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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че правото на колективни действия е признато като основно 
право на общите принципи на  правото на Общността,

Б. като има предвид, че принципът на свободно движение на услуги, както и другите 
свободи на вътрешния пазар стоят в основата на европейската интеграция и 
следователно тези свободи в никой случай не следва да се разглеждат като 
ограничения на колективните трудови договори,

1. подчертава необходимостта от запазване на баланса между свободата на 
предоставяне на услуги и свободата на установяване, от една страна, и 
осигуряването на подходящи условия на труд на работниците, от друга;

2. посочва, като взема предвид решенията на Съда на Европейските общности, че 
фактът, че доставчици на услуги от други държави-членки са принудени да водят
преговори относно условията на труд на командировани работници, различни от 
изискваните в Директива 96/71/ЕО, може да доведе до ограничение на свободата на 
предоставяне на услуги; следователно колективните действия, насочени към 
доставчици на услуги от други държави-членки, следва да бъдат предприемани по 
предвидим начин;

3. подчертава, че не е необходимо да се преразглеждат разпоредбите на Директивата 
относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги; 

4. счита, че единното прилагане и изпълнение на нейните разпоредби са достатъчни, 
за да се осигури постигането на целите й, както и спазването на договореностите 
относно колективните трудови договори, съществуващи в държавите-членки, в 
които работниците са командировани;

5. призовава Комисията и държавите-членки да коригират недостатъците по 
отношение на въвеждането, прилагането и изпълнението на Директива 96/71/ЕО; 
настоятелно призовава Комисията да предприеме подходящи действия срещу 
държавите-членки, които не прилагат правото на Общността в тази област според 
тълкуването на Съда на Европейските общности; 

6. призовава Комисията да осигури повече указания за държавите-членки относно 
командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги, като взема 
предвид решението на Съда на Европейските общности с оглед избягване на 
допълнителни несъответствия по отношение на неговото тълкуване.
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