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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât dreptul la acțiune colectivă este recunoscut ca drept fundamental în cadrul 
principiilor generale ale dreptului comunitar;

B. întrucât principiul liberei circulații a serviciilor, ca și alte libertăți din cadrul pieței 
interne, reprezintă un principiu de bază al integrării europene și, prin urmare, aceste 
libertăți nu ar trebui să fie privite în niciun caz ca restricții impuse negocierilor colective;

1. subliniază nevoia de a păstra un echilibru între libertatea prestării serviciilor și libertatea 
de stabilire, pe de o parte, și asigurarea unor condiții de muncă adecvate pentru angajați, 
pe de altă parte;

2. remarcă, ținând seama de hotărârile CEJ, faptul că prestatorii de servicii din alte state 
membre sunt obligați să ia parte la negocieri privind condițiile de lucru ale lucrătorilor 
detașați, altele decât cele prevăzute de Directiva 96/71/CE, poate impune restricții 
libertății de a presta servicii; prin urmare, acțiunile colective care vizează prestatorii de 
servicii din alte state membre ar trebui realizate într-un mod previzibil;

3. subliniază faptul că nu este necesară revizuirea prevederilor Directivei privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii;

4. consideră că aplicarea și respectarea uniforme ale dispozițiilor acesteia sunt suficiente 
pentru a garanta atingerea obiectivelor sale și respectarea convențiilor privind negocierile 
colective existente în statele membre în care sunt detașați lucrătorii;

5. solicită Comisiei și statelor membre să remedieze deficiențele apărute în ceea ce privește 
transpunerea, normele de aplicare și asigurarea respectării Directivei 96/71/CE; îndeamnă 
Comisia să ia măsurile adecvate împotriva statelor membre care nu aplică dreptul 
comunitar în acest domeniu așa cum este interpretat de Curtea Europeană de Justiție; 

6. solicită Comisiei să ofere mai multe orientări statelor membre privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, având în vedere hotărârea Curții Europene de 
Justiție, pentru a evita alte discrepanțe în ceea ce privește interpretarea acestei directive.
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