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2015/2255(INI) 

Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 4 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8-0255/2016 

Sosiaalinen polkumyynti Euroopan unionissa 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

A. katsoo, että unionin sisämarkkinat synnyttävät suuria taloudellisia eroavaisuuksia, 

köyhyyttä ja epätasa-arvoa sekä vähentävät jäsenvaltioiden kaikkia sosiaalietuuksia, sillä 

ne ylittävät jäsenvaltioiden toimivallan ja heikentävät sitä ja käyttävät 

tulonjakopolitiikkaa eli ”koheesiopolitiikkaa” keinona panna täytäntöön epälooginen ja 

haitallinen laajentumisprosessi; 

B. katsoo, että unionin vapaan liikkuvuuden periaate samoin kuin unionin 

liikkuvuuspolitiikka, johon sisältyy lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi, 

mahdollistaa sen, että asianomaiset markkinatoimijat voivat kilpailuetuja saadakseen 

kiertää olemassa olevat sosiaaliset säännöt käyttämällä hyväkseen jäsenvaltioiden välisiä 

palkka- ja sosiaalimaksueroja; 

C. ottaa huomioon, että lisääntyvä turvautuminen usein laittomaan maahanmuuttoon 

matalan palkkatason maista, näennäiseen itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, 

ulkoistamiseen ja alihankintaan johtaa epävarmojen työpaikkojen lisääntymiseen, jo 

korkean työttömyyden pahenemiseen ja työntekijöiden suojelun tason heikkenemiseen; 

1. korostaa sisämarkkinoiden sekä työntekijöiden liikkuvuutta koskevan komission 

hankkeen epäonnistumista, lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi mukaan luettuna; 

2. kehottaa komissiota lopettamaan välittömästi kaikki yritykset koordinoida kansallisia 

palkanmääritystä koskevia mekanismeja tai työehtosopimusneuvotteluja, mistä on tällä 

hetkellä osoituksena sama palkka samasta työstä -periaatteen käyttöönotto, mikä on 

vakava hyökkäys jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta vastaan; 

3. kehottaa jäsenvaltioita torjumaan sosiaalista polkumyyntiä ja havaitsemaan erityisesti 

”postilaatikkoyhtiöt”; 

4. pyytää, että kaikilla hallinnon tasoilla torjutaan kaikin käytettävissä olevin keinoin 
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ulkomaisiin työvoiman vuokrausyrityksiin liittyvää ilmiötä, sillä ne toteuttavat palvelujen 

tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen 

jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY perusteella vilpillisiä käytäntöjä tarjoamalla 

käyttöön paikallisten yritysten edullisempia kuljettajia, jolloin kuljetusalan 

kilpailukykyyn sekä talous- ja sosiaaliseen kasvuun tehdyt investoinnit mitätöityvät; 

5. pyytää, että kaikilla hallinnon tasoilla torjutaan kaikin käytettävissä olevin keinoin 

järjettömän alihankinnan käyttöä, johon liian usein turvaudutaan petosten ja 

rekisteröimättömien ulkomaalaisten työntekijöiden käytön peittelemiseksi erityisesti 

rakennusalalla; 

6. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 

Or. fr 


