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21.3.2019 A8-0206/175

Amendamentul 175
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a crea un sector al 
transportului rutier sigur, eficient și 
responsabil din punct de vedere social, este 
necesar să se asigure condiții adecvate de 
muncă și o protecție socială 
corespunzătoare pentru conducătorii auto, 
pe de o parte, și condiții comerciale și de 
concurență echitabile pentru operatori, pe 
de altă parte.

(1) Libera circulație a lucrătorilor, 
libertatea de stabilire și libertatea de a 
presta servicii reprezintă principii 
fundamentale ale pieței interne. Acestea 
sunt consacrate în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
și sunt esențiale pentru buna funcționare 
a pieței interne. Pentru a crea un sector al 
transportului rutier sigur, eficient și 
responsabil din punct de vedere social, este 
necesar să se asigure un echilibru între 
libera circulație a serviciilor de transport 
și condiții decente de muncă, egalitate de 
tratament și o protecție socială 
corespunzătoare pentru conducătorii auto și 
un mediu de afaceri competitiv și echitabil 
pentru operatori.
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21.3.2019 A8-0206/176

Amendamentul 176
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (1a) În discursul său privind starea 
Uniunii din 13 septembrie 2017, 
președintele Comisiei a anunțat că va fi 
creată o Autoritate Europeană a Muncii.
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21.3.2019 A8-0206/177

Amendamentul 177
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Nivelul ridicat de mobilitate inerent 
serviciilor de transport rutier necesită o 
atenție deosebită pentru asigurarea faptului 
că toți conducătorii auto beneficiază de 
drepturile care li se cuvin și că operatorii 
nu se confruntă cu obstacole 
administrative disproporționate, care le 
limitează în mod nejustificat libertatea de 
a presta servicii transfrontaliere.

(2) Nivelul ridicat de mobilitate inerent 
serviciilor de transport rutier necesită o 
atenție deosebită pentru asigurarea faptului 
că toți conducătorii auto beneficiază de 
drepturile care li se cuvin și că se mențin 
condiții de concurență echitabile, 
respectându-se totodată libertatea de a 
presta servicii.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/178

Amendamentul 178
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (2a) Normele naționale aplicate 
transportului rutier ar trebui să fie 
proporționale și justificate și să nu 
împiedice sau să facă mai puțin atractivă 
exercitarea libertăților fundamentale 
garantate de TFUE, cum ar fi libertatea 
de a presta servicii, pentru a menține sau 
a mări competitivitatea Uniunii, 
respectând totodată condițiile de muncă 
decente și protecția socială pentru 
conducătorii auto.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/179

Amendamentul 179
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (2b) Sectorul transportului rutier este 
foarte competitiv și caracterizat de 
denaturări specifice, generate de practici 
abuzive de căutare a jurisdicției celei mai 
favorabile de către operatori pentru a 
reduce sau a evita costurile salariale și 
contribuțiile la asigurările sociale, sau de 
alte condiții sociale și de muncă, care, în 
trecut, au condus la o uniformizare la un 
nivel inferior în materie de concurență. O 
piață internă funcțională trebuie să se 
bazeze pe condiții de concurență 
echitabile. Prin urmare, sunt necesare 
măsuri suplimentare pentru a preveni 
practicile abuzive ale operatorilor de 
transport rutier, prin intermediul căutării 
jurisdicției celei mai favorabile, inclusiv 
măsuri orizontale în dreptul societăților 
comerciale la nivelul Uniunii, pentru a 
pune capăt practicii de căutare a 
regimului celui mai favorabil și 
arbitrajului de reglementare utilizate de 
către operatorii de transport rutier.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/180

Amendamentul 180
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Echilibrul dintre îmbunătățirea 
condițiilor sociale și de muncă ale 
conducătorilor auto și facilitarea 
exercitării libertății de a presta servicii de 
transport rutier pe baza unei concurențe 
loiale între operatorii naționali și străini 
este esențial pentru buna funcționare a 
pieței interne. 

(3) Echilibrul dintre facilitarea 
exercitării libertății de a presta servicii de 
transport rutier pe baza unei concurențe 
nediscriminatorii între operatorii naționali 
și străini, reducerea sarcinilor 
administrative inutile și îmbunătățirea 
condițiilor sociale și de muncă ale 
conducătorilor auto sunt esențiale pentru 
crearea unui sector al transporturilor 
rutiere care să funcționeze bine în cadrul 
pieței interne.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/181

Amendamentul 181
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După evaluarea eficacității și a 
eficienței legislației sociale actuale a 
Uniunii în domeniul transportului rutier, au 
fost identificate anumite lacune ale 
dispozițiilor existente și deficiențe ale 
controlului aplicării acestora. În plus, 
există o serie de discrepanțe între statele 
membre în ceea ce privește interpretarea și 
aplicarea normelor. Acest lucru creează 
insecuritate juridică și inegalitate de 
tratament pentru conducătorii auto și 
operatori, ceea ce aduce prejudicii 
condițiilor sociale, de muncă și de 
concurență în acest sector.

(4) După evaluarea eficacității și a 
eficienței legislației sociale actuale a 
Uniunii în domeniul transportului rutier, au 
fost identificate anumite lacune ale 
dispozițiilor existente și deficiențe ale 
controlului aplicării acestora, precum și 
practici ilegale, cum ar fi utilizarea 
societăților de tip „cutie poștală”. Ar 
trebui să se pună accentul mai mult pe 
combaterea muncii nedeclarate în 
sectorul transporturilor. În plus, există o 
serie de discrepanțe între statele membre în 
ceea ce privește interpretarea și aplicarea 
normelor, creându-se sarcini 
administrative ridicate pentru 
conducătorii auto și operatori. Acest lucru 
creează insecuritate juridică, ceea ce aduce 
prejudicii condițiilor sociale, de muncă și 
de concurență în acest sector.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/182

Amendamentul 182
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (4a) Pentru a asigura aplicarea corectă 
a Directivelor 96/71/CE1a și 2014/67/UE1b 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, ar trebui consolidate 
controalele și cooperarea la nivelul 
Uniunii pentru a combate fraudele legate 
de detașarea conducătorilor auto și ar 
trebui efectuate verificări mai stricte 
pentru a asigura faptul că se plătesc cu 
adevărat contribuțiile sociale pentru 
conducătorii auto detașați.
––––––––––––––––––
1a. Directiva 96/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 
decembrie 1996 privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 
(JO L 18, 21.1.1997, p. 1).
1b Directiva 2014/67/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 mai 
2014 privind asigurarea respectării 
aplicării Directivei 96/71/CE privind 
detașarea lucrătorilor în cadrul prestării 
de servicii și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 
privind cooperarea administrativă prin 
intermediul Sistemului de informare al 
pieței interne („Regulamentul IMI”) (JO 
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L 159, 28.5.2014, p. 11).  
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21.3.2019 A8-0206/183

Amendamentul 183
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Controlul adecvat, eficace și 
coerent al dispozițiilor privind timpul de 
lucru este esențial pentru a proteja 
condițiile de lucru ale conducătorilor auto 
și pentru a preveni denaturarea concurenței 
care rezultă din nerespectarea normelor. 
Prin urmare, este oportună extinderea 
cerințelor de control uniforme existente, 
prevăzute în Directiva 2006/22/CE, la 
verificarea conformității cu dispozițiile 
referitoare la timpul de lucru prevăzute în 
Directiva 2002/15/UE.

(5) Controlul adecvat, eficace și 
coerent al dispozițiilor privind timpul de 
lucru este esențial pentru a proteja 
condițiile de lucru ale conducătorilor auto 
și pentru a preveni denaturarea concurenței 
care rezultă din nerespectarea normelor. 
Prin urmare, este oportună extinderea 
cerințelor de control uniforme existente, 
prevăzute în Directiva 2006/22/CE, la 
verificarea conformității cu dispozițiile 
referitoare la timpul de lucru prevăzute în 
Directiva 2002/15/UE. Controalele 
prevăzute în Directiva 2002/15/UE ar 
trebui să fie efectuate exclusiv în trafic și 
să vizeze timpul de lucru zilnic și 
săptămânal, pauzele, perioadele de 
odihnă și munca de noapte. Controalele 
privind celelalte obligații care decurg din 
Directiva 2002/15/CE ar trebui efectuate 
la sediul operatorului.

Or. en



AM\1180657RO.docx PE621.702v01-00

RO Unită în diversitate RO

21.3.2019 A8-0206/184

Amendamentul 184
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Cooperarea administrativă între 
statele membre în ceea ce privește punerea 
în aplicare a normelor sociale în domeniul 
transportului rutier s-a dovedit a fi 
insuficientă, motiv pentru care controalele 
transfrontaliere sunt mai dificile, 
ineficiente și lipsite de coerență. Este 
necesar, prin urmare, să se stabilească un 
cadru pentru o comunicare și o asistență 
reciprocă eficientă, inclusiv pentru 
schimbul de date privind încălcările și de 
informații cu privire la bunele practici de 
control.

(6) Cooperarea administrativă între 
statele membre și sprijinul din partea 
Uniunii în ceea ce privește punerea în 
aplicare a normelor sociale în domeniul 
transportului rutier s-au dovedit a fi 
insuficiente, motiv pentru care controalele 
transfrontaliere sunt mai dificile, 
ineficiente și lipsite de coerență. Este 
necesar, prin urmare, să se stabilească un 
cadru pentru o comunicare și o asistență 
reciprocă eficientă, inclusiv pentru 
schimbul de date privind încălcările și de 
informații cu privire la bunele practici de 
control.

Or. en


