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Social dumpning i Europeiska unionen 

2015/2255(INI) 

Alternativt förslag till resolution (artikel 170.4 i arbetsordningen) som ersätter ett 

förslag till resolution som inte avser lagstiftning A8-0255/2016 

Europaparlamentets resolution om social dumpning i Europeiska unionen 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

A. Inom den inre marknaden råder stora ekonomiska klyftor, fattigdom, orättvisor. Den inre 

marknaden leder till att alla sociala förmåner i medlemsstaterna minskas genom att den 

förbiser och reducerar de nationella befogenheterna, och genom att det förs en 

omfördelningspolitik, den så kallade Sammanhållningspolitiken, för att driva igenom en 

ologisk och kontraproduktiv utvidgningsprocess.  

B. Principen om fri rörlighet i Europa liksom den europeiska rörlighetspolitiken, som 

omfattar direktivet om utstationering av arbetstagare, låter de marknadsaktörer som vill 

undvika eller kringgå gällande sociala bestämmelser för att skaffa sig konkurrensfördelar 

genom att utnyttja de skillnader som finns mellan medlemsstaterna i fråga om löner och 

sociala avgifter.  

C. Det blir allt vanligare att den ofta olagliga migrationen från låglöneländer utnyttjas till 

falskt egenföretagande, utkontraktering och underentreprenad, vilket leder till flera 

otrygga arbetstillfällen, en ännu högre arbetslöshet och till ett försämrat skydd för 

arbetstagare. 

1. Europaparlamentet hävdar att inre marknaden och kommissionens projekt om fri rörlighet 

för arbetstagare är ett misslyckande, liksom direktivet om utstationering av arbetstagare.  

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart upphöra med alla försök att 

samordna de nationella mekanismerna för lönesättning eller kollektiva 

avtalsförhandlingar, bl.a. de försök som för närvarande görs med ett införande av 

principen om lika lön för lika arbete, som utgör ett allvarligt hot mot medlemsstaternas 

suveränitet.  

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bekämpa social dumpning, framför allt 

genom att identifiera brevlådeföretagen.  
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4. Europaparlamentet uppmanar myndigheter på alla nivåer att ta till alla till buds stående 

medel för att bekämpa fenomenet med utländska bemanningsföretag som på basis av 

direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av 

tjänster, inför otillbörliga metoder genom att erbjuda billiga chaufförer från lokala företag 

vilket motverkar effekterna av de investeringar som görs i konkurrenskraft samt den 

ekonomiska och sociala tillväxten inom vägtransportsektorn.  

5. Europaparlamentet uppmanar samtliga myndigheter på alla nivåer att använda alla de 

verktyg som står till buds för att motarbeta missbruk som är kopplat till ett orimligt 

utnyttjande av underleverantörer, vilket alltför ofta används för att dölja bedrägerier och 

anlitande av odeklarerad utländsk arbetskraft, i synnerhet inom byggsektorn. 

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament. 

Or. fr 


