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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že právo na kolektivní akci je uznávaným základním právem v rámci 
obecných zásad práva Společenství,

B. vzhledem k tomu, že zásada volného pohybu služeb i ostatní svobody vnitřního trhu jsou 
jádrem evropské integrace, a proto by se na ně nemělo v žádném případě nahlížet jako na 
omezení kolektivního vyjednávání,

1. podtrhuje potřebu udržet rovnováhu mezi svobodou poskytování služeb a svobodou 
usazování na jedné straně a zabezpečením přiměřených pracovních podmínek 
zaměstnanců na straně druhé;

2. při zohlednění rozhodnutí Evropského soudního dvora zdůrazňuje, že poskytovatelé 
služeb z jiných členských států, kteří jsou nuceni k jednáním o jiných pracovních 
podmínkách vyslaných pracovníků, než vyžaduje směrnice 96/71/ES, mohou vést 
k omezení svobody poskytování služeb; proto by se mělo ke kolektivním akcím 
zaměřeným na poskytovatele z jiných členských států přistupovat předvídatelným 
způsobem;

3. zdůrazňuje, že ustanovení směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb 
není třeba revidovat; 

4. domnívá se, že jednotné uplatňování a prosazování ustanovení této směrnice postačí 
k tomu, že bude zabezpečeno dosažení jejích cílů i dodržování dohod o kolektivním 
vyjednávání, které existují v členských státech, do nichž jsou pracovníci vysíláni;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby napravily nedostatky v provádění, uplatňování 
a prosazování směrnice 96/71/ES; naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala náležitá opatření 
proti členským státům, které neuplatňují právní předpisy Společenství v této oblasti podle 
interpretace Evropského soudního dvora; 

6. vyzývá Komisi, aby členským státům poskytla další pokyny k vysílání pracovníků 
v rámci poskytování služeb a aby přitom zohlednila rozhodnutí Evropského soudního 
dvora s cílem předejít dalším nesrovnalostem v jeho interpretaci.
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