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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα ανάληψης συλλογικής δράσης έχει αναγνωριστεί ως
θεμελιώδες δικαίωμα που διέπει τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών, όπως και 
άλλες ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς, αποτελούν τον πυρήνα της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης και συνεπώς αυτές οι ελευθερίες δεν πρέπει να θεωρούνται σε καμία
περίπτωση ως περιορισμοί στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, 

1. υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρείται μια ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας της
παροχής υπηρεσιών και της ελευθερίας εγκατάστασης, αφενός, και της διασφάλισης
κατάλληλων εργασιακών συνθηκών για τους εργαζόμενους, αφετέρου·

2. επισημαίνει, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του ΔΕΚ, ότι το γεγονός ότι οι πάροχοι
υπηρεσιών από άλλα κράτη μέλη οι οποίοι αναγκάζονται να διαπραγματεύονται
διαφορετικές εργασιακές συνθήκες για τους αποσπασμένους εργαζόμενους από αυτές
που προβλέπονται από την οδηγία 96/71/ΕΚ μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό της 
ελευθερίας παροχής υπηρεσιών· συνεπώς, συλλογικές δράσεις που στοχεύουν τους
παρόχους υπηρεσιών από άλλα κράτη μέλη πρέπει να αναλαμβάνονται με προβλέψιμο
τρόπο·

3. τονίζει ότι δεν είναι αναγκαία η αναθεώρηση των διατάξεων της οδηγίας σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών·

4. εκτιμά ότι η ενιαία εφαρμογή και επιβολή των διατάξεών της αρκούν για να
εξασφαλιστεί και η επίτευξη των στόχων της και ο σεβασμός των ρυθμίσεων των
συλλογικών διαπραγματεύσεων που ισχύουν στα κράτη μέλη στα οποία αποσπώνται 
εργαζόμενοι·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διορθώσουν τις ελλείψεις όσον αφορά την 
εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ· προτρέπει την Επιτροπή να λάβει
κατάλληλες δράσεις κατά των κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο σε
αυτόν τον τομέα, όπως ερμηνεύεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο·

6. καλεί την Επιτροπή να παρέχει περισσότερη καθοδήγηση στα κράτη μέλη για την
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω
ανακολουθίες σχετικά με την ερμηνεία της. 
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