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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. megerősíti, hogy a munkajog elsősorban a tagállamok és a szociális partnerek hatáskörébe 
tartozik és országonként alapvető eltérések fedezhetőek fel; 

2. a Bizottsággal együtt elismeri, hogy egy ilyen mértékű eltérés a munkavállalók jogi 
helyzetét gyengítheti, ezért kéri ennek orvoslását az ILO (Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet) által lefektetett kritériumok alapján; támogatja az európai munkaerőpiac 
létrehozását és a szolgáltatók Unión belüli szabad mozgását; ugyanakkor megállapítja, 
hogy a nemzeti munkajog és a belső piac szabályozása közti feszültség számos területen 
egyre nő;

3. úgy véli, hogy a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv – amely a minimális 
munkavédelemre vonatkozó kötelező szabályokat fekteti le – elengedhetetlen eszköz 
annak biztosítására, hogy a határokon átnyúló ideiglenes munkaviszony keretén belül 
dolgozó különböző munkavállalók egyenlő bánásmódban részesüljenek; azonban úgy véli, 
hogy a hatékony ellenőrzés létfontosságú a visszaélések elleni küzdelemhez; ezzel 
kapcsolatban megállapítja, hogy a Bíróság jelenlegi joggyakorlata elismeri a befogadó 
ország arra vonatkozó jogát, hogy olyan dokumentumokat kérjen be, amelyek alapján 
ellenőrizni tudja, hogy a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvben lefektetett 
foglalkoztatási körülményeket betartják-e; ezért felhívja a Bizottságot, hogy kötelezze el 
magát a tagállamokkal történő aktívabb együttműködésre, hogy javítsák a munkaügyi 
felügyeletek közti határokon átnyúló kooperációt;

4. ezért utal a Bíróság Wolff & Müller1 ügyben hozott ítéletére, amelyben elismeri az 
üzletlánc fő- és az alvállalkozó közti felelősségi elvét; felkéri a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot a témával kapcsolatos európai jogi keretre ;

5. emlékeztet a Bíróságnál folyamatban lévő különböző eljárások szempontjából a 
szolgáltatásokról szóló irányelvbe illesztett Monti-záradékra.

  
1 C-60/03, 2004. október 12.
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