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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne 
veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže právo na kolektívne konanie je uznávané ako základné právo v rámci všeobecných 
zásad práva Spoločenstva,

B. keďže zásada voľného pohybu služieb ako aj iné slobody vnútorného trhu sú jadrom 
európskej integrácie, a preto by v žiadnom prípade nemali byť považované za 
obmedzenia kolektívneho vyjednávania,

1. zdôrazňuje potrebu zachovať rovnováhu medzi slobodou poskytovania služieb 
a slobodou usadzovania na jednej strane a zabezpečením primeraných pracovných 
podmienok zamestnancov na druhej strane;

2. zdôrazňuje, zohľadňujúc rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, že nútenie 
poskytovateľov služieb z iných členských štátov k rokovaniam o pracovných 
podmienkach vyslaných zamestnancov, ktoré sú iné ako to vyžaduje smernica 96/71/ES, 
môže spôsobiť obmedzenie slobody poskytovania služieb; preto by sa malo ku 
kolektívnemu konaniu zameranému na poskytovateľov služieb z iných členských štátov 
pristupovať predvídateľným spôsobom;

3. zdôrazňuje, že ustanovenia smernice o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania 
služieb nie je potrebné revidovať;

4. domnieva sa, že jednotné uplatňovanie a presadzovanie ustanovení tejto smernice budú 
stačiť nato, aby sa zabezpečilo dosiahnutie jej cieľov a dodržiavanie dohôd 
o kolektívnom vyjednávaní, ktoré existujú v členských štátoch, do ktorých sú pracovníci 
vysielaní;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby napravili nedostatky vo vykonávaní, uplatňovaní 
a presadzovaní smernice 96/71/ES; naliehavo vyzýva Komisiu, aby prijala potrebné 
opatrenia proti členským štátom, ktoré podľa interpretácie Európskeho súdneho dvora 
v tejto oblasti neuplatňujú právne predpisy Spoločenstva;

6. vyzýva Komisiu, aby členským štátom poskytla lepšie usmernenia pokiaľ ide o vysielanie 
pracovníkov v rámci poskytovania služieb a aby pritom zohľadnila rozhodnutie 
Európskeho súdneho dvora s cieľom zabrániť ďalším nezrovnalostiam v jeho 
interpretácii.
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