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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet bekräftar att arbetsrätten i första hand omfattas av medlemsstaternas 
och arbetsmarknadens parters behörighet, samt att den skiljer sig på djupet 
medlemsstaterna emellan.

2. Europaparlamentet instämmer med kommissionen i att sådana skillnader kan försvaga 
arbetstagarnas rättsliga ställning och efterlyser förbättringar på grundval av Internationella 
arbetsorganisationens kriterier. Parlamentet förordar en gemenskapens arbetsmarknad och 
fri rörlighet för tjänsteleverantörer i unionen. Spänningarna mellan nationell arbetsrätt och 
den inre marknadens regler har ökat på flera områden.

3. Utstationeringsdirektivet innehåller bindande minimiregler för skydd på arbetsplatsen och 
är ett ofrånkomligt verktyg för att garantera rättvis behandling för olika arbetstagare som 
befinner sig i ett tillfälligt, gränsöverskridande arbetsförhållande. Effektiva 
kontrollinstrument är absolut nödvändiga för att bemöta missbruk. I domstolens befintliga 
rättspraxis erkänns värdmedlemsstatens rätt att kräva de handlingar som behövs för att 
kunna verifiera att arbetsvillkoren i direktivet om utstationering av arbetstagare 
respekteras. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att engagera sig aktivare i 
samarbetet med medlemsstaterna för att förbättra yrkesinspektionernas samarbete över 
gränserna.

4. Man kan i detta sammanhang hänvisa till domstolens dom i ärendet Wolff & Müller1, där 
principen om ansvar i kedjan mellan det uppdragsgivande företaget och underleverantören 
slås fast. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå 
gemenskapsramlagstiftning på området.

5. Med tanke på de olika pågående förfarandena vid domstolen påminner Europaparlamentet 
om Monti-klausulen i tjänstedirektivet.

  
1 Dom i mål C-60/03 av den 12 oktober 2004.


