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21.3.2019 A8-0206/175

Alteração 175
Marita Ulvskog
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores no setor do 
transporte rodoviário
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A fim de criar um setor de 
transportes rodoviários seguro, eficiente e 
socialmente responsável, é necessário 
assegurar, por um lado, condições de 
trabalho adequadas e proteção social para 
os condutores e, por outro, condições 
comerciais adequadas e condições de 
concorrência equitativas para os 
operadores.

(1) A liberdade de circulação dos 
trabalhadores, a liberdade de 
estabelecimento e a liberdade de prestação 
de serviços são princípios fundamentais 
do mercado interno. Esses princípios 
estão consagrados no Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) e assumem uma importância vital 
para o bom funcionamento do mercado 
interno. A fim de criar um setor de 
transportes rodoviários seguro, eficiente e 
socialmente responsável, é necessário 
assegurar um equilíbrio entre a livre 
circulação de serviços de transporte e 
condições de trabalho condignas, a 
igualdade de tratamento e a proteção 
social para os condutores, bem como um 
enquadramento empresarial competitivo e 
equitativo para os operadores.
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21.3.2019 A8-0206/176

Alteração 176
Marita Ulvskog
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores no setor do 
transporte rodoviário
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (1-A) No discurso sobre o Estado da 
União que proferiu em 13 de setembro de 
2017, o Presidente da Comissão anunciou 
que será estabelecida uma Autoridade 
Europeia do Trabalho.
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21.3.2019 A8-0206/177

Alteração 177
Marita Ulvskog
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores no setor do 
transporte rodoviário
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A grande mobilidade inerente aos 
serviços de transporte rodoviário exige 
especial atenção para assegurar que os 
condutores beneficiem dos direitos que 
lhes assistem e que os operadores não 
sejam confrontados com obstáculos 
desproporcionados suscetíveis de 
restringir indevidamente a sua liberdade 
de prestação de serviços transfronteiriços.

(2) A grande mobilidade inerente aos 
serviços de transporte rodoviário exige 
especial atenção para assegurar que os 
condutores beneficiem dos direitos que 
lhes assistem e que são mantidas 
condições de concorrência equitativas ao 
mesmo tempo que é respeitada a liberdade 
de prestação de serviços.
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21.3.2019 A8-0206/178

Alteração 178
Marita Ulvskog
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores no setor do 
transporte rodoviário
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (2-A) A fim de preservar ou reforçar a 
competitividade da União Europeia, as 
regras nacionais em matéria de transporte 
rodoviário devem ser proporcionadas e 
justificadas, não devem dificultar ou 
tornar menos atrativo o exercício das 
liberdades fundamentais garantidas pelo 
TFUE, nomeadamente a liberdade de 
prestação de serviços, e devem, 
simultaneamente, respeitar as condições 
de trabalho condignas e a proteção social 
dos condutores.
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21.3.2019 A8-0206/179

Alteração 179
Marita Ulvskog
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores no setor do 
transporte rodoviário
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Proposta de diretiva
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (2-B) O setor do transporte rodoviário é 
extremamente competitivo e caracteriza-se 
por distorções específicas que têm origem 
em práticas abusivas de busca do foro 
mais favorável seguidas pelos 
transportadores no intuito de reduzir ou 
evitar custos salariais e contribuições 
para a segurança social, ou outras 
contribuições sociais e laborais, práticas 
essas que, no passado, resultaram num 
«nivelamento por baixo» em termos 
concorrenciais. O bom funcionamento do 
mercado interno deve basear-se em 
condições de concorrência equitativas. É, 
pois, necessário tomar medidas adicionais 
para evitar que os transportadores 
rodoviários sigam práticas abusivas de 
busca do foro mais favorável, 
nomeadamente medidas horizontais a 
nível do Direito europeu das sociedades, 
de molde a pôr cobro à seleção do regime 
mais favorável e à arbitragem 
regulamentar praticadas pelos 
transportadores rodoviários.
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21.3.2019 A8-0206/180

Alteração 180
Marita Ulvskog
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores no setor do 
transporte rodoviário
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O equilíbrio entre a melhoria das 
condições sociais e as condições de 
trabalho dos condutores e a simplificação 
do exercício da livre prestação de serviços 
de transporte rodoviário, com base numa 
concorrência leal entre operadores 
nacionais e estrangeiros, é crucial para o 
bom funcionamento do mercado interno. 

(3) O equilíbrio entre a simplificação 
do exercício da livre prestação de serviços 
de transporte rodoviário – com base numa 
concorrência não discriminatória entre 
operadores nacionais e estrangeiros que 
reduza os encargos administrativos 
desnecessários e melhore as condições 
sociais e de trabalho dos condutores – é 
crucial para estabelecer o bom 
funcionamento do setor do transporte 
rodoviário do mercado interno.
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21.3.2019 A8-0206/181

Alteração 181
Marita Ulvskog
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores no setor do 
transporte rodoviário
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Após avaliação da eficácia e 
eficiência da atual legislação social da 
União no domínio dos transportes 
rodoviários, foram identificadas 
determinadas lacunas nas disposições em 
vigor, assim como deficiências na sua 
execução. Além disso, há uma série de 
discrepâncias entre os Estados-Membros 
em matéria de interpretação, aplicação e 
execução das regras. Esta situação gera 
incerteza jurídica e desigualdade de 
tratamento dos condutores e operadores, 
que são prejudiciais para as condições 
laborais, sociais e concorrenciais no setor.

(4) Após avaliação da eficácia e 
eficiência da atual legislação social da 
União no domínio dos transportes 
rodoviários, foram identificadas 
determinadas lacunas nas disposições em 
vigor, assim como deficiências na sua 
execução, a par de práticas ilícitas, tais 
como o recurso a empresas «de fachada». 
Deve ser dada maior ênfase à luta contra 
o trabalho não declarado no setor dos 
transportes. Além disso, há uma série de 
discrepâncias entre os Estados-Membros 
em matéria de interpretação, aplicação e 
execução das regras, que dá azo a elevados 
encargos administrativos para os 
condutores e os operadores. Esta situação 
gera incerteza jurídica, que é prejudicial 
para as condições laborais, sociais e 
concorrenciais no setor.
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21.3.2019 A8-0206/182

Alteração 182
Marita Ulvskog
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores no setor do 
transporte rodoviário
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (4-A) A fim de assegurar a correta 
aplicação do disposto nas Diretivas 
96/71/CE1-A e 2014/67/UE1-B do 
Parlamento Europeu e do Conselho, é 
necessário reforçar os controlos e a 
cooperação ao nível da União para 
combater a fraude relacionada com o 
destacamento dos condutores, bem como 
prever verificações mais rigorosas com 
vista a assegurar o pagamento efetivo das 
contribuições sociais dos condutores 
destacados.
––––––––––––––––––
1-A. Diretiva 96/71/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 16 de dezembro de 1996, relativa 
ao destacamento de trabalhadores no âmbito de 
uma prestação de serviços (JO L 18 de 21.1.1997, 
p. 1).
1-B. Diretiva 2014/67/UE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 15 de maio de 2014, respeitante à 
execução da Diretiva 96/71/CE relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito de uma 
prestação de serviços e que altera o Regulamento 
(UE) n.º 1024/2012 relativo à cooperação 
administrativa através do Sistema de Informação 
do Mercado Interno («Regulamento IMI») (JO L 
159 de 28.5.2014, p. 11).  
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21.3.2019 A8-0206/183

Alteração 183
Marita Ulvskog
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores no setor do 
transporte rodoviário
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) É fundamental a aplicação 
adequada, eficaz e coerente das disposições 
em matéria de tempo de trabalho, a fim de 
proteger as condições de trabalho dos 
condutores e prevenir as distorções da 
concorrência decorrentes do seu 
incumprimento. Por conseguinte, é 
conveniente prorrogar os atuais requisitos 
de aplicação uniformes estabelecidos na 
Diretiva 2006/22/CE, a fim de controlar o 
cumprimento das disposições relativas ao 
tempo de trabalho previstas na Diretiva 
2002/15/UE.

(5) É fundamental a aplicação 
adequada, eficaz e coerente das disposições 
em matéria de tempo de trabalho, a fim de 
proteger as condições de trabalho dos 
condutores e prevenir as distorções da 
concorrência decorrentes do seu 
incumprimento. Por conseguinte, é 
conveniente prorrogar os atuais requisitos 
de aplicação uniformes estabelecidos na 
Diretiva 2006/22/CE, a fim de controlar o 
cumprimento das disposições relativas ao 
tempo de trabalho previstas na Diretiva 
2002/15/UE. Os controlos na estrada 
efetuados ao abrigo das disposições da 
Diretiva 2002/15/UE relativas aos 
controlos devem limitar-se à verificação 
do tempo de trabalho semanal e diário, 
das pausas, dos períodos de repouso e do 
trabalho noturno. A verificação do 
cumprimento de todas as outras 
obrigações decorrentes da Diretiva 
2002/15/CE deve ter lugar nas instalações 
do operador.
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21.3.2019 A8-0206/184

Alteração 184
Marita Ulvskog
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores no setor do 
transporte rodoviário
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A cooperação administrativa entre 
os Estados-Membros, no que se refere à 
aplicação das regras de âmbito social no 
domínio dos transportes rodoviários, 
revelou-se insuficiente, o que dificultou e 
tornou mais ineficaz e incoerente a 
aplicação da legislação transfronteiras. 
Importa, portanto, criar um quadro para 
uma comunicação e assistência mútua 
eficazes, incluindo o intercâmbio de dados 
sobre infrações e informações sobre boas 
práticas de execução.

(6) A cooperação administrativa entre 
os Estados-Membros e o apoio da União 
no que se refere à aplicação das regras de 
âmbito social no domínio dos transportes 
rodoviários revelaram-se insuficientes, o 
que dificultou e tornou mais ineficaz e 
incoerente a aplicação da legislação 
transfronteiras. Importa, portanto, criar um 
quadro para uma comunicação e assistência 
mútua eficazes, incluindo o intercâmbio de 
dados sobre infrações e informações sobre 
boas práticas de execução.
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