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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā tiesības uz kolektīvu rīcību tiek atzītas par Kopienas tiesību vispārējo principu 
pamattiesībām;

B. tā kā pakalpojumu brīvas aprites princips, tāpat kā citi iekšējā tirgus brīvības principi, ir 
Eiropas integrācijas pamatā un tāpēc šīs brīvības nekādā ziņā nedrīkst uzskatīt par 
kolektīvo sarunu ierobežojumiem;

1. uzsver vajadzību saglabāt līdzsvaru starp brīvību pakalpojumu sniegšanā un brīvību veikt 
uzņēmējdarbību, no vienas puses, un piemērotu darba apstākļu nodrošināšanu darba 
ņēmējiem, no otras puses;

2. ņemot vērā EKT nolēmumus, norāda, ka pakalpojumu sniedzēji no citām dalībvalstīm,
kas ir spiesti vest sarunas par norīkoto darba ņēmēju darba apstākļiem, kuri neatbilst
Direktīvas 96/71/EK prasībām, var novest pie pakalpojumu sniegšanas brīvības 
ierobežojumiem; tāpēc paredzamā veidā ir jāiesniedz kolektīvas prasības pakalpojumu
sniedzējiem no citām dalībvalstīm;

3. uzsver, ka attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu nav nepieciešams pārskatīt direktīvas 
noteikumus par darba ņēmēju norīkojumiem darbā;

4. uzskata, ka vienveidīga tās noteikumu piemērošana un izpilde ir pietiekama, lai 
nodrošinātu tās mērķu sasniegšanu un tās dalībvalsts kolektīvajās sarunās panāktās 
vienošanās ievērošanu, uz kuru darba ņēmēji tiek norīkoti;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis novērst nepilnības Direktīvas 96/71/EK īstenošanā, 
piemērošanā un izpildē; mudina Komisiju veikt attiecīgus pasākumus pret dalībvalstīm, 
kas nepiemēro Kopienas tiesības šajā jomā saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas 
skaidrojumu; 

6. aicina Komisiju attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu dot dalībvalstīm vairāk norādījumu
par darba ņēmēju norīkošanu, ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas nolēmumu, lai 
izvairītos no turpmākām pretrunām tā skaidrojumā.
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