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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. bevestigt dat het arbeidsrecht voornamelijk onder de bevoegdheid van de lidstaten en de 
sociale partners valt en van lidstaat tot lidstaat fors verschilt;

2. erkent met de Commissie dat dergelijke verschillen de rechtspositie van werknemers 
niettemin kunnen verzwakken en verlangt dan ook dat hier iets aan wordt gedaan op basis 
van de criteria van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie); pleit voor de 
totstandbrenging van een Europese arbeidsmarkt alsmede voor het vrij verkeer van 
dienstverleners in de Unie; constateert evenwel dat het nationale arbeidsrecht op 
verschillende terreinen steeds meer op gespannen voet komt te staan met de regels van de 
interne markt; 

3. is van oordeel dat de detacheringsrichtlijn waarin dwingende minimumregels voor 
arbeidsbescherming zijn vastgelegd een onmisbaar instrument is voor de billijke 
behandeling van de uiteenlopende werknemers in het kader van een tijdelijke 
grensoverschrijdende arbeidsbetrekking; is echter van mening dat er absoluut doelmatige 
controle-instrumenten nodig zijn om misbruik te voorkomen; stelt in dit verband vast dat 
in de huidige jurisprudentie van het Hof van Justitie wordt erkend dat de lidstaat van 
ontvangst het recht heeft de nodige documenten te verlangen om te kunnen nagaan of 
wordt voldaan aan de in de detacheringsrichtlijn vastgelegde arbeidsvoorwaarden; doet 
derhalve een beroep op de Commissie om zich actiever met de lidstaten in te zetten voor 
een verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking bij arbeidsinspecties; 

4. verwijst in dit verband naar het arrest Wolff & Müller van het Hof van Justitie1 waarin het 
beginsel wordt erkend dat het opdrachtgevende bedrijf borg staat voor het uitvoerende 
bedrijf; verzoekt de Commissie een Europees wetgevingskader op dit punt voor te stellen;

5. wijst in verband met de diverse procedures voor het Hof van Justitie op de Monti-clausule 
in de dienstenrichtlijn.

  
1 C-60/03 van 12 oktober 2004.


