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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:
1. επιβεβαιώνει ότι το εργατικό δίκαιο υπάγεται κυρίως στην αρμοδιότητα των κρατών
μελών και των κοινωνικών εταίρων και διαφέρει πολύ από κράτος σε κράτος· τονίζει
ωστόσο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά την περιορισμένη της αρμοδιότητα στον τομέα
αυτόν, οφείλει να επικεντρώσει τις ενέργειές της στην εφαρμογή των στόχων της
Στρατηγικής της Λισαβόνας σχετικά με έναν μεγαλύτερο αριθμό θέσεων εργασίας και με
θέσεις εργασίας καλύτερης ποιότητας·
2. τονίζει ότι η εργατική νομοθεσία αποτελεί νομοθεσία που εξυπηρετεί την κοινωνική
προστασία και αποσκοπεί στην προστασία των εργαζομένων·
3. θεωρεί ότι ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί, τόσο σε επίπεδο Ένωσης (άρθρο 137 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, το κατάλληλο
πλαίσιο για την δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου για τις σχέσεις εργασίας· εκτιμά,
ως εκ τούτου, ότι ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να συμμετέχει επισήμως στις
διαβουλεύσεις στο πλαίσιο αυτών των προβληματισμών· εκτιμά ότι η γενική ενίσχυση
των κοινωνικών εταίρων και μιας εντονότερης διακρατικής συνεργασίας συμβάλλει
σημαντικά στην επιθυμητή εφαρμογή της αρχής της ισότητας·
4. υποστηρίζει ότι η ασφάλεια της απασχόλησης πρέπει να είναι στόχος καθαυτός, ούτως
ώστε σε περίπτωση απώλειας θέσεων εργασίας να υπάρχει η δυνατότητα ταχείας
επανόδου στην απασχόληση· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό την ιδιαίτερη σημασία της
διά βίου μάθησης·
5. θεωρεί ότι οι υπερβολικές προστατευτικές ρυθμίσεις στον τομέα του εργατικού δικαίου
μπορεί να αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις από την πρόσληψη εργαζομένων· συμφωνεί με
την Επιτροπή ότι ένα ευέλικτο πλαίσιο στον τομέα της εργατικής νομοθεσίας αυξάνει την
ικανότητα προσαρμογής των αγορών εργασίας και προάγει την απασχόληση· θεωρεί
επίσης ότι δεν πρέπει να επιβληθούν στις επιχειρήσεις επιπλέον γραφειοκρατικά βάρη,
αλλά πρέπει να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, γεγονός το οποίο ισχύει ιδιαίτερα για τις
ΜΜΕ· στηρίζει τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2007,
σύμφωνα με την οποία ο διοικητικός φόρτος πρέπει να μειωθεί κατά 25% έως το έτος
2012·
6. εφιστά την προσοχή στην οδηγία σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων, τον κανονισμό
σχετικά με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες ρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ, που
προστατεύουν συνολικά τα δικαιώματα των εργαζομένων· υποστηρίζει ότι δεν είναι
χρήσιμος ο ορισμός των όρων "μισθωτός εργαζόμενος" και "αυτοαπασχολούμενος" σε
ευρωπαϊκό επίπεδο· τάσσεται υπέρ της υλοποίησης ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και της
ελεύθερης κυκλοφορίας των παρόχων υπηρεσιών εντός της Ένωσης· περιπτώσεις
σύγκρουσης μεταξύ του εθνικού εργατικού δικαίου και των κανόνων της εσωτερικής
αγοράς θα πρέπει να επιλύονται με την υπερίσχυση των εθνικών κανόνων της εργατικής
νομοθεσίας·
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7. εκτιμά ότι η οδηγία σχετικά με την απόσπαση, προβλέποντας τους ελάχιστους
επιτακτικούς κανόνες για την προστασία των εργαζομένων, είναι το απαραίτητο εργαλείο
για τη διασφάλιση δίκαιης μεταχείρισης των διαφόρων εργαζομένων στο πλαίσιο
διασυνοριακής προσωρινής εργασιακής σχέσης· θεωρεί ωστόσο ότι είναι απαραίτητα
αποτελεσματικά μέσα ελέγχου, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι καταχρήσεις·
διαπιστώνει, ωστόσο, σχετικά ότι η υφιστάμενη νομολογία του Δικαστηρίου αναγνωρίζει
ότι το κράτος μέλος υποδοχής πρέπει να έχει μόνο το δικαίωμα να ζητεί έγγραφα,
σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να δεσμευθεί
ότι θα εργαστεί με περισσότερο ενεργό τρόπο με τα κράτη μέλη ώστε να βελτιωθεί η
διασυνοριακή συνεργασία για τις επιθεωρήσεις εργασίας·
8. αναφέρεται σχετικά στην απόφαση Wolff & Müller του Δικαστηρίου που αναγνωρίζει
την αρχή της αλυσιδωτής ευθύνης μεταξύ της επιχείρησης που δίνει την εντολή και της
επιχείρησης-υπεργολάβου· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και διευκολύνει την
ενισχυμένη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών των
κρατών μελών· ζητεί στην περίπτωση αυτή να μην επιβαρύνεται η κύρια επιχείρηση με
πρόσθετο γραφειοκρατικό και οικονομικό βάρος·
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