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Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 170, παράγραφος 4, του Κανονισμού) για την 

αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A8-0255/2016 

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κοινωνικό 

ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά δημιουργεί μεγάλες οικονομικές 

ανομοιογένειες, φτώχεια και ανισότητες, και ότι μειώνει το σύνολο των κοινωνικών 

παροχών των κρατών μελών υπερσκελίζοντας και περιορίζοντας τις εθνικές 

αρμοδιότητες, ενώ χρησιμοποιεί την πολιτική αναδιανομής, την αποκαλούμενη 

«πολιτική συνοχής», ως μέσο για την καθιέρωση μιας διαδικασίας διεύρυνσης 

παράλογης και αντιπαραγωγικής· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας, καθώς και η 

ευρωπαϊκή πολιτική κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για την 

απόσπαση των εργαζομένων, επιτρέπουν στους φορείς της αγοράς να αποφεύγουν ή να 

παρακάμπτουν την εφαρμογή των υφισταμένων κοινωνικών κανόνων με στόχο την 

επίτευξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων εκμεταλλευόμενοι τις διαφορές που 

υφίστανται μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τους μισθούς και τις κοινωνικές 

επιβαρύνσεις·  

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εντεινόμενη τάση προσφυγής στην παράνομη συχνά 

μετανάστευση από χώρες με χαμηλούς μισθούς, στην αδήλωτη εργασία, στην εικονική 

αυτοαπασχόληση, στην εξωτερική ανάθεση εργασιών και στην υπεργολαβία, οδηγεί 

στην αύξηση των επισφαλών θέσεων εργασίας και στην επιδείνωση της ήδη υψηλής 

ανεργίας, καθώς και στην υποβάθμιση της προστασίας των εργαζομένων· 

1. τονίζει την αποτυχία της εσωτερικής αγοράς και του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την κινητικότητα των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για την 

απόσπαση των εργαζομένων·  

2. προτρέπει την Επιτροπή να διακόψει αμέσως όλες τις προσπάθειες συντονισμού των 

εθνικών μηχανισμών καθορισμού των μισθών ή συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως 
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και τώρα με την καθιέρωση της αρχής της «ίσης αμοιβής για ίση εργασία», πράγμα που 

συνιστά μια επικίνδυνη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών·  

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν το κοινωνικό ντάμπινγκ, εντοπίζοντας 

κυρίως «εικονικές εταιρείες»·  

4. ζητεί να καταπολεμηθεί με κάθε διαθέσιμο μέσο, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, το 

φαινόμενο των ξένων εταιρειών προσωρινής απασχόλησης οι οποίες, βάσει της οδηγίας 

96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, 

εφαρμόζουν αθέμιτες πρακτικές προτείνοντας φθηνότερους οδηγούς προερχόμενους από 

τοπικές επιχειρήσεις, εκμηδενίζοντας έτσι εκ των πραγμάτων τα αποτελέσματα των 

επενδύσεων στην ανταγωνιστικότητα και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του 

τομέα των οδικών μεταφορών·  

5. ζητεί να χρησιμοποιηθεί κάθε διαθέσιμο μέσο, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, για  

την πρόληψη των καταχρήσεων που συνδέονται με την προσφυγή στην παράλογη 

υπεργολαβία, η οποία πολύ συχνά χρησιμοποιείται για την κάλυψη των περιπτώσεων 

απάτης και της χρήσης των αδήλωτων αλλοδαπών εργαζομένων, ιδίως στον οικοδομικό 

τομέα· 

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών. 
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