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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Zatrudnienia 
i Spraw Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. potwierdza, że prawo pracy wchodzi przede wszystkim w zakres kompetencji państw 
członkowskich oraz partnerów społecznych i znacznie się różni w zależności od kraju;

2. zgadza się jednak z Komisją, że taka rozbieżność może pogorszyć sytuację prawną 
pracowników i wzywa do zlikwidowania różnic w oparciu o kryteria wyznaczone przez 
Międzynarodową Organizację Pracy (MOP); popiera utworzenie europejskiego rynku 
pracy oraz swobodny przepływ usługodawców w obrębie Unii; zauważa jednak dotyczącą 
wielu dziedzin rosnącą niezgodność między krajowym prawem pracy a zasadami rynku 
wewnętrznego;

3. uważa, że dyrektywa dotycząca delegowania pracowników określająca podstawowe 
minimalne zasady ochrony zatrudnienia jest niezbędnym narzędziem dla zapewnienia 
równego traktowania pracowników w kontekście transgranicznego stosunku pracy na czas 
określony; uważa jednak, że aby zapobiec nadużyciom niezbędne są skuteczne 
instrumenty kontroli; zauważa w tym kontekście, że orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości uznaje prawo przyjmującego państwa członkowskiego do wymogu 
przedstawienia koniecznych dokumentów w celu sprawdzenia zgodności z warunkami 
zatrudnienia określonymi w dyrektywie dotyczącej delegowania pracowników; wzywa 
zatem Komisję do czynnej współpracy z państwami członkowskimi w celu usprawnienia 
transgranicznej współpracy pomiędzy inspektoratami pracy;

4. odsyła w tym kontekście do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Wolff & 
Müller1 uznającego zasadę odpowiedzialności wynikającej z powiązań między 
przedsiębiorstwem – zleceniodawcą a przedsiębiorstwem - wykonawcą; wzywa Komisję 
do zaproponowania europejskich ram prawnych regulujących tę kwestię;

5. w odniesieniu do toczących się obecnie procedur przed Trybunałem Sprawiedliwości 
przypomina o klauzuli Montiego włączonej do dyrektywy usługowej.

  
1 C-60/03, 12 października 2004 r.
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