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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Rätten till kollektiva åtgärder är en grundläggande rättighet enligt gemenskapsrättens 
allmänna principer.

B. Principen om fri rörlighet för tjänster, liksom andra friheter inom den inre marknaden, är 
centrala inom den europeiska integrationen. Dessa friheter ska därför inte i något fall 
anses som begränsningar av kollektivförhandlingar.

1. Europaparlamentet understryker behovet av att upprätthålla balansen mellan friheten att 
tillhandahålla tjänster och etableringsfriheten å ena sidan och garantin för lämpliga
arbetsförhållanden å andra sidan.

2. Europaparlamentet påpekar, mot bakgrund av EG-domstolens rättspraxis, att det faktum 
att tjänsteleverantörer från andra medlemsländer tvingas förhandla om andra 
arbetsförhållanden för utstationerade arbetstagare än de som fastställs i direktiv 96/71/EG 
kan leda till inskränkningar av friheten att tillhandahålla tjänster. Därför bör kollektiva 
åtgärder som berör tjänsteleverantörer från andra medlemsstater vidtas på ett förutsägbart 
sätt.

3. Europaparlamentet framhåller att det inte är nödvändigt att se över bestämmelserna 
i direktivet om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster.

4. Europaparlamentet anser att en enhetlig tillämpning och kontroll av bestämmelserna 
i direktivet räcker för att garantera att direktivets mål uppnås och att bestämmelserna om 
kollektivförhandlingar respekteras i de medlemsstater där arbetstagare är utstationerade.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att åtgärda brister
i genomförandet, tillämpningen och kontrollen av efterlevnaden av direktivet 96/71/EG.
Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta lämpliga åtgärder mot de medlemsstater 
som inte tillämpar gemenskapsrätten inom detta område såsom domstolen tolkar den.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge mer information till medlemsstaterna 
om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster. Den 
rättspraxis som tillämpas vid EG-domstolen ska då beaktas för att undvika ytterligare 
avvikelser från domstolens tolkning.
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