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et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A8-0255/2016 

Europa-Parlamentets beslutning om social dumping i Den Europæiske Union 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

A. der henviser til, at EU’s indre marked skaber store økonomiske skævheder, fattigdom og 

ulighed og reducerer samtlige sociale ydelser i medlemsstaterne ved at overskride og 

reducere de nationale kompetencer og ved at anvende fordelingspolitikken, den såkaldte 

"samhørighedspolitik", som et middel til at indføre en ulogisk og kontraproduktiv 

udvidelsesproces; 

B. der henviser til, at EU’s princip om fri bevægelighed og EU’s mobilitetspolitik, som 

omfatter direktivet om udstationering af arbejdstagere, giver de relevante 

markedsdeltagere mulighed for at undgå eller omgå de gældende sociale regler for at 

opnå konkurrencefordele ved at udnytte forskellene mellem medlemsstaterne med hensyn 

til lønninger og sociale afgifter;  

C. der henviser til, at den stigende tendens til indvandring, ofte ulovlig indvandring, fra 

lavtlønslande, proformaselvstændighed, outsourcing og underentrepriser fører til en 

stigning i usikre ansættelsesformer og en stigning i arbejdsløsheden, der allerede er høj, 

samt en forringelse af arbejdstagernes beskyttelsesniveau; 

1. fastholder, at det indre marked og Kommissionens projekt vedrørende 

arbejdskraftmobilitet, herunder direktivet om udstationering af arbejdstagere, er slået fejl;  

2. tilskynder Kommissionen til omgående at standse alle forsøg på at koordinere de 

nationale mekanismer for lønfastsættelse eller for kollektive overenskomstforhandlinger, 

således som den er i færd med nu med indførelsen af princippet om "lige løn for lige 

arbejde", der er et farligt angreb på medlemsstaternes suverænitet;  

3. opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe social dumping, navnlig ved at identificere 

"skuffeselskaber";  

4. opfordrer alle forvaltningsniveauer til at bruge alle til rådighed stående midler for at 
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bekæmpe fænomenet med udenlandske vikarbureauer, der på grundlag af direktiv 

96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser 

bidrager til illoyal konkurrence ved at tilbyde billigere chauffører fra lokale virksomheder 

og således ophæver virkningerne af investeringer i konkurrenceevne og økonomisk og 

social vækst inden for vejtransportsektoren;  

5. opfordrer alle forvaltningsniveauer til at bruge alle til rådighed stående midler for at 

bekæmpe misbrug i forbindelse med ufornuftig underentreprise, som alt for ofte benyttes 

til at dække over svig og anvendelse af sort udenlandsk arbejdskraft, navnlig inden for 

byggebranchen; 

6. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 

Or. fr 


