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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Zatrudnienia 
i Spraw Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że prawo do podejmowania działań zbiorowych uznane zostało za 
prawo podstawowe stanowiące część ogólnych zasad prawa wspólnotowego,

B. mając na uwadze, że zasada swobody przepływu usług, jak i inne swobody rynku 
wewnętrznego, stanowią podstawę integracji europejskiej i z tego względu nie powinny 
być w żadnym wypadku postrzegane jako ograniczenia układów zbiorowych,

1. podkreśla potrzebę zachowania równowagi pomiędzy swobodą świadczenia usług i 
swobodą przedsiębiorczości a zapewnieniem odpowiednich warunków zatrudnienia 
pracowników,

2. zauważa, biorąc pod uwagę orzeczenia ETS, że zmuszanie usługodawców z innych 
państw członkowskich do negocjacji w sprawie innych niż wymagane w dyrektywie 
96/71/WE warunków zatrudnienia oddelegowanych pracowników może prowadzić do 
ograniczenia swobody świadczenia usług; z tego względu działania zbiorowe 
wymierzone w usługodawców z innych państw członkowskich powinny być 
podejmowane w sposób przewidywalny;

3. podkreśla, że nie ma potrzeby dokonania przeglądu przepisów dyrektywy w sprawie 
delegowania pracowników w ramach świadczenia usług;

4. uważa, że jednolite stosowanie i wdrażanie przepisów tej dyrektywy nie wystarczy do 
zapewnienia realizacji jej celów oraz poszanowania porozumień o stosowaniu układów 
zbiorowych obowiązujących w państwach członkowskich, do których delegowani są 
pracownicy;

5. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o usunięcie niedociągnięć we wdrażaniu, 
stosowaniu i egzekwowaniu dyrektywy 96/71/WE; wzywa Komisję do podjęcia 
odpowiednich działań skierowanych przeciwko państwom członkowskim, które nie 
stosują prawa wspólnotowego w tej dziedzinie, zgodnie z wykładnią Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości;

6. wzywa Komisję do przedstawienia państwom członkowskim obszerniejszych wytycznych 
w sprawie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, mając na uwadze 
orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w celu uniknięcia dalszych 
rozbieżności co do jego wykładni.
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