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NÁVRHY
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:
1. potvrzuje, že pracovní právo je především v působnosti členských států a sociálních
partnerů a mezi státy navzájem se výrazně liší;
2. uznává s Komisí, že taková rozdílnost může nicméně oslabit právní postavení pracovníků
a žádá proto nápravu na základě kritérii ILO (Mezinárodní organizace práce); je nakloněn
uskutečnění evropského trhu práce a rovněž tak volnému pohybu poskytovatelů služeb v
Unii; konstatuje však, že existuje zvýšené napětí mezi národním pracovním právem a
pravidly vnitřního trhu ve více oblastech;
3. domnívá se, že směrnice o vysílání pracovníků, která stanoví minimální bezpodmínečná
pravidla ochrany práce, je nezbytným nástrojem pro zajištění rovného zacházení s
různými pracovníky v rámci přeshraniční práce na dobu určitou; domnívá se, že účinné
kontrolní nástroje jsou nezbytné, aby bylo možno čelit zneužívání; v tomto ohledu
konstatuje, že stávající právní předpisy Soudního dvora uznávají právo přijímajícího
členského státu požadovat nezbytné dokumenty pro ověření, zda jsou dodržovány
podmínky zaměstnávání směrnice o vysílání pracovníků; vyzývá proto Komisi, aby se
aktivněji zapojila do spolupráce s členskými státy na zlepšení přeshraniční spolupráce v
oblasti inspekcí práce;
4. odkazuje se v tomto ohledu na rozsudek Soudního dvora ve věci Wolff & Müller1
uznávající zásadu řetězové odpovědnosti mezi podnikem-objednavatelem a podnikemsubdodavatelem; vyzývá Komisi, aby navrhla evropský právní rámec na toto téma;
5. připomíná v souvislosti s různými probíhajícími řízeními před Soudním dvorem
ustanovení Monti vložené do směrnice o službách.

1

C-60/03, 12. října 2004.
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