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SUGESTII

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forţei de muncă şi afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. confirmă faptul că dreptul muncii este, în principal, de competenţa statelor membre şi a 
partenerilor sociali şi diferă profund de la un stat la altul; 

2. recunoaşte, în consens cu Comisia, că o asemenea disparitate poate însă să submineze 
statutul juridic al muncitorilor şi solicită, prin urmare, corectarea acestei disparităţi pe 
baza criteriilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM); este în favoarea realizării unei 
pieţe europene a muncii ca şi a liberei circulaţii a prestatorilor de servicii în interiorul 
Uniunii; constată totuşi, în mai multe domenii, o creştere a tensiunilor între dreptul muncii
la nivel naţional şi reglementările pieţei interne;

3. consideră că, prin stipularea unor reguli obligatorii minimale pentru protejarea muncii, 
Directiva Detaşării Muncitorilor constituie un instrument indispensabil pentru asigurarea 
unui tratament echitabil al muncitorilor aflaţi într-o relaţie de muncă temporară 
transfrontalieră; consideră totuşi că existenţa unor instrumente eficace de control este 
indispensabilă pentru contracararea abuzurilor; constată, în această privinţă, că actuala 
jurisprudenţă a Curţii de Justiţie recunoaşte dreptul statului membru-gazdă de a cere 
documentele necesare spre a putea verifica respectarea condiţiilor de angajare prevăzute în 
Directiva Detaşării Muncitorilor, solicită deci Comisiei să se angajeze mai activ în 
conlucrarea cu statele membre pentru îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere între 
inspecţiile muncii;

4. face trimitere în acest sens la hotărârea Curţii de Justiţie în cauza Wolff & Müller1, care a 
recunoscut principiul lanţului de responsabilitate dintre întreprinderea-contractant 
principal şi întreprinderea subcontractantă; invită Comisia să propună un cadru legislativ 
european în această privinţă;

5. reaminteşte , în ceea ce priveşte diferitele proceduri în curs de desfăşurare în faţa Curţii de 
Justiţie, de clauza Monti, care a fost introdusă în Directiva Serviciilor.

  
1 C-60/03, 12 octombrie 2004.


