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SUĠĠERIMENTI
Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u
l-Affarijiet Soċjali, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:
1. Jikkonferma li d-dritt għax-xogħol huwa prinċiparjament kompetenza ta' l-Istati Membri u
ta' l-imsieħba soċjali u huwa ferm differenti minn Stat għall-ieħor;
2. Flimkien mal-Kummissjoni jirrikonoxxi li differenza bħal din tista' xorta waħda ddgħajjef
is-sitwazzjoni ġuridika tal-ħaddiema u għalhekk jitlob li din titranġa fuq il-bażi tal-kriterji
ta' l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO); huwa favur it-twettiq ta' suq
Ewropew tax-xogħol kif ukoll taċ-ċirkolazzjoni ħielsa tal-fornituri tas-servizz fl-Unjoni;
madankollu jinnota tensjoni li qed tikber bejn id-dritt għax-xogħol nazzjonali u r-regoli
tas-suq intern f'bosta oqsma.
3. Huwa tal-fehma li d-direttiva dwar l-Istazzjonar tal-Ħaddiema, permezz ta' l-istipular ta'
regoli essenzjali minimi għall-ħarsien tal-ħaddiema, hija għodda indispensabbli biex ikun
żgurat it-trattament ġust tal-ħaddiema differenti fil-kuntest ta' relazzjoni ta' impjieg
transkonfinali temporanja; madankollu huwa tal-fehma li huma meħtieġa strumenti
effettivi ta' kontroll għal kontra l-abbuż; jinnota f'dan ir-rigward li l-każistika eżistenti talQorti tal-Ġustizzja tirrikonoxxi d-dritt ta' l-Istat Membru ospitanti li jirrikjedi d-dokumenti
meħtieġa sabiex tiġi verifikata konformita mal-kundizzjonijiet ta' l-impjiegi tad-direttiva
dwar l-Istazzjonar tal-Ħaddiema; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni sabiex timpenja
ruħha b'mod aktar attiv sabiex taħdem ma' l-Istati Membri biex titjieb il-koperazzjoni
transkonfinali fl-ispezzjonijiet tax-xogħol;
4. F'dan ir-rigward jirreferi għall-ġudizzju Wolff & Müller tal-Qorti tal-Ġustizzja u
jirrikonoxxi l-prinċipju tar-responsabilta għall-katina bejn l-impriża kuntrattwali u limpriża sottokuntrattwali; jistieden lill-Kummissjoni sabiex tipproponi qafas leġiżlattiv
Ewropew dwar dan is-suġġett;
5.

Ifakkar, rigward il-proċeduri differenti li qegħdin fis-seħħ bħalissa fil-Qorti tal-Ġustizzja,
il-klawżola Monti, inserita fid-Direttiva tas-Servizzi.
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