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

návrh usnesení A8-0255/2016 

Usnesení Evropského parlamentu o sociálním dumpingu v Evropské unii 

Evropský parlament, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že evropský jednotný trh dává vzniknout velkým hospodářským 

rozdílům, chudobě a nerovnostem a snižuje celkové poskytování sociální ochrany ve 

členských státech, když překračuje a snižuje vnitrostátní pravomoci a využívá politiku 

přerozdělování, tzv. „politiku soudržnosti“, jako prostředek k zavedení nelogického a 

kontraproduktivního procesu rozšiřování; 

B. vzhledem k tomu, že evropská zásada volného pohybu a evropská politika mobility, jež 

zahrnuje směrnici o vysílání pracovníků, umožňují aktérům na trhu vyhýbat se nebo 

unikat stávajícím sociálním normám s cílem získat konkurenční výhody tím, že využívají 

rozdíly, které mezi členskými státy panují, pokud jde o mzdy a sociální daně;  

C. vzhledem k tomu, že rostoucí tendence uchylovat se k imigraci, často nelegální, ze zemí s 

nízkými mzdami, k fiktivní samostatně výdělečné činnosti, outsourcingu a k externímu 

zajišťování služeb nebo činností vede k rostoucímu počtu nejistých zaměstnání a ke 

zhoršování již tak vysoké nezaměstnanosti a zhoršuje úroveň ochrany pracovníků; 

1. trvá na tom, že vnitřní trh a projekt Evropské komise pro mobilitu pracovníků selhal, a to 

včetně směrnice o vysílání pracovníků;  

2. vybízí Komisi, aby ihned zastavila veškeré snahy o koordinaci vnitrostátních 

mechanismů stanovování mezd nebo kolektivního vyjednávání, jak to v současnosti 

učinila, když zavedla zásadu „stejná odměna za stejnou práci“, která závažně narušuje 

suverenitu členských států;  

3. vyzývá členské státy, aby bojovaly proti sociálnímu dumpingu, a to zejména 

odhalováním podniků s fiktivním sídlem typu „poštovní schránky“;  

4. vyzývá všechny úrovně veřejné správy, aby využívaly veškerých dostupných prostředků 

k boji proti zahraničním podnikům pro dočasnou práci, které zneužívají směrnice 
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96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a dopouštějí se nekalých 

konkurenčních praktik tím, že nabízejí levnější řidiče pocházející z místních firem, čímž 

fakticky anulují účinky investic do konkurenceschopnosti a hospodářského a sociálního 

růstu odvětví silniční dopravy;  

5. žádá všechny úrovně veřejné správy, aby využívaly veškerých dostupných prostředků k 

boji proti zneužívání spojenému s využíváním nepřiměřeného outsourcingu, který se 

často používá k zakrývání podvodů, a proti využívání nehlášených zahraničních 

pracovníků, zejména v odvětví stavebnictví; 

6. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 

členských států. 

Or. fr 

 

 


