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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. Overwegende dat het recht op collectieve actie als fundamenteel recht van de algemene 
beginselen van het Gemeenschapsrecht wordt erkend,

B. Overwegende dat het beginsel van het vrij verkeer van diensten, evenals andere vrijheden
van de interne markt, de kern vormen van de Europese integratie en deze vrijheden 
daarom in geen geval mogen worden beschouwd als beperkingen van de collectieve 
onderhandeling, 

1. benadrukt de noodzaak om een evenwicht te behouden tussen de vrijheid van 
dienstverlening en de vrijheid van vestiging enerzijds en het garanderen van toereikende 
arbeidsvoorwaarden voor werknemers anderzijds; 

2. wijst er, onder inachtneming van de arresten van het Hof van Justitie, op dat indien 
dienstverleners uit andere lidstaten worden gedwongen in onderhandeling te gaan over 
andere arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers dan die vereist in Richtlijn 
96/71/EG, dit kan leiden tot beperking van de vrijheid van dienstverlening; daarom 
dienen collectieve acties tegen dienstverleners uit andere lidstaten op voorzienbare wijze 
plaats te vinden;

3. benadrukt dat er geen noodzaak bestaat tot herziening van de bepalingen van de Richtlijn 
betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van 
diensten;

4. is van mening dat een eenvormige toepassing en handhaving van de bepalingen van de 
richtlijn toereikend zijn om de doelstellingen ervan te bereiken en bestaande collectieve 
onderhandelingsregelingen van de lidstaten waar werknemers worden gedetacheerd te 
respecteren;

5. verzoekt de Commissie en lidstaten tekortkomingen in de tenuitvoerlegging, toepassing 
en handhaving van Richtlijn 96/71/EC te corrigeren; vraagt de Commissie met klem de 
noodzakelijke maatregelen te nemen tegen lidstaten die het Gemeenschapsrecht op dit 
gebied niet naleven zoals wordt uitgelegd door het Europees Hof van Justitie; 

6. verzoekt de Commissie om lidstaten beter te assisteren betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, onder 
inachtneming van het arrest van het Europees Hof van Justitie, teneinde verdere 
discrepanties inzake de interpretatie ervan te vermijden.
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