una excepció nacional
(a Gran Bretanya) a la generalització per a tots els estats membres.

•

Obre una via per a fer de l’acord individual l’instrument de regulació de les condicions
de treball ignorant que les parts es troben en situació de desigualtat i obre per tant la
porta a la desregulació i individualització de les relacions de treball i la indefensió de
treballadores i treballadors.

•

Estableix uns límits intolerablement elevats: de 60 a 65 hores setmanals, o fins i tot
superiors, segons s’apliquin els períodes de referència.

L’ampliació de la jornada de treball i la seva desregulació tindria greus conseqüències
especialment entre els i les joves treballadors ja que suposaria un obstacle més per a la
compatibilització d’estudis i feina, el temps personal i la maternitat/paternitat. A més a més, els
efectes en la salut que es poden donar derivats de tal increment horari, poden incrementar
brutalment els accidents i les malalties laborals.
Així mateix, mostrem la nostra preocupació per l’ofensiva global contra el model social europeu
que es posa de manifest amb iniciatives com aquesta, així com també amb l’anomenada
directiva de la vergonya, l’aprovació del llibre verd dels drets laborals, o la sentència del
Tribunal de Justícia Europeu per la qual, a instàncies de la Comissió Europea, es falla contra
una Llei de Luxemburg que establia la necessitat que les empreses d’altres Estats de la UE que
desenvolupessin una activitat temporal en el país complís les normes laborals nacionals. Són
aquest tipus d’iniciatives les que poden afectar al sentiment de pertinença a la Unió Europea
per part de tots els treballadors i treballadores.
En aquest sentit el CNJC ens adrecem als eurodiputats i eurodiputades catalans perquè votin
de forma contraria i perquè pregonin al demés eurodiputats i eurodiputades per tal de que
l’esmentada directiva sigui bloquejada i no surti a la llum.
Així mateix, el CNJC volem mostrar el nostre suport a aquelles mobilitzacions de caire global,
com l’acció mundial a favor del treball digne convocada per la Confederació Sindical
Internacional el dia 7 d’octubre on es destacarà especialment el rebuig a la directiva de les 65
hores.
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