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Доклад A8-0255/2016 

Гийом Балас 

Социален дъмпинг в Европейския съюз 

2015/2255(INI) 

Предложение за резолюция (член 170, параграф 4 от Правилника за дейността) за 

замяна на предложението за незаконодателна резолюция A8-0255/2016 

Резолюция на Европейския парламент относно социалния дъмпинг в 

Европейския съюз 

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

А. като има предвид, че вследствие на единния европейски пазар възникват големи 

икономически неравенства, бедност и неравнопоставеност, а така също се 

намаляват всички социални помощи от държавите членки, като се пренебрегват и 

съкращават националните правомощия, а политиката на преразпределение – т.нар. 

„политика на сближаване“ – се използва като средство за установяване на 

нелогичен и неефективен процес на разширяване; 

Б. като има предвид, че европейският принцип на свободно движение, както и 

европейската политика за мобилност, която включва Директивата относно 

командироването на работници, позволяват на заинтересовани участници на пазара 

да избягват или да заобикалят съществуващите социални разпоредби, като 

използват съществуващите различия между държавите членки по отношение на 

заплатите и данъчното облагане с цел придобиване на конкурентни предимства;  

В. като има предвид засилващата се тенденция да се прибягва към често незаконна 

имиграция от държави с ниско заплащане на труда, към фиктивна самостоятелна 

заетост, към възлагане на външни изпълнители и на подизпълнители, което води до 

увеличаване на броя на несигурните работни места и до нарастване на 

безработицата, която е вече висока, както и до влошаване на равнищата на защита 

на работниците; 

1. подчертава, че вътрешният пазар и проектът на Комисията за мобилност на 

работниците, включително Директивата относно командироването на работници, 

са претърпели провал;  

2. насърчава Комисията да преустанови незабавно всички опити за координиране на 

националните механизми за определяне на заплатите и за колективно договаряне, 
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каквато е понастоящем практиката с въвеждането на принципа на „равно 

заплащане за равен труд“, което представлява опасно нарушаване суверенитета на 

държавите членки;  

3. призовава държавите членки да се борят срещу социалния дъмпинг, по-специално 

чрез разкриването на дружествата „пощенска кутия“;  

4. призовава всички равнища на управление да използват всички средства, с които 

разполагат, за борба с явлението чуждестранни агенции за временна заетост, които 

въз основа на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в 

рамките на предоставянето на услуги прилагат нелоялни практики, като предлагат 

по-евтини водачи от местни дружества, с което на практика се неутрализира 

въздействието на инвестициите в конкурентоспособността и икономическия и 

социалния растеж в сектора на автомобилния превоз на товари;  

5. призовава всички равнища на управление да използват всички средства, с които 

разполагат, за борба със злоупотребите, свързани с използването на неразумно 

възлагане на подизпълнители, което твърде често се използва за покриване на 

измами и за наемането на чуждестранни работници, упражняващи недеклариран 

труд, особено в строителния сектор; 

6. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки. 

Or. fr 


