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POBUDE
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:
1. potrjuje, da so za delovno pravo pristojne predvsem države članice in socialni partnerji ter
da na tem področju obstajajo precejšnje razlike med posameznimi državami;
2. se strinja s Komisijo, da lahko te razlike ogrožajo pravni položaj delavcev, in zahteva, da
se odpravijo na podlagi meril Mednarodne organizacije dela; podpira vzpostavitev
evropskega trga dela in prostega pretoka izvajalcev storitev v Uniji; vendar opozarja na
vedno večjo napetost med nacionalnim delovnim pravom in pravili notranjega trga na več
področjih;
3. ocenjuje, da je direktiva o napotitvi z določitvijo bistvenih minimalnih predpisov za
varstvo delavcev temelj za zagotavljanje enake obravnave različnih delavcev v primeru
začasnega čezmejnega delovnega razmerja; vendar ocenjuje, da so učinkovita orodja
nadzora nujna za soočanje z zlorabami; v zvezi s tem ugotavlja, da sedanja sodna praksa
Sodišča Evropskih skupnosti priznava pravico države članice gostiteljice, da zahteva
dokumente, potrebne za preverjanje izpolnjevanja pogojev za zaposlitev iz direktive o
napotitvi delavcev; zato poziva Komisijo, naj dejavneje sodeluje z državami članicami pri
izboljšanju čezmejnega sodelovanja inšpektoratov za delo;
4. se v zvezi se tem sklicuje na sodbo Wolff in Müller Sodišča Evropskih skupnosti1, ki
priznava načelo verige odgovornosti med podjetjem, ki je plačnik, in podjetjem, ki je
podizvajalec; poziva Komisijo, naj v zvezi s tem predlaga evropski zakonodajni okvir;
5. na podlagi različnih postopkov, ki potekajo pred Sodiščem Evropskih skupnosti, opozarja
na Montijevo klavzulo, ki je vključena v direktivo o storitvah.
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C-60/03, 12.10.2004.
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