Firmele europene de constructii apreciaza acordul consiliului EPSCO
ca un pas important fata de “ dumping-ul social”.
FIEC salută eforturile întreprinse de către Președinția lituaniană a UE, care au condus,
ieri seară, la un acord în cadrul Consiliului EPSCO de la o abordare generală cu privire
la propunerea de directivă privind "Punerea în aplicare la Detașarea lucratorilor ".
Acest acord este un pas important în lupta împotriva fraudei sociale și abuzurile în
domeniul de "Detașarea lucrătorilor", care afectează în mod serios acele companii care
sunt conforme cu legislația, precum și ocuparea forței de muncă în sectorul nostru ",
declară Thomas Schleicher, președinte al FIEC.
Textul aprobat de Consiliul EPSCO permite statelor membre să impună cerințele
administrative și măsurile de control care sunt necesare pentru a asigura respectarea
efectivă a obligațiilor stabilite în "Detașarea lucratorilor " directiva (96/71/CE), de
asemenea, posibilitatea de a aplica noi măsuri în caz de nevoie, din cauza noilor
evoluții.
"IMM-urile și firmele mai mari din domeniul construcţiilor afiliate la FIEC au considerat
întotdeauna "lista închisa" de măsuri de control propusa inițial ar fi inadecvata. Pentru a
fi în măsură să efectueze un control eficient, Statele Membre au nevoie de o anumită
flexibilitate, limitată prin interzicerea folosirii abuzive și discriminatorii a acestor măsuri.
Singura modalitate de a realiza acest lucru este o "listă deschisă" de măsuri de control,
cum ar fi cele două solicitate inca de la începerea procedurii legislative de catre cei doi
Parteneri Sociali din industria europeană a construcțiilor, FIEC și EFBWW, ce au fost
solicitati de la începutul procedurii legislative ", adaugă Thomas Schleicher.
În ceea ce privește cealalta problema controversata, și anume "răspunderea solidară",
a contractantului principal și sub-contractori, în timp ce ceea ce face obligatorie pentru
sectorul de construcții, Consiliul EPSCO. De asemenea, permite statelor membre care
nu au un astfel de sistem și / sau care nu doresc să aplice măsuri alternative pentru a
atinge aceleași obiective.
"Constructori, IMM-urile și firmele mai mari de construcții sunt pregătiți să poarte
responsabilitatea. De asemenea, pentru sub-contractari directe, cu condiția ca sa poata
dovedi conformitatea acestora cu legislația existenta. Această responsabilitate poate
lua forma unor scheme de "răspundere comună", așa cum este în prezent în 8 state
membre, dar poate fi realizat prin măsuri alternative ", subliniază Thomas Schleicher.
FIEC incurajeaza Consiliul si Parlamentul European pentru a încheia viitoarele
negocieri tripartite cât mai curând posibil, continuand eforturile de imbunătățire în
continuarea directivei "de executare" propuse. Problemele specifice care necesită o
acțiune urgentă sunt: o mai strânsă colaborare administrativă, inclusiv utilizarea TIC,
"falși independenți" și clarificarea faptului că, în caz de "detașare falsa", este aplicabilă
întreaga legislație relevantă din țara "gazdă".

