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POBUDE
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:
1. potrjuje, da so za delovno pravo pristojne predvsem države članice in socialni partnerji ter
da na tem področju obstajajo precejšnje razlike med posameznimi državami; vseeno
poudarja, da mora Evropska unija, čeprav je njena pristojnost na tem področju omejena,
osrediniti svoje ukrepe na izvajanje ciljev Lizbonske strategije, da se zagotovi več in
kvalitetnejša delovna mesta;
2. poudarja, da je delovno pravo zakonodaja o socialni zaščiti, katere namen je varstvo
delavcev;
3. meni, da je na ravni EU in držav članic (v skladu s členom 137 Pogodbe ES) socialni
dialog ustrezno orodje za vzpostavitev regulativnega okvira za zaposlitvena razmerja; zato
meni, da je treba socialni dialog v tej razpravi formalno upoštevati; meni, da bosta splošna
okrepitev socialnih partnerjev in večje nadnacionalno sodelovanje veliko prispevala k
izpolnitvi načela enakosti;
4. meni, da mora varnost zaposlitve sama po sebi biti cilj, tako da se ob izgubi delovnega
mesta omogoči hitra ponovna zaposlitev; v tem smislu poudarja poseben pomen
vseživljenjskega učenja;
5. meni, da lahko pretirano zaščitniški predpisi delovnega prava odvrnejo podjetja od
zaposlovanja delavcev; se strinja s Komisijo, da prožni pogoji v delovnem pravu povečajo
prilagodljivost trgov dela in spodbujajo zaposlovanje; nadalje meni, da se podjetjem ne
sme naložiti dodatnih birokratskih bremen, in da je treba zmanjšati upravne stroške, zlasti
kar zadeva mala podjetja; se pridružuje izjavi Evropskega sveta z 9. maja 2007, da se za
cilj postavi znižanje upravnega bremena za 25 % do leta 2012;
6. opozarja na direktivo o napotitvi delavcev, uredbo o sistemih socialne varnosti in druge
uredbe na ravni EU, ki zagotavljajo celovito zaščito pravic zaposlenih; meni, da na
evropski ravni ni potrebe po opredelitvi pojmov "zaposlen" in "samozaposlen"; podpira
vzpostavitev evropskega trga dela in prostega pretoka izvajalcev storitev v Uniji; nasprotja
med nacionalnim delovnim pravom in pravili mednarodnega trga je treba rešiti tako, da se
da prednost nacionalnim pravilom na področju delovnega prava;
7. meni, da je direktiva o napotitvi, ki določa bistvene minimalne predpise za varstvo
delavcev, temelj za zagotavljanje pravične obravnave različnih delavcev v primeru
začasnega čezmejnega delovnega razmerja; vendar ocenjuje, da so učinkovita orodja
nadzora nujna za boj proti zlorabam; Ugotavlja pa, da veljavna sodna praksa Sodišča
Evropskih skupnosti priznava, da bi države članice gostiteljice morale biti pooblaščene
izključno, da zahtevajo dokumente v skladu z načelom sorazmernosti; poleg tega poziva
Komisijo, naj dejavneje sodeluje z državami članicami pri izboljšanju čezmejnega
sodelovanja inšpektoratov za delo;
8. v zvezi s tem se sklicuje na sodbo Wolff in Müller Sodišča Evropskih skupnosti, ki
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priznava načelo verige odgovornosti med podjetjem, ki je plačnik, in podjetjem, ki je
podizvajalec; poziva Komisijo, naj spodbuja in olajša okrepljeno sodelovanje in
izmenjavo najboljše prakse med oblastmi držav članic; poziva, da se glavnim podjetjem
ne naloži dodatnega birokratskega ali finančnega bremena.
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