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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at retten til at gennemføre faglige aktioner anerkendes som en 
grundlæggende rettighed i fællesskabsrettens generelle principper;

B. der henviser til, at princippet om fri bevægelighed for tjenesteydelser, som de andre 
frihedsrettigheder i det indre marked, er centralt for den europæiske integration, hvorfor 
disse frihedsrettigheder i ingen tilfælde bør betragtes som begrænsninger for 
overenskomstforhandlinger,

1. fremhæver behovet for at bevare balancen mellem den frie bevægelighed for 
tjenesteydelser og etableringsfriheden på den ene side og sikring af passende arbejdsvilkår 
for arbejdstagerne på den anden;

2. påpeger i lyset af EF-Domstolens domme, at tjenesteudbydere fra andre medlemsstater, 
som tvinges ud i forhandlinger om udstationerede arbejdstageres arbejdsvilkår, ud over 
det der kræves i direktiv 96/71/EF, kan føre til en begrænsning i den frie bevægelighed for 
tjenesteydelser, hvorfor faglige aktioner rettet mod tjenesteudbydere fra andre 
medlemsstater bør gennemføres på en forudsigelig måde;

3. fremhæver, at der ikke er behov for at revidere bestemmelserne i direktivet om 
udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser;

4. mener, at ensartet anvendelse og håndhævelse af bestemmelserne er nok til at sikre, at 
målene opfyldes, samt at overenskomstforhandlingsordningerne i de medlemsstater, hvor 
arbejdstagere er udstationeret, respekteres;

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at afhjælpe manglerne i gennemførelsen, 
anvendelsen og håndhævelsen af direktiv 96/71/EF; opfordrer Kommissionen til at træffe 
passende foranstaltninger over for medlemsstater, som ikke anvender fællesskabsretten på 
dette område som fortolket af EF-Domstolen;

6. opfordrer Kommissionen til i højere grad at vejlede medlemsstaterne om udstationering af 
arbejdstagere i forbindelse med tjenesteydelser, idet der tages højde for EF-Domstolens 
dom, med henblik på at undgå flere uoverensstemmelser i fortolkningen.
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