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КРАТКА ОБОСНОВКА

Il relatore è favorevole alla presente proposta di direttiva, e ne condivide pienamente gli 
obiettivi. L'introduzione di misure e sanzioni, anche di carattere penale, in grado di dissuadere 
i datori di lavoro dall'impiegare cittadini soggiornanti illegalmente nell'UE non costituisce 
solo uno strumento di lotta all'immigrazione clandestina, ma anche un mezzo per garantire lo 
sviluppo di una concorrenza leale nel mercato e, indirettamente, ribadire il diritto di ogni 
lavoratore a condizioni di lavoro degne e decorose.
Proprio il settore agricolo costituisce uno dei principali bacini di impiego di immigrati illegali, 
che rispondono ad una domanda di manodopera, generalmente a carattere stagionale, per 
attività lavorative che spesso i cittadini europei non sono disposti a svolgere (pensiamo, ad 
esempio, alla raccolta del pomodoro in Italia). Il modello di utilizzo della manodopera 
extracomunitaria nel settore agricolo si caratterizza, dunque, per avere ad oggetto rapporti di 
breve o brevissima durata, ma ad alta intensità (molti rapporti di breve durata in capo alla 
medesima azienda).
Proprio in considerazione del gran numero di impiegati irregolari e della breve durata dei 
rapporti di impiego, il relatore reputa opportune alcune modifiche della proposta della 
Commissione europea, oltre ad alcuni emendamenti di carattere generale, tesi essenzialmente 
a non aggravare gli oneri burocratici dei datori di lavoro.
Innanzitutto, il relatore ritiene perfettamente condivisibile il principio che il datore di lavoro 
sia tenuto a pagare al lavoratore le remunerazioni e i contributi sociali e fiscali non versati.
Tuttavia, crede che prevedere l'avvio automatico della procedura di recupero degli 
emolumenti non corrisposti, come proposto dalla Commissione, introdurrebbe 
nell'ordinamento giuridico una differenza di trattamento tra lavoratori immigrati clandestini e 
lavoratori UE, che non appare giustificata. Difatti, non si comprende perchè la gestione delle 
obbligazioni derivanti dal rapporto lavorativo debba essere governata, in caso di immigrati 
clandestini, da regole diverse rispetto a quelle proprie del diritto del lavoro, dove vige il 
generale principio della domanda, per cui spetta al lavoratore, attraverso il ricorso in giustizia, 
delimitare il "quantum debeatur".
Analogamente, potrebbe introdurre una ingiustificata disparità di trattamento, questa volta 
rispetto ai lavoratori UE impiegati in nero, la presunzione della durata minima di 6 mesi del 
rapporto di lavoro. Tale presunzione scarica sul datore di lavoro l'onere di dimostrare che la 
durata effettiva del rapporto lavorativo è inferiore al semestre. Si tratta di una prova contraria 
particolarmente gravosa per il datore di lavoro (è più facile dimostrare che qualcosa è 
successo, piuttosto che dimostrare che quella stessa cosa non è successa!), che si traduce, per 
il datore, in una sanzione aggiuntiva, del tutto sproporzionata, se si considera che, nel settore 
agricolo, la durata media dei rapporti di lavoro si attesta intorno ai 40 giorni. Inoltre, la 
presunzione potrebbe avere l'effetto perverso di incoraggiare l'immigrazione illegale di 
cittadini extracomunitari, attratti dall'aspettativa di poter ricevere comunque almeno 6 mesi di 
retribuzione, pur avendo lavorato solo pochi giorni.
Infine, con riferimento alle misure interdittive, il relatore ritiene necessario lasciare un 
maggior margine di manovra agli Stati membri, affinché si possano meglio considerare le 
specifiche caratteristiche di ciascun settore e l'impatto anche sociale dell'applicazione di tali 
misure.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки задължават 
работодателите, действащи по линия на 
стопанска дейност или които са 
юридически лица, да уведомяват 
компетентните органи, определени от 
държавите-членки, както за началото и 
така и за края на наемането на работа на 
граждани на трета държава най–късно 
до една седмица.

2. Държавите-членки задължават 
работодателите, действащи по линия на 
стопанска дейност или които са 
юридически лица, да уведомяват 
компетентните органи, определени от 
държавите-членки, както за началото и 
така и за края на наемането на работа на 
граждани на трета държава най–късно 
до една седмица. В случай че 
законодателството на дадена 
държава-членка вече съдържа 
предвиждане, според което 
работодателят се задължава да 
информира компетентния 
национален орган за възникване на 
трудово правоотношение и/или за 
последиците, свързани с това 
отношение, задължението за 
съобщаване на наемането на 
гражданин на трета страна следва да 
бъде изпълнено спрямо същия орган.

Or. it

Изменение 2

Предложение за директива
Член 4 -параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 а. При всички случаи държавите-
членки предприемат всички мерки, 
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необходими за осигуряването на 
подходящо равнище на 
сътрудничество и подходящ обмен на 
информация между различните 
заинтересувани национални органи.

Or. it

Изменение 3

Предложение за директива
Член 6 -параграф 5 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) плащания на разходите за връщане 
на всеки незаконно нает на работа 
гражданин на трета държава в случаите, 
когато са проведени процедури по 
връщане.

(б) плащания на разходите за връщане 
на всеки незаконно нает на работа 
гражданин на трета държава, при 
условие че е бил избран и доведен в 
държавата-членка с цел да бъде 
незаконно нает на работа, в случаите, 
когато са проведени процедури по 
връщане.

Or. it

Изменение 4

Предложение за директива
Член 7 -параграф 7 - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) създадат механизми за 
гарантиране, че необходимите 
процедури за изискване на дължимото 
възнаграждение се стартират 
автоматично, без да има нужда 
гражданинът на трета държава да 
предявява иск;

(а) създадат необходимите мерки, 
така че нелегално пребиваващият 
работник да може да изиска
дължимото възнаграждение, в 
съответствие с предвидените в тази 
област национални процедури;

Or. it
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Изменение 5

Предложение за директива
Член 7 -параграф 7 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) въведат презумпцията за 
служебни отношения с 
продължителност най-малко 6 
месеца, освен ако работодателят не 
докаже друго.

заличава се

Or. it

Изменение 6

Предложение за директива
Член 7 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. По отношение на престъпленията, 
попадащи в обхвата на член 10, 
параграф 1, буква в), държавите-
членки предприемат необходимите 
мерки, за да гарантират, че 
изпълнението на всяко решение за 
връщане е отложено докато 
гражданинът на трета държава 
получи всяко плащане със задна дата 
на тяхното възнаграждение, 
възстановено съгласно параграф 1, 
буква а).

заличава се

Or. it

Изменение 7

Предложение за директива
Член 8 - алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предприемат Държавите-членки предприемат 
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необходимите мерки, за да гарантират, 
че даден работодател, при извършването 
на стопанската дейност, може, ако е 
подходящо, да бъде предмет на 
следните мерки:

необходимите мерки, за да гарантират, 
че даден работодател, при извършването 
на стопанската дейност, в 
много/особено тежки случаи, може  
бъде предмет на поне една от следните 
мерки:

Or. it

Изменение 8

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато работодателят е 
подизпълнител, държавите-членки 
гарантират, че главният изпълнител и 
всеки междинен подизпълнител са 
отговорни да изплатят

1. Когато работодателят е 
подизпълнител, държавите-членки 
гарантират, че подизпълнителят, 
който е работодател и неговият 
изпълнител са отговорни да изплатят

Or. it
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