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Predlog spremembe  1 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0255/2016 

Guillaume Balas 

Socialni damping v Evropski uniji 

2015/2255(INI) 

Predlog resolucije po členu 170(4) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A8-0255/2016 

Resolucija Evropskega parlamenta o socialnem dampingu v Evropski uniji 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

A. ker je skupni evropski trg ustvaril velike ekonomske razlike, revščino in neenakost in ker 

se zmanjšujejo vsi socialni transferji držav članic, tako da se ne upoštevajo in 

zmanjšujejo nacionalne pristojnosti in se politika prerazdeljevanja, tako imenovana 

„kohezijska politika“, uporablja kot sredstvo za vzpostavitev nelogičnega procesa širitve, 

ki ima ravno nasprotni učinek od želenega; 

B. ker evropsko načelo prostega gibanja in evropska politika mobilnosti, ki zajema tudi 

direktivo o napotitvi delavcev, omogočata zainteresiranim tržnim akterjem, da se 

izogibajo obstoječim socialnim predpisom in tako izkoriščajo obstoječe razlike pri plačah 

in socialnih prispevkih med državami članicami za pridobitev konkurenčne prednosti;  

C. ker je vse več pogosto nezakonitega priseljevanja iz držav z nizkimi plačami, 

navideznega samozaposlovanja ter oddajanja del zunanjim izvajalcem in podizvajalcem, 

zaradi česar se povečuje število prekarnih zaposlitev in že tako visoka brezposelnost ter 

poslabšuje varstvo delavcev; 

1. vztraja, da sta notranji trg in projekt Evropske komisije za mobilnost delavcev neuspešna, 

vključno z direktivo o mobilnosti delavcev;  

2. poziva Komisijo, naj nemudoma preneha z vsemi poskusi usklajevanja nacionalnih 

mehanizmov določanja plač in kolektivnih pogajanj, kot trenutno počne z uvajanjem 

načela „enako plačilo za enako delo“, kar je nevaren poseg v suverenost držav članic;  

3. poziva države članice, naj se borijo proti socialnemu dampingu, zlasti z odkrivanjem 

navideznih družb;  

4. poziva, naj se na vseh ravneh upravljanja uporabijo vsa razpoložljiva sredstva za boj proti 

pojavu tujih agencij za začasno delo, ki na podlagi Direktive 96/71/ES o napotitvi 

delavcev na delo v okviru opravljanja storitev vzpostavljajo nelojalno prakso, ko 
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ponujajo cenejše voznike kot lokalna podjetja in s tem izničujejo učinke vlaganja v 

konkurenčnost ter gospodarski in socialni razvoj sektorja cestnega prometa;  

5. poziva, naj se na vseh ravneh upravljanja uporabijo vsa razpoložljiva sredstva za boj proti 

zlorabam v zvezi z neupravičenim oddajanjem naročil podizvajalcem, ki se pogosto 

uporablja za prikrivanje goljufij in izkoriščanje neprijavljenega dela tujih delavcev, zlasti 

v gradbeništvu; 

6. naroči svojemu predsedniku, naj posreduje to resolucijo Svetu, Komisiji ter vladam in 

parlamentom držav članic. 

Or. fr 

 

 


