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Amendement  1 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin  

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0255/2016 

Guillaume Balas 

Sociale dumping in de Europese Unie 

2015/2255(INI) 

Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A8-0255/2016 

Resolutie van het Europees Parlement over sociale dumping in de Europese Unie  

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat de Europese interne markt grote economische verschillen, armoede en 

ongelijkheid teweegbrengt en alle sociale uitkeringen van de lidstaten beperkt door de 

nationale bevoegdheden te omzeilen en te beperken en het herverdelingsbeleid, het 

zogenaamde "cohesiebeleid", in te zetten als middel om een onlogisch en 

contraproductief uitbreidingsproces in gang te zetten; 

B. overwegende dat het Europese beginsel van vrij verkeer, alsook het Europese 

mobiliteitsbeleid, met inbegrip van de richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van 

werknemers, de betrokken marktdeelnemers in staat stellen de bestaande sociale 

regelgeving te vermijden of te omzeilen teneinde zich een concurrentievoordeel te 

verschaffen door te profiteren van de verschillen tussen de lidstaten op het gebied van 

loon en sociale premies;  

C. overwegende dat de stijgende tendens van dikwijls irreguliere migratie uit 

lagelonenlanden, schijnzelfstandigheid, uitbesteding en onderaanneming leidt tot een 

toename van het aantal onzekere banen, een stijging van de reeds hoge werkloosheid en 

een afname van de bescherming van werknemers; 

1. wijst op het mislukken van de interne markt en het project van de Europese Commissie 

inzake de mobiliteit van werknemers, inclusief de richtlijn betreffende de 

terbeschikkingstelling van werknemers;  

2. spoort de Commissie aan onmiddellijk een einde te maken aan alle pogingen om de 

nationale mechanismen voor loonvorming of collectieve onderhandelingen te 

coördineren, zoals zij momenteel doet met de invoering van het beginsel "gelijk loon 

voor gelijk werk", wat een gevaarlijke aanval vormt op de soevereiniteit van de lidstaten;  

3. vraagt de lidstaten sociale dumping te bestrijden, onder meer door 

"brievenbusondernemingen" op te sporen;  
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4. verzoekt alle overheidsniveaus gebruik te maken van elk middel dat zij tot hun 

beschikking hebben om de buitenlandse uitzendbureaus te bestrijden die zich op basis 

van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het 

oog op het verrichten van diensten inlaten met oneerlijke praktijken door goedkopere 

chauffeurs uit plaatselijke ondernemingen aan te bieden, en dus in feite de effecten van de 

investeringen in het concurrentievermogen en de economische en sociale groei van de 

wegtransportsector teniet doen;  

5. verzoekt alle overheidsniveaus gebruik te maken van elk middel dat zij tot hun 

beschikking hebben om misbruik in verband met onredelijke onderaanneming te 

bestrijden, waarvan maar al te vaak gebruik wordt gemaakt om fraude en de inzet van 

buitenlandse zwartwerkers te verhullen, met name in de bouwsector; 

6. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, en 

de regeringen en parlementen van de lidstaten. 

Or. fr 

 


