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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия
по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще
приеме, следните предложения:
1. Потвърждава, че правото на работа е главно от компетенцията на държавитечленки и социалните партньори и съществено се различава в различните държави;
2. Признава, заедно с Комисията, че въпреки това подобно несходство може отслаби
правното положение на работниците и призовава за подобряването му, въз основа
на критериите на Международната организация на труда (МОТ); обявява се в полза
на изграждането на европейски пазар на труда, както и на свободното движение на
доставчиците на услуги в Съюза; въпреки това забелязва нараснало напрежение
между националното трудово право и правилата на вътрешния пазар в много
области;
3. Счита, че директивата за командироване на работниците, която предвижда
минимални императивни правила относно защита на работа, е необходим
инструмент за гарантиране на справедливо отношение към различните работници в
рамките на временни трудови трансгранични отношения; въпреки това счита, че са
необходими ефективни инструменти за контрол с цел противопоставяне на
злоупотребите; в това отношение отбелязва, че съществуващата съдебна практика
на Съда на Европейските общности признава правото на приемащата държавачленка да изисква необходимите документи, за да може да провери спазването на
условията на заетост, определени в директивата относно командироването на
работници; следователно приканва Комисията да се ангажира по-активно с работата
с държавите-членки с цел подобряване на трансграничното сътрудничество на
инспекциите по труда;
4. В това отношение се отнася до решението по случая Wolff & Müller на Съда на
Европейските общности, което признава принципа на отговорност на веригата
между поръчителя и фирмата-подизпълнител; приканва Комисията да предложи
европейска законодателна рамка по този въпрос;
5. Припомня, по отношение на различните процедури в ход в Съда на Европейските
общности, клаузата “Монти”, включена в директивата относно услугите.
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