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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi teisė imtis kolektyvinių veiksmų, remiantis Bendrijos teisyno bendraisiais 
principais, pripažinta pagrindine teise,

B. kadangi laisvo paslaugų judėjimo principas, kaip ir kitos vidaus rinkos laivės, yra 
Europos integracijos esmė, taigi šios laisvės jokiu būdu neturėtų būti laikomos kliūtimis 
derėtis dėl kolektyvinių sutarčių,

1. pabrėžia, kad reikia išlaikyti, viena vertus, laisvės teikti paslaugas ir steigimosi laisvės, 
kita vertus, tinkamų darbuotojų darbo sąlygų užtikrinimo pusiausvyrą;

2. atsižvelgdamas Europos Teisingumo Teismo sprendimus, pabrėžia, kad dėl to, jog kitų 
valstybių narių paslaugų teikėjai priversti derėtis dėl komandiruotųjų darbuotojų darbo 
sąlygų, kurios neįtrauktos į  Direktyvą 96/71/EB, gali atsirasti teisės teikti paslaugas 
suvaržymų; taigi, kolektyvinių veiksmų, skirtų paslaugų teikėjams iš kitų valstybių narių, 
turi būti imamasi juos numatytiems iš anksto;

3. pabrėžia, kad nereikia persvarstyti direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo teikiant 
paslaugas nuostatų; 

4. mano, kad pakanka to, jog šios nuostatos taikomos ir įgyvendinamos vienodai, siekiant 
užtikrinti, kad jos tikslai būtų įgyvendinami ir kad būtų laikomasi esamų valstybių narių, į 
kurias komandiruoti darbuotojai, derybų dėl kolektyvinių sutarčių nuostatų;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares šalinti trūkumus, kurių esama įgyvendinant, taikant ir 
vykdant Direktyvą 96/71/EB; ragina Komisiją imtis tinkamų veiksmų prieš valstybes 
nares, kurios netaiko šios srities Bendrijos teisės aktų taip, kaip išaiškino Europos 
Teisingumo Teismas; 

6. ragina Komisiją rengti daugiau gairių, susijusių su darbuotojų komandiravimu teikiant 
paslaugas, valstybėms narėms ir atsižvelgti į Europos Teisingumo Teismo sprendimus 
siekiant užtikrinti, kad daugiau neatsirastų jo išaiškinimų neatitikimų.
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