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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o direito de recorrer a acções colectivas é reconhecido como um direito 
fundamental dos princípios gerais do direito comunitário,

B. Considerando que o princípio da livre circulação de serviços, a exemplo de outras 
liberdades do mercado interno, está no centro da integração europeia e que, por 
conseguinte, estas liberdades não podem ser consideradas como limitações às negociações 
colectivas,

1. Sublinha a necessidade de manter o equilíbrio entre a livre prestação de serviços e a 
liberdade de estabelecimento, por um lado, e a garantia de condições de trabalho 
adequadas, por outro;

2. Observa que, tendo em conta os acórdãos do Tribunal de Justiça, o facto de os prestadores 
de serviços de outros Estados-Membros serem obrigados a negociações relativas às 
condições de trabalho dos trabalhadores destacados que não as exigidas pela Directiva
96/71/CE pode limitar a liberdade de prestação de serviços; consequentemente, deveriam 
ser empreendidas de forma previsível acções colectivas em prol dos prestadores de 
serviços de outros Estados-Membros;

3. Sublinha que não é necessário rever as disposições da directiva relativa ao destacamento 
de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços;

4. Considera que a aplicação e a observação uniformes das disposições da directiva são 
suficientes para garantir a realização dos seus objectivos e o respeito das convenções 
colectivas existentes nos Estados-Membros para os quais são destacados trabalhadores;

5. Convida a Comissão e os Estados-Membros a colmatar as lacunas da execução, aplicação 
e observância da Directiva 96/71/CE; insta a Comissão a tomar medidas adequadas contra 
os Estados-Membros que não apliquem o direito comunitário neste domínio, tal como 
interpretado pelo Tribunal de Justiça;

6. Solicita à Comissão que dê mais orientações aos Estados-Membros sobre o destacamento 
dos trabalhadores no âmbito da prestação de serviços, tendo em conta a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça, a fim de evitar outras divergências de interpretação da directiva.
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