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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne 
veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. potvrdzuje, že pracovné právo je predovšetkým v kompetencii členských štátov a 
sociálnych partnerov a medzi jednotlivými štátmi sa výrazne líši;

2. uznáva s Komisiou, že takéto rozdiely však môžu oslabiť právnu situáciu pracovníkov a 
žiada, aby sa táto situácia vyriešila na základe kritérií ILO (Medzinárodná organizácia 
práce); podporuje vytváranie európskeho trhu práce, ako aj voľný pohyb poskytovateľov 
služieb v Únii; konštatuje však zvýšené napätie medzi vnútroštátnym pracovným právom 
a pravidlami vnútorného trhu vo viacerých oblastiach;

3. domnieva sa, že smernica o vysielaní pracovníkov je tým, že stanovuje minimálne 
požadované pravidlá ochrany práce, nevyhnutným nástrojom na zabezpečenie 
spravodlivého zaobchádzania s rôznymi pracovníkmi v rámci cezhraničnej práce na dobu 
určitú; domnieva sa však, že účinné kontrolné nástroje sú nevyhnutné na to, aby bolo 
možné čeliť zneužívaniu; konštatuje v tejto súvislosti, že súčasná judikatúra Súdneho 
dvora uznáva právo hostiteľského členského štátu vyžadovať potrebné dokumenty na 
overenie toho, či sa dodržiavajú podmienky zamestnávania smernice o vysielaní 
pracovníkov; vyzýva preto Komisiu, aby aktívnejšie spolupracovala s členskými štátmi s 
cieľom zlepšiť cezhraničnú spoluprácu inšpektorátov práce;

4. odvoláva sa v tejto súvislosti na rozsudok Súdneho dvora vo veci Wolff & Müller1, 
ktorým sa uznáva zásada reťazovej zodpovednosti medzi dodávateľským podnikom a 
subdodávateľským podnikom; vyzýva Komisiu, aby na túto tému predložila európsky 
legislatívny rámec;

5. pripomína vzhľadom na rôzne prebiehajúce konania pred Súdnym dvorom doložku Monti 
vloženú do smernice o službách.

  
1 Vec C-60/03, 12. októbra 2004.
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