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Dumpingul social în UE 

2015/2255(INI) 

Propunere de rezoluție [articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul de procedură] de 

înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8-0255/2016 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la dumpingul social în Uniunea 

Europeană 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât piața unică europeană creează mari disparități economice, sărăcie și inegalitate și 

reduce ansamblul prestațiilor sociale în statele membre, trecând peste competențele 

naționale și diminuându-le, precum și utilizând politica de redistribuție - așa-zisa 

„politică de coeziune” - ca mijloc de lansare a unui proces de extindere ilogic și contra-

productiv; 

B. întrucât principiul european al liberei circulații și politica europeană de mobilitate, care 

include Directiva privind detașarea lucrătorilor, permit actorilor pieței interesați să 

conturneze sau să evite normele sociale aplicabile pentru a obține avantaje competitive, 

profitând de diferențele dintre statele membre în materie de salarii și contribuții sociale;  

C. întrucât tendința din ce în ce mai pronunțată de a recurge la imigrație, adesea clandestină, 

provenind din țări unde salariile sunt mici, la falsele activități profesionale independente, 

la externalizare și la subcontractare conduce la o creștere a numărului de locuri de muncă 

precare, la agravarea șomajului, deja substanțial, precum și la deteriorarea nivelului de 

protecție a lucrătorilor; 

1. subliniază eșecul pieței interne și al proiectului Comisiei Europene privind mobilitatea 

forței de muncă, inclusiv a directivei privind detașarea lucrătorilor;  

2. încurajează Comisia să pună capăt imediat tuturor încercărilor de a coordona 

mecanismele naționale de stabilire a salariilor și de negocieri colective, așa cum se 

întâmplă în prezent cu introducerea principiului „remunerării egale pentru muncă egală”, 

care reprezintă o periculoasă atingere adusă suveranității statelor membre;  

3. solicită statelor membre să combată dumpingul social, îndeosebi prin identificarea 

societăților de tip „cutie de scrisori”;  
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4. invită autoritățile de la toate nivelurile de guvernare să utilizeze toate instrumentele de 

care dispun pentru a combate fenomenul agențiilor de muncă temporară străine care, pe 

baza Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, 

creează practici neloiale, propunând spre angajare șoferi mai ieftini proveniți din 

întreprinderi locale, și anulând astfel efectele investițiilor în competitivitate și creștere 

economică și socială din sectorul rutier;  

5. invită autoritățile de la toate nivelurile de guvernare să utilizeze toate instrumentele de 

care dispun pentru a combate abuzurile legate de subcontractarea excesivă, care este prea 

adesea folosită pentru a acoperi frauda și utilizarea lucrătorilor străini nedeclarați, în 

special în sectorul construcțiilor; 

6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 

Or. fr 


