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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele
a következő javaslatokat:

A. mivel a kollektív fellépéshez való jogot a közösségi jogot vezérlő általános elvek 
alapvető jogként ismerik el,

B. mivel a szolgáltatások szabad mozgásának elve, valamint a belső piac nyújtotta egyéb 
szabadságok az európai integráció alapját képezik, ezért e szabadságjogokat 
semmiképpen sem szabad a kollektív alku gátjának tekinteni,

1. kiemeli, hogy fenn kell tartani az egyensúlyt egyrészről a szolgáltatásnyújtás és a 
letelepedés szabadsága, másrészről a foglalkoztatottak számára történő megfelelő 
munkakörülmények biztosítása között;

2. hangsúlyozza –tekintettel az Európai Bíróság ítéleteire –, hogy a szolgáltatásnyújtás 
szabadságának korlátozásához vezethet az, amennyiben a más tagállamban működő 
szolgáltatók a kiküldött munkavállalóknak biztosítandó munkakörülmények tekintetében 
a 96/71/EK irányelvben erre vonatkozóan meghatározott kötelezettségeken túl is 
tárgyalásokra kényszerülnek; ezért a más tagállamban működő szolgáltatókra irányuló 
kollektív fellépéseket előrelátható módon kell végrehajtani;

3. hangsúlyozza, hogy a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló irányelv nem szorul módosításra; 

4. úgy gondolja, hogy az irányelv rendelkezéseinek egységes alkalmazása és végrehajtása 
elegendő a benne foglalt célkitűzések eléréséhez, és az azon tagállamokban létező, 
kollektív alkuval kapcsolatos szabályozás tiszteletben tartásához, amelyek felé a 
munkavállalók kiküldetése irányul;

5. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy orvosolják a 96/71/EK irányelv végrehajtása 
és alkalmazása tekintetében tapasztalt hiányosságokat; sürgeti a Bizottságot, hogy 
megfelelően lépjen fel azon tagállamokkal szemben, amelyek nem alkalmazzák ezen a 
területen a közösségi jogot, illetve annak az Európai Bíróság által követett értelmezését; 

6. felkéri a Bizottságot, hogy adjon jobb iránymutatást a tagállamoknak a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről, figyelembe véve az Európai 
Bíróság ítéleteit, a szabályozás értelmezése terén kialakuló további különbségek 
elkerülése érdekében.
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