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Ziņojums A8-0255/2016 

Guillaume Balas 

Sociālais dempings Eiropas Savienībā 

2015/2255(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 4. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0255/2016 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par sociālo dempingu Eiropas Savienībā 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

A. tā kā Eiropas vienotais tirgus rada milzīgas ekonomiskās atšķirības, nabadzību un 

nevienlīdzību un visās dalībvalstīs ir samazinājušies sociālie pabalsti, jo tiek pārsniegtas 

un ierobežotas dalībvalstu kompetences un tiek izmantota pārdales politika jeb tā 

saucamā kohēzijas politika kā līdzeklis, ar ko īsteno neloģisku un neproduktīvu 

paplašināšanās procesu; 

B. tā kā Eiropas princips par brīvu preču apriti un Eiropas mobilitātes politika, kas ietver arī 

direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu darbā, ļauj tirgus dalībniekiem, kas to vēlas, 

izvairīties no piemērojamiem sociālo tiesību noteikumiem vai tos apiet nolūkā iegūt 

konkurences priekšrocības, izmantojot atšķirības dalībvalstīs atalgojuma un sociālo 

iemaksu jomā;  

C. tā kā aizvien pieaug bieži vien nelegāla imigrācija no valstīm ar zemu ienākumu līmeni, 

fiktīva pašnodarbinātība, ārpakalpojumu un apakšuzņēmēja līgumu slēgšana, kas izraisa 

nestabilu darbvietu skaita pieaugumu un jau tā augstā bezdarba līmeņa palielināšanos, kā 

arī darba ņēmēju aizsardzības līmeņa pasliktināšanos, 

1. uzsver, ka iekšējais tirgus un Eiropas Komisijas priekšlikums par darbaspēka mobilitāti, 

tostarp direktīva par darba ņēmēju norīkošanu darbā, ir cietuši neveiksmi;  

2. mudina Komisiju nekavējoties pārtraukt visus centienus saskaņot dalībvalstu atalgojuma 

noteikšanas un sarunu par darba koplīgumu slēgšanu sistēmas, kā tā jau ir rīkojusies, 

ieviešot principu „vienāda samaksa par vienādu darbu”, jo minētie centieni ir bīstama 

iejaukšanās dalībvalstu suverenitātē;  

3. aicina dalībvalstis apkarot sociālo dempingu, jo īpaši atklājot „pastkastītes uzņēmumus”;  

4. aicina visus pārvaldības līmeņus izmantot visus to rīcībā esošos instrumentus, lai cīnītos 

pret tādu parādību kā ārvalstu pagaidu darba aģentūras, kas, pamatojoties uz 



 

AM\1103736LV.docx  PE589.558v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, 

īsteno negodīgu praksi, piedāvājot vietējo uzņēmumu nodrošinātus lētākus autovadītāju 

pakalpojumus un tādējādi padarot neefektīvus jebkādus ieguldījumus transporta nozares 

konkurētspējā un ekonomiskajā un sociālajā izaugsmē;  

5. aicina visus pārvaldības līmeņus izmantot visus to rīcībā esošos instrumentus, lai 

apkarotu ļaunprātīgu praksi saistībā ar nepamatotu apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu, ko 

pārāk bieži izmanto, lai piesegtu krāpšanu un nereģistrētu ārvalstu darba ņēmēju 

nodarbināšanu, jo īpaši būvniecības nozarē; 

6. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 

valdībām un parlamentiem. 

Or. fr 


