
AM\1180669PT.docx PE621.702v01-00

PT Unida na diversidade PT

22.3.2019 A8-0206/723

Alteração 723
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de aplicação e regras específicas para o destacamento de condutores no domínio 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 fim de criar um setor de 
transportes rodoviários seguro, eficiente e 
socialmente responsável, é necessário 
assegurar, por um lado, a livre circulação 
de mercadorias e a livre prestação de 
serviços, condições de trabalho adequadas 
e proteção social para os condutores e, por 
outro, condições comerciais adequadas, 
respeitando simultaneamente as 
liberdades fundamentais, a livre 
circulação de mercadorias e, em 
particular, a livre prestação de serviços, 
que estão consagradas nos Tratados.
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22.3.2019 A8-0206/724

Alteração 724
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de aplicação e regras específicas para o destacamento de condutores no domínio 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) Todas as regras nacionais 
relativas ao transporte rodoviário devem 
ser proporcionadas e justificadas e não 
devem dificultar ou tornar menos atrativo 
o exercício das liberdades fundamentais 
garantidas pelo Tratado – como a livre 
circulação de mercadorias e a livre 
prestação de serviços – se se pretende 
manter ou até mesmo reforçar a 
competitividade da União, incluindo os 
custos de produtos e serviços, preservando 
as condições de trabalho e a proteção 
social dos condutores e tendo em conta as 
especificidades do setor, uma vez que os 
condutores são trabalhadores com grande 
mobilidade e não trabalhadores 
destacados.
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22.3.2019 A8-0206/725

Alteração 725
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de aplicação e regras específicas para o destacamento de condutores no domínio 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 os operadores – a 
maior parte dos quais (90%) são PME 
com menos de 10 trabalhadores – não 
sejam confrontados com obstáculos 
desproporcionados ou controlos excessivos 
e discriminatórios suscetíveis de restringir 
indevidamente a sua liberdade de prestação 
de serviços transfronteiriços.
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22.3.2019 A8-0206/726

Alteração 726
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de aplicação e regras específicas para o destacamento de condutores no domínio 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 livre prestação 
de serviços de transporte rodoviário com 
base numa concorrência indiscriminada 
entre operadores nacionais e estrangeiros, 
em conformidade com as disposições do 
Tratado, e a necessidade de condições 
sociais e de trabalho adequadas para os 
condutores é crucial para o bom 
funcionamento do mercado interno.
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22.3.2019 A8-0206/727

Alteração 727
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de aplicação e regras específicas para o destacamento de condutores no domínio 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 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 da UE, 
é crucial para o bom funcionamento do 
mercado interno.
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22.3.2019 A8-0206/728

Alteração 728
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de aplicação e regras específicas para o destacamento de condutores no domínio 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. 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 resulta na prática 
ilegal e irregular de desigualdade de 
tratamento dos condutores e operadores em 
alguns Estados-Membros, que são 
prejudiciais para as condições laborais, 
sociais e concorrenciais no setor.
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