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PASIŪLYMAI
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:
1. patvirtina, kad darbo teisė yra visų pirma valstybių narių ir socialinių partnerių
kompetencijos sritis ir labai skiriasi skirtingose valstybėse narėse; vis dėlto pabrėžia, kad,
nors Europos Sąjungos kompetencija šioje srityje ribota, ji turėtų savo priemones
nukreipti į Lisabonos strategijos tikslų įgyvendinimą, siekdama užtikrinti didesnį darbo
vietų skaičių ir geresnės kokybės darbo vietas;
2. pabrėžia, kad darbo teisę sudaro socialinės apsaugos teisės aktai, kurių tikslas –
darbuotojų apsauga;
3. mano, kad socialinis dialogas turi būti tinkamas ES ir valstybių narių lygmens pagrindas
(pagal EB sutarties 137 straipsnį), suteikiantis galimybę sukurti užimtumo santykių
reguliavimo struktūrą; todėl mano, kad socialinio dialogo klausimu, kaip šio diskusijų
proceso dalimi, turi būti oficialiai konsultuojamasi; mano, kad socialinių partnerių bendras
stiprinimas ir platesnis tarptautinis bendradarbiavimas labai prisidės prie lygybės principo
įgyvendinimo;
4. mano, kad užimtumo garantija turi iš tikrųjų būti tikslas tam, kad praradus darbą būtų
galima greitai iš naujo įsidarbinti; dėl to pabrėžia ypatingą mokymosi visą gyvenimą
svarbą;
5. mano, kad pernelyg ginamosios darbo teisės nuostatos gali atbaidyti įmones samdyti
darbuotojus; sutinka su Komisija, kad lanksčios darbo teisės sąlygos didina užimtumo
rinkų prisitaikymą ir skatina užimtumą; be to, mano, kad negalima leisti užkrauti
papildomos biurokratinės naštos įmonėms ir kad administracinės išlaidos turėtų būti
mažinamos, ypač kai tai susiję su mažomis įmonėmis; pritaria 2007 m. kovo 9 d. Europos
Tarybos ataskaitai tuo požiūriu, kad turėtų būti numatomas tikslas iki 2012 m. 25 proc.
sumažinti administracinę naštą;
6. atkreipia dėmesį į Darbuotojų komandiravimo direktyvą, reglamentą dėl socialinės
apsaugos sistemų ir kitus ES lygmens reglamentus, užtikrinančius visapusę darbuotojų
teisių apsaugą; mano, kad ES lygmeniu netikslinga išskirti sąvokų „dirbantys“ ir
„savarankiškai dirbantys“; pritaria Europos darbo rinkos sukūrimui ir laisvam paslaugų
teikėjų judėjimui Europos Sąjungoje; konfliktai tarp šalių darbo teisės ir vidaus rinkos
taisyklių turėtų būti sprendžiama teikiant viršenybę nacionalinės teisės taisyklėms;
7. mano, kad Darbuotojų komandiravimo direktyva, kurioje numatytos privalomos
minimalios darbo apsaugos taisyklės, labai reikalinga siekiant užtikrinti vienodų sąlygų
taikymą įvairiems darbuotojams, laikinai dirbantiems kitoje valstybėje; tačiau mano, kad
reikalingos efektyvios kontrolės priemonės kovoti su piktnaudžiavimu; tačiau pažymi, kad
Europos Teisingumo Teismo praktika pripažįsta, kad priimančiajai valstybei narei turėtų
būti suteikta tik teisė reikalauti dokumentų, remiantis proporcingumo principu; todėl dar
labiau ragina Komisiją įsipareigoti aktyviau dirbti su valstybėmis narėmis siekiant
pagerinti tarpvalstybinį darbo inspekcijų bendradarbiavimą;
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8. remiasi Teisingumo Teismo sprendimu Wolff & Müller byloje, kuriuo pripažįstamas
grandininės atsakomybės tarp siuntėjo įmonės ir subrangovo įmonės principas; ragina
Komisiją paskatinti ir palengvinti glaudesnį bendradarbiavimą bei pažangiosios patirties
mainus tarp valstybių narių institucijų; ragina, kad pagrindinėms įmonėms nebūtų
užkraunama papildomos biurokratinės arba finansinės naštos;
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