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Alteração 59
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 53.º, n.º 1, e o 
artigo 62.º,

Tendo em conta o Tratado da União 
Europeia, nomeadamente o artigo 3.º, 
n.º 3, e o Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nomeadamente o 
artigo 26.º, n.º 2, o artigo 45.º, o 
artigo 46.º, o artigo 53.º, n.º 1, e o 
artigo 62.º,

Or. en

Alteração 60
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 53.º, n.º 1, e o 
artigo 62.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 53.º, n.º 1, e os 
artigos 62.º, 151.º e 153.º,

Or. en

Alteração 61
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 53.º, n.º 1, e o 
artigo 62.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 53.º, n.º 1, e os 
artigos 62.º, 151.º e 153.º,
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Or. de

Alteração 62
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr,
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès, Sergio Gaetano 
Cofferati

Proposta de diretiva
Citação 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e, 
nomeadamente, os artigos 15.º, 21.º e 28.º,

Or. en

Alteração 63
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Citação 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
nomeadamente, os seus artigos 15.º e 16.º,

Or. fr

Alteração 64
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Citação 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia,

Or. en
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Alteração 65
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A liberdade de circulação de 
trabalhadores, a liberdade de 
estabelecimento e a liberdade de prestação 
de serviços são princípios fundamentais do 
mercado interno da União consagrados no 
Tratado. A aplicação destes princípios é 
reforçada pela União Europeia no sentido 
de garantir condições equitativas para as 
empresas e assegurar o respeito pelos 
direitos dos trabalhadores.

(1) De acordo com o artigo 3.º, n.º 3, do 
TUE, o mercado interno não é um fim em 
si mesmo, constituindo antes um meio 
para alcançar o progresso social. A 
liberdade de circulação de trabalhadores, a 
liberdade de estabelecimento e a liberdade 
de prestação de serviços são princípios 
fundamentais do mercado interno. A 
aplicação destes princípios é reforçada pela 
legislação e pelas medidas da União 
Europeia no sentido de garantir os direitos 
dos trabalhadores e condições equitativas 
para as empresas.

Or. en

Alteração 66
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A liberdade de circulação de 
trabalhadores confere a todos os cidadãos o 
direito de se deslocarem para outro 
Estado-Membro para aí trabalhar e, em 
consequência, residir e protege-os contra 
discriminações em matéria de emprego, 
remuneração e demais condições de 
trabalho relativamente aos nacionais desse 
Estado-Membro. Há que a distinguir da
liberdade de prestação de serviços, a qual 
inclui o direito de as empresas prestarem 

(2) A liberdade de circulação de 
trabalhadores confere a todos os cidadãos o 
direito de se deslocarem para outro 
Estado-Membro para aí trabalhar e, em 
consequência, residir e protege-os contra 
discriminações em matéria de emprego, 
remuneração e demais condições de 
trabalho relativamente aos nacionais desse 
Estado-Membro. Há que a equilibrar com 
a liberdade de prestação de serviços, a qual 
inclui o direito de as empresas prestarem 
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serviços num outro Estado-Membro, para 
lá enviando (destacando) os seus próprios 
trabalhadores, numa base temporária, a fim 
de realizarem o trabalho necessário à 
prestação dos ditos serviços.

serviços num outro Estado-Membro, para 
lá enviando (destacando) os seus próprios 
trabalhadores, numa base temporária, a fim 
de realizarem o trabalho necessário à 
prestação dos ditos serviços. Este 
destacamento não pode infringir as 
disposições não discriminatórias tanto 
para empresas como para trabalhadores, 
conforme estabelecido nos artigos 45.º, 
n.º 2, e 49.º do TFUE.

Or. en

Alteração 67
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A liberdade de circulação de 
trabalhadores confere a todos os cidadãos o 
direito de se deslocarem para outro 
Estado-Membro para aí trabalhar e, em 
consequência, residir e protege-os contra 
discriminações em matéria de emprego, 
remuneração e demais condições de 
trabalho relativamente aos nacionais desse 
Estado-Membro. Há que a distinguir da 
liberdade de prestação de serviços, a qual 
inclui o direito de as empresas prestarem 
serviços num outro Estado-Membro, para 
lá enviando (destacando) os seus próprios 
trabalhadores, numa base temporária, a fim 
de realizarem o trabalho necessário à 
prestação dos ditos serviços.

(2) A liberdade de circulação de 
trabalhadores confere a todos os cidadãos o 
direito de se deslocarem para outro 
Estado-Membro para aí trabalhar e, em 
consequência, residir e protege-os contra 
discriminações em matéria de emprego, 
remuneração e demais condições de 
trabalho relativamente aos nacionais desse 
Estado-Membro. O direito à liberdade de 
circulação distingue-se da liberdade de 
prestação de serviços, a qual inclui o 
direito de as empresas prestarem serviços 
num outro Estado-Membro, para lá 
enviando (destacando) os seus próprios 
trabalhadores, numa base temporária, a fim 
de realizarem o trabalho necessário à 
prestação dos ditos serviços.

Or. en

Justificação

A liberdade de prestação de serviços e o direito de livre circulação dos cidadãos para 
trabalharem e residirem em qualquer lugar dentro da UE são fundamentais para o 
funcionamento do mercado único. Para efeitos da presente diretiva, é essencial tratar cada 
um destes direitos de forma distinta, a fim de garantir que são conferidos aos trabalhadores 
destacados todos os direitos e proteções consagrados ao abrigo do Tratado, garantindo o 
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funcionamento fluido e equitativo do mercado único no que se refere às empresas e à 
concorrência.

Alteração 68
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A liberdade de circulação de 
trabalhadores não deve levar à 
discriminação dos mesmos. A liberdade de 
prestação de serviços concede às empresas 
o direito à prestação de serviços noutros 
Estados-Membros sem quaisquer 
discriminações. Os direitos dos 
trabalhadores estão subordinados à 
liberdade de prestação de serviços. Nesse 
caso, só se aplicam condições mínimas e 
não a igualdade de tratamento. 

Or. de

Alteração 69
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Na prática, o objetivo de proteção 
no destacamento é, muitas vezes, 
completamente invertido. Os 
trabalhadores, durante o destacamento, 
deixam de estar protegidos contra a 
exploração. Procede-se ao destacamento, 
porque, nessa situação, só são 
proporcionadas aos trabalhadores 
condições mínimas e não salários e 
condições de trabalho iguais. Existe um 
grande número de estratagemas para tal: 
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o verdadeiro destacamento é contornado 
através de um falso trabalho 
independente. A liberdade de circulação 
de trabalhadores é substituída, de forma 
fraudulenta, por um falso destacamento, 
associado, frequentemente, a trabalho 
temporário, assim como a «estratagemas 
de 3 países» e empresas fictícias 
(«empresas-apartado»). Ao mesmo tempo, 
o princípio fundamental dos sindicatos 
«salário igual por trabalho igual» no 
mesmo local é contornado por 
trabalhadores destacados que recebem 
salários mais baixos por trabalho igual. 
Esta situação afeta o bem-estar, a paz 
social, a democracia e a credibilidade da 
Europa. 

Or. de

Alteração 70
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Uma verdadeira situação de 
destacamento requer que o trabalhador
seja habitualmente empregado pelo 
prestador de serviços antes, durante e 
após o período de destacamento e que não 
seja contratado exclusivamente para esse 
destacamento.

Or. en

Alteração 71
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 2-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-B) Com base no artigo 3.º, n.º 6, da 
Diretiva 96/71/CE, caso um trabalhador 
destacado substitua outro ou a mesma 
função seja repetidamente preenchida por 
um trabalhador destacado pelos mesmos 
prestadores de serviços numa sucessão 
curta/rápida, e caso estes contratos 
sucessivos perfaçam 12 meses, justifica-se 
o pressuposto de que essa não é uma 
situação de destacamento. 

Or. en

Alteração 72
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) No que respeita aos trabalhadores 
temporariamente destacados para 
realizaram o trabalho necessário à 
prestação de serviços num Estado-Membro 
que não aquele onde habitualmente 
desempenham as suas funções, a Diretiva 
96/71/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de dezembro de 1996, 
relativa ao destacamento de trabalhadores 
no âmbito da prestação de serviços 
estabelece claramente um conjunto de 
termos e condições de trabalho e emprego 
que devem ser satisfeitos pelo prestador de 
serviço no Estado-Membro onde decorre o 
destacamento, a fim de garantir a proteção 
mínima dos trabalhadores destacados.

(3) No que respeita aos trabalhadores 
temporariamente destacados para 
realizaram o trabalho necessário à 
prestação de serviços num Estado-Membro 
que não aquele onde habitualmente 
desempenham as suas funções, a Diretiva 
96/71/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de dezembro de 1996, 
relativa ao destacamento de trabalhadores 
no âmbito da prestação de serviços 
estabelece claramente um conjunto de 
termos e condições de trabalho e emprego 
que devem ser satisfeitos pelo prestador de 
serviço no Estado-Membro onde decorre o 
destacamento, a fim de garantir a proteção 
mínima dos trabalhadores destacados. Uma 
vez que a aplicação até à data não levou 
ao cumprimento do objetivo de proteção 
da diretiva e que só será possível alcançar 
uma melhoria através do tratamento não 
discriminatório de trabalhadores que 
prestam os seus serviços no mesmo 
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Estado-Membro, a presente diretiva, cujo 
objetivo consiste na execução da Diretiva 
96/71/CE, não permitirá senão uma 
melhoria temporária da situação. 

Or. de

Alteração 73
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) No que respeita aos trabalhadores 
temporariamente destacados para 
realizaram o trabalho necessário à 
prestação de serviços num Estado-Membro 
que não aquele onde habitualmente 
desempenham as suas funções, a 
Diretiva 96/71/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de dezembro 
de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito da prestação de 
serviços estabelece claramente um 
conjunto de termos e condições de trabalho 
e emprego que devem ser satisfeitos pelo 
prestador de serviço no Estado-Membro 
onde decorre o destacamento, a fim de 
garantir a proteção mínima dos 
trabalhadores destacados.

(3) No que respeita aos trabalhadores 
temporariamente destacados para 
realizarem o trabalho necessário à 
prestação de serviços num Estado-Membro 
que não aquele onde habitualmente 
desempenham as suas funções, a 
Diretiva 96/71/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de dezembro 
de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito da prestação de 
serviços estabelece claramente um 
conjunto de termos e condições de trabalho 
e emprego que devem ser satisfeitos pelo 
prestador de serviço no Estado-Membro 
onde decorre o destacamento, a fim de 
garantir a proteção mínima dos 
trabalhadores destacados. A presente 
diretiva e a Diretiva 96/71/CE não 
impedem que normas jurídicas ou 
acordadas coletivamente proporcionem 
aos trabalhadores condições mais 
favoráveis, desde que esteja assegurado 
tratamento igual e não discriminação de 
empresas e trabalhadores locais e 
estrangeiros. A presente diretiva de 
execução visa melhorar a aplicação da 
Diretiva 96/71/CE no pleno respeito pelos 
artigos 53.º, n.º 1, e 62.º e pelos 
artigos 45.º, n.os 1 e 2, e 26.º, n.º 2, do 
TFUE e da Carta dos Direitos 
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Fundamentais.

Or. en

Alteração 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) No que respeita aos trabalhadores 
temporariamente destacados para 
realizaram o trabalho necessário à 
prestação de serviços num Estado-Membro 
que não aquele onde habitualmente 
desempenham as suas funções, a 
Diretiva 96/71/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de dezembro 
de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito da prestação de 
serviços estabelece claramente um 
conjunto de termos e condições de trabalho 
e emprego que devem ser satisfeitos pelo 
prestador de serviço no Estado-Membro 
onde decorre o destacamento, a fim de 
garantir a proteção mínima dos 
trabalhadores destacados.

(3) No que respeita aos trabalhadores 
temporariamente destacados para 
realizarem o trabalho necessário à 
prestação de serviços num Estado-Membro 
que não aquele onde habitualmente 
desempenham as suas funções, a 
Diretiva 96/71/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de dezembro 
de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito da prestação de 
serviços estabelece claramente um 
conjunto de termos e condições de trabalho 
e emprego que devem ser satisfeitos pelo 
menos pelo prestador de serviço no 
Estado-Membro onde decorre o 
destacamento, a fim de garantir a proteção 
mínima dos trabalhadores destacados.

Or. en

Alteração 75
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-A) A presente diretiva visa melhorar a 
execução da Diretiva 96/71/CE. Por 
conseguinte, as disposições previstas na 
presente diretiva aplicam-se sem prejuízo 
do disposto nos artigos 4.º e 5.º da 
Diretiva 96/71/CE.

Or. en

Alteração 76
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A presente diretiva visa melhorar a 
execução da Diretiva 96/71/CE. Por 
conseguinte, as disposições previstas na 
presente diretiva aplicam-se sem prejuízo 
do disposto na Diretiva 96/71/CE.

Or. en

Alteração 77
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A característica essencial do 
verdadeiro destacamento reside no facto 
de os trabalhadores em causa não se 
encontrarem a procurar o acesso ao 
mercado de trabalho do Estado-Membro 
de acolhimento para o qual são 
destacados.
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Or. en

Alteração 78
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) A característica essencial do 
verdadeiro destacamento reside no facto 
de os trabalhadores em causa não se 
encontrarem a procurar o acesso 
permanente ao mercado de trabalho do 
Estado-Membro de acolhimento para o 
qual são destacados.

Or. en

Alteração 79
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-C) No caso de incumprimento, como 
quando se descobre que um trabalhador 
não está verdadeiramente destacado, a 
empresa fica sujeita à legislação aplicável 
pertinente do Estado-Membro no qual 
decorre o destacamento e todas as pessoas 
destacadas pela empresa em causa são 
consideradas trabalhadores a exercerem a 
sua liberdade de circulação dentro da 
União.

Or. en
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Alteração 80
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de prevenir, evitar e combater a 
evasão e/ou abuso das regras aplicáveis por 
parte de empresas que tiram vantagens 
indevidas ou fraudulentas da liberdade de 
prestação de serviços consagrada no
Tratado e/ou da aplicação da Diretiva 
96/71/CE, há que melhorar a execução e o 
controlo do respeito da noção de 
destacamento.

(4) A fim de prevenir, evitar e combater a 
evasão e/ou abuso das regras aplicáveis por 
parte de empresas que tiram vantagens 
indevidas ou fraudulentas da liberdade de 
prestação de serviços consagrada no 
Tratado e/ou da aplicação da Diretiva 
96/71/CE, há que melhorar a execução e o 
controlo do respeito da noção de 
destacamento. Para o efeito, é necessário 
proceder a controlos do cumprimento das 
condições de trabalho mínimas, controlos 
esses que constituem o instrumento mais 
importante para evitar efetivamente 
trabalho dissimulado; os 
Estados-Membros não deverão, de 
maneira alguma, ser limitados na 
realização dos seus controlos, caso 
contrário não é possível garantir a 
execução da Diretiva 96/71/CE.

Or. de

Alteração 81
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de prevenir, evitar e combater a 
evasão e/ou abuso das regras aplicáveis por 
parte de empresas que tiram vantagens 
indevidas ou fraudulentas da liberdade de 
prestação de serviços consagrada no 
Tratado e/ou da aplicação da 
Diretiva 96/71/CE, há que melhorar a 
execução e o controlo do respeito da noção 

(4) A fim de prevenir, evitar e combater a 
evasão e/ou abuso das regras aplicáveis por 
parte de empresas que tiram vantagens 
indevidas ou fraudulentas da liberdade de 
prestação de serviços consagrada no 
Tratado e/ou da aplicação da 
Diretiva 96/71/CE, há que impor e
melhorar a execução e o controlo do 
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de destacamento. respeito da noção de destacamento e 
penalizar qualquer infração às regras, 
especialmente no que se refere a todos os 
termos e condições de emprego.

Or. en

Alteração 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de prevenir, evitar e combater a
evasão e/ou abuso das regras aplicáveis por 
parte de empresas que tiram vantagens 
indevidas ou fraudulentas da liberdade de 
prestação de serviços consagrada no 
Tratado e/ou da aplicação da 
Diretiva 96/71/CE, há que melhorar a 
execução e o controlo do respeito da noção 
de destacamento.

(4) A fim de prevenir, evitar e combater a 
evasão e/ou abuso das regras aplicáveis por 
parte de empresas que tiram vantagens 
indevidas ou fraudulentas da liberdade de 
prestação de serviços consagrada no 
Tratado e/ou da aplicação da 
Diretiva 96/71/CE, há que melhorar a 
execução e o controlo do respeito da noção 
de destacamento, tendo em conta os 
princípios da proporcionalidade e de não 
discriminação.

Or. en

Alteração 83
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de prevenir, evitar e combater a 
evasão e/ou abuso das regras aplicáveis por 
parte de empresas que tiram vantagens 
indevidas ou fraudulentas da liberdade de 
prestação de serviços consagrada no 

(4) A fim de prevenir, evitar e combater a 
evasão e/ou abuso das regras aplicáveis por 
parte de empresas que tiram vantagens 
indevidas ou fraudulentas da liberdade de 
prestação de serviços consagrada no 
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Tratado e/ou da aplicação da 
Diretiva 96/71/CE, há que melhorar a 
execução e o controlo do respeito da noção 
de destacamento.

Tratado e/ou da aplicação da 
Diretiva 96/71/CE, há que melhorar a 
execução e o controlo do respeito da noção 
de destacamento e reduzir o risco de 
contradições na aplicação da legislação 
da UE.

Or. en

Alteração 84
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Em caso de incumprimento, por 
exemplo, caso se verifique que um 
trabalhador não é, de facto, um 
trabalhador destacado, a empresa está 
sujeita às normas jurídicas pertinentes, 
vigentes no país da prestação de serviço.

Or. de

Alteração 85
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) No caso de incumprimento, como 
quando se descobre que um trabalhador 
não está verdadeiramente destacado, a 
empresa fica abrangida pela legislação 
aplicável pertinente no país onde é 
prestado o serviço e todas as pessoas 
destacadas pela empresa em causa são 
consideradas trabalhadores a exercerem a 
sua liberdade de circulação dentro da 
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União.

Or. en

Alteração 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Todas as medidas introduzidas pela 
diretiva devem ser justificadas, 
proporcionais e não discriminatórias, 
para não criarem encargos 
administrativos e não bloquearem o 
potencial que as empresas, em especial as 
pequenas e médias empresas, têm na 
criação de novos postos de trabalho, ao 
mesmo tempo que protegem os 
trabalhadores destacados.

Or. en

Alteração 87
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Por conseguinte, devem ser clarificados 
com maior precisão os elementos factuais 
que caracterizam a natureza temporária 
inerente à noção de destacamento, que 
implica que o empregador deva estar 
efetivamente estabelecido no 
Estado-Membro em que aquele ocorre, 
bem como a relação entre a 
Diretiva 96/71/CE e o Regulamento (CE) 
n.º 593/2008 sobre a lei aplicável às 

(5) Por conseguinte, devem ser clarificados 
com maior precisão os elementos factuais 
que caracterizam a natureza temporária 
inerente à noção de destacamento, que 
implica que o empregador deva estar 
efetivamente estabelecido no 
Estado-Membro em que aquele ocorre, 
bem como a relação entre os artigos 45.º, 
46.º e 49.º do TFUE, a Diretiva 96/71/CE e 
o Regulamento (CE) n.º 593/2008 sobre a 
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obrigações extracontratuais (de seguida 
«Regulamento Roma I»).

lei aplicável às obrigações extracontratuais 
(de seguida «Regulamento Roma I»).

Or. en

Alteração 88
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Tal como acontece com a 
Diretiva 96/71/CE, a presente diretiva não 
obsta à aplicação da legislação que, nos 
termos do artigo 8.º do Regulamento 
Roma I, se aplica a contratos de emprego 
individuais, nem à aplicação do 
Regulamento n.º 883/2004 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 29 de abril 
de 2004, relativo à coordenação dos 
sistemas de segurança social e do 
Regulamento (CE) n.º 987/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de setembro de 2009, que estabelece as 
modalidades de aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 relativo à 
coordenação dos sistemas de segurança 
social.

(6) Tal como acontece com a 
Diretiva 96/71/CE, a presente diretiva não 
obsta à aplicação da legislação que, nos 
termos do artigo 8.º do Regulamento 
Roma I, se aplica a contratos de emprego 
individuais, nem à aplicação do 
Regulamento n.º 883/2004 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 29 de abril 
de 2004, relativo à coordenação dos 
sistemas de segurança social, do 
Regulamento (CE) n.º 987/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de setembro de 2009, que estabelece as 
modalidades de aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 relativo à 
coordenação dos sistemas de segurança 
social, do Regulamento (UE) n.º 465/2012 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
22 de maio de 2012, ou dos artigos 45.º 
e 46.º do TFUE. As disposições da 
presente diretiva não devem prejudicar o 
estabelecimento de condições mais 
favoráveis por parte dos 
Estados-Membros para os trabalhadores 
destacados.

Or. en

Alteração 89
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Tal como acontece com a 
Diretiva 96/71/CE, a presente diretiva não 
obsta à aplicação da legislação que, nos 
termos do artigo 8.º do Regulamento 
Roma I, se aplica a contratos de emprego 
individuais, nem à aplicação do 
Regulamento n.º 883/2004 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 29 de abril 
de 2004, relativo à coordenação dos 
sistemas de segurança social e do 
Regulamento (CE) n.º 987/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de setembro de 2009, que estabelece 
as modalidades de aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 relativo à 
coordenação dos sistemas de segurança 
social.

(6) Tal como acontece com a 
Diretiva 96/71/CE, a presente diretiva não 
obsta à aplicação da legislação que, nos 
termos do artigo 8.º do Regulamento 
Roma I, se aplica a contratos de emprego 
individuais, nem à aplicação do 
Regulamento n.º 883/2004 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 29 de abril 
de 2004, relativo à coordenação dos 
sistemas de segurança social e do 
Regulamento (CE) n.º 987/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de setembro de 2009, que estabelece 
as modalidades de aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 relativo à 
coordenação dos sistemas de segurança 
social ou dos artigos 45.º e 46.º do TFUE. 
As disposições da presente diretiva não 
prejudicam o estabelecimento e a 
aplicação de condições mais favoráveis 
por parte dos Estados-Membros para os 
trabalhadores destacados.

Or. en

Alteração 90
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As autoridades competentes devem 
realizar uma avaliação geral de todos os 
elementos factuais, a fim de 
determinarem se o trabalhador está 
verdadeiramente destacado. Caso não 
possa ser produzida prova, os 
Estados-Membros envolvidos devem 
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colaborar estreitamente e sem demora a 
fim de escolherem a lei aplicável ao 
contrato de trabalho, tendo por base o 
Regulamento Roma I.

Or. en

Alteração 91
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O respeito pela diversidade dos 
sistemas nacionais de relações laborais, 
bem como a autonomia dos parceiros 
sociais, é explicitamente reconhecido no 
Tratado.

(7) O respeito pela diversidade dos 
sistemas nacionais de relações laborais, 
bem como a autonomia dos parceiros 
sociais, é explicitamente reconhecido no 
Tratado. No entanto, estes sistemas são 
contornados através de uma aplicação 
abusiva da Diretiva 96/71/CE. Só seria 
possível por fim ao abuso aplicando o 
princípio do «salário igual por trabalho 
igual» num local de trabalho comparável, 
a menos que o salário no país de origem 
seja inferior. Nesse caso, deveria aplicar-
se este último. As condições justas e a não 
discriminação aplicam-se não só a 
empresas, mas também a trabalhadores.

Or. de

Alteração 92
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O respeito pela diversidade dos 
sistemas nacionais de relações laborais, 
bem como a autonomia dos parceiros 

(7) O respeito pela diversidade dos 
sistemas nacionais de relações laborais, 
bem como a autonomia dos parceiros 
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sociais, é explicitamente reconhecido no 
Tratado.

sociais, é explicitamente reconhecido no 
Tratado. Esse respeito tem de ser 
transposto para disposições que permitam 
aos Estados-Membros utilizar um vasto 
conjunto de acordos em conformidade 
com a prática e legislação nacionais, a 
fim de assegurar o cumprimento e a 
aplicação da presente diretiva, bem como 
da Diretiva 96/71/CE.

Or. en

Alteração 93
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Os sindicatos desempenham um papel 
importante no contexto do destacamento 
dos trabalhadores para a prestação de 
serviços, uma vez que os parceiros sociais 
podem, em conformidade com leis e/ou 
práticas nacionais, determinar os 
diferentes níveis (alternada ou 
simultaneamente) das remunerações 
salariais mínimas aplicáveis.

(8) A presente diretiva e a 
Diretiva 96/71/CE respeitam os diferentes 
sistemas nacionais de relações laborais e 
reconhecem o papel importante 
desempenhado pela negociação coletiva. 
Isto inclui o direito de os sindicatos 
encetarem procedimentos judiciais e 
administrativos em nome do trabalhador 
e, se for caso disso, controlarem e 
aplicarem as condições de trabalho.

Or. en

Alteração 94
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Os sindicatos desempenham um papel 
importante no contexto do destacamento 
dos trabalhadores para a prestação de 
serviços, uma vez que os parceiros sociais 
podem, em conformidade com leis e/ou 

(8) A presente diretiva e a 
Diretiva 96/71/CE não devem interferir 
nos diferentes sistemas nacionais de 
relações industriais e de negociação 
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práticas nacionais, determinar os 
diferentes níveis (alternada ou 
simultaneamente) das remunerações 
salariais mínimas aplicáveis.

coletiva.

Or. en

Alteração 95
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Os sindicatos desempenham um papel 
importante no contexto do destacamento 
dos trabalhadores para a prestação de 
serviços, uma vez que os parceiros sociais
podem, em conformidade com leis e/ou 
práticas nacionais, determinar os diferentes 
níveis (alternada ou simultaneamente) das 
remunerações salariais mínimas aplicáveis.

(8) Os parceiros sociais desempenham um 
papel importante no contexto do 
destacamento dos trabalhadores para a 
prestação de serviços, uma vez que podem, 
em conformidade com leis e/ou práticas 
nacionais, determinar os diferentes níveis 
(alternada ou simultaneamente) das 
remunerações salariais mínimas aplicáveis. 
Este direito deve estar associado à 
responsabilidade de comunicar e 
informar acerca desses valores.

Or. en

Alteração 96
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Os sindicatos desempenham um papel 
importante no contexto do destacamento 
dos trabalhadores para a prestação de 
serviços, uma vez que os parceiros sociais
podem, em conformidade com leis e/ou 
práticas nacionais, determinar os diferentes 
níveis (alternada ou simultaneamente) das 

(8) Os parceiros sociais desempenham um 
papel importante no contexto do 
destacamento dos trabalhadores para a 
prestação de serviços, uma vez que podem, 
em conformidade com leis e/ou práticas 
nacionais, determinar os diferentes níveis 
(alternada ou simultaneamente) das 
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remunerações salariais mínimas aplicáveis. remunerações salariais mínimas aplicáveis.
Este direito deve estar associado à sua 
responsabilidade de comunicar e prestar 
informações sobre remunerações 
salariais.

Or. cs

Alteração 97
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Os sindicatos desempenham um papel 
importante no contexto do destacamento 
dos trabalhadores para a prestação de 
serviços, uma vez que os parceiros sociais 
podem, em conformidade com leis e/ou 
práticas nacionais, determinar os diferentes 
níveis (alternada ou simultaneamente) das 
remunerações salariais mínimas aplicáveis.

(8) Os sindicatos em muitos 
Estados-Membros desempenham um papel 
importante no contexto do destacamento 
dos trabalhadores para a prestação de 
serviços, uma vez que os parceiros sociais 
podem, em conformidade com leis e/ou 
práticas nacionais, determinar os diferentes 
níveis (alternada ou simultaneamente) das 
remunerações salariais mínimas aplicáveis.

Or. de

Alteração 98
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O papel mais importante na 
execução da Diretiva 96/71/CE cabe às 
autoridades de controlo nos 
Estados-Membros. O trabalho 
dissimulado só poderá ser combatido 
através de controlos efetivos e eficazes do 
cumprimento das condições de trabalho 
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mínimas. Os Estados-Membros não 
devem ser, de maneira alguma, limitados 
nos seus controlos.

Or. de

Alteração 99
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para assegurar que os trabalhadores 
destacados recebem a remuneração correta 
e desde que subsídios inerentes ao 
destacamento possam ser considerados 
parte das remunerações salariais mínimas, 
esses subsídios só devem ser deduzidos 
dos salários se a legislação nacional, as
convenções coletivas e/ou as práticas do 
Estado-Membro de acolhimento assim o 
previrem.

(9) Para assegurar que os trabalhadores 
destacados recebem a remuneração correta,
os subsídios inerentes ao destacamento 
podem ser considerados parte das 
remunerações salariais mínimas, conforme 
previsto na legislação nacional, nas
convenções coletivas e/ou nas práticas do 
Estado-Membro no qual ocorre o 
destacamento. Esses subsídios devem ser 
tidos em conta, desde que sejam pagos à 
hora e independentemente das 
circunstâncias do trabalho realizado. Os 
subsídios pagos como reembolso por 
despesas efetivamente incorridas devido 
ao destacamento, tais como despesas de 
viagem, alimentação e alojamento, não 
devem ser considerados, na medida em 
que o reembolso dessas despesas constitui 
uma obrigação do empregador.

Or. en

Alteração 100
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Arkadiusz 
Tomasz Bratkowski

Proposta de diretiva
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) Para assegurar que os trabalhadores 
destacados recebem a remuneração correta 
e desde que subsídios inerentes ao 
destacamento possam ser considerados 
parte das remunerações salariais mínimas, 
esses subsídios só devem ser deduzidos dos 
salários se a legislação nacional, as 
convenções coletivas e/ou as práticas do 
Estado-Membro de acolhimento assim o 
previrem.

(9) Para assegurar que os trabalhadores 
destacados recebem a remuneração correta 
e desde que subsídios inerentes ao 
destacamento possam ser considerados 
parte das remunerações salariais mínimas, 
esses subsídios só devem ser deduzidos dos 
salários se a legislação nacional, as 
convenções coletivas e/ou as práticas do 
Estado-Membro de acolhimento assim o 
previrem.

Compete à legislação nacional do 
Estado-Membro de estabelecimento
determinar se o empregador é obrigado a 
assegurar ou a reembolsar os custos de 
viagem, alimentação e alojamento. 
Contudo, cabe à legislação nacional do 
Estado-Membro de acolhimento 
determinar se está incluído no salário 
mínimo.

Or. en

Alteração 101
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A presente diretiva, a 
Diretiva 96/71/CE e a 
Diretiva 2008/104/CE devem garantir que 
os trabalhadores temporários que são 
igualmente destacados beneficiem dos 
termos e condições de emprego mais 
vantajosas.

Or. en
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Alteração 102
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A aplicação e a execução adequadas e 
eficazes são elementos fundamentais para a 
proteção dos direitos dos trabalhadores 
destacados, ao passo que uma execução 
deficiente prejudica a eficácia das regras da 
União aplicáveis nesta matéria. Por 
conseguinte, a estreita cooperação entre a 
Comissão e os Estados-Membros é 
essencial, sem se negligenciar o 
importante papel desempenhado pelas 
inspeções do trabalho e pelos parceiros 
sociais neste domínio.

(10) A aplicação e a execução adequadas e 
eficazes são elementos fundamentais para a 
proteção dos direitos dos trabalhadores 
destacados, ao passo que uma execução 
deficiente prejudica a eficácia das regras da 
União aplicáveis nesta matéria. Por 
conseguinte, a estreita cooperação entre a 
Comissão e os Estados-Membros é 
essencial, sem se negligenciar, de maneira 
alguma, o papel central desempenhado 
pelas inspeções do trabalho, assim como
pelos parceiros sociais neste domínio. O 
trabalho dissimulado só poderá ser 
combatido através de controlos efetivos e 
eficazes do cumprimento das condições de 
trabalho mínimas. Os Estados-Membros 
não devem ser, de maneira alguma, 
limitados nos seus controlos.

Or. de

Alteração 103
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A aplicação e a execução adequadas e 
eficazes são elementos fundamentais para a 
proteção dos direitos dos trabalhadores 
destacados, ao passo que uma execução 
deficiente prejudica a eficácia das regras da 
União aplicáveis nesta matéria. Por 
conseguinte, a estreita cooperação entre a 

(10) A aplicação e a execução adequadas e 
eficazes são elementos fundamentais para a 
proteção dos direitos dos trabalhadores 
destacados, ao passo que uma execução 
deficiente prejudica a eficácia das regras da 
União aplicáveis nesta matéria. Por 
conseguinte, é essencial estabelecer e 
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Comissão e os Estados-Membros é 
essencial, sem se negligenciar o 
importante papel desempenhado pelas
inspeções do trabalho e pelos parceiros 
sociais neste domínio.

manter uma cooperação estreita entre os 
Estados-Membros, a Comissão e as 
entidades nacionais, regionais e locais 
pertinentes, incluindo as inspeções do 
trabalho e os parceiros sociais, neste 
domínio.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes dos países de acolhimento e dos países de origem devem 
cooperar, antes de mais, a nível bilateral, para adotar uma medida atempada e eficaz quando 
os direitos dos trabalhadores destacados são violados e garantir a aplicação geral das 
normas. A Comissão desempenha um papel importante; no entanto, os reguladores nacionais, 
regionais e locais, bem como os parceiros sociais, devem estar incluídos no cerne desta 
cooperação, devido à diversidade de regimes de inspeção do trabalho existentes nos 
Estados-Membros.

Alteração 104
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A aplicação e a execução adequadas e 
eficazes são elementos fundamentais para a 
proteção dos direitos dos trabalhadores 
destacados, ao passo que uma execução 
deficiente prejudica a eficácia das regras da 
União aplicáveis nesta matéria. Por 
conseguinte, a estreita cooperação entre a 
Comissão e os Estados-Membros é 
essencial, sem se negligenciar o importante 
papel desempenhado pelas inspeções do 
trabalho e pelos parceiros sociais neste 
domínio.

(10) A aplicação e a execução adequadas e 
eficazes são elementos fundamentais para a 
proteção dos direitos dos trabalhadores 
destacados e para garantir o direito de as 
empresas prestarem serviços noutro 
Estado-Membro, ao passo que uma 
execução deficiente prejudica a eficácia 
das regras da União aplicáveis nesta 
matéria. Por conseguinte, a estreita 
cooperação entre a Comissão e os 
Estados-Membros é essencial, sem se 
negligenciar o importante papel 
desempenhado pelas inspeções do trabalho 
e pelos parceiros sociais neste domínio.

Or. en
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Alteração 105
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A aplicação e a execução adequadas e 
eficazes são elementos fundamentais para a 
proteção dos direitos dos trabalhadores 
destacados, ao passo que uma execução 
deficiente prejudica a eficácia das regras da 
União aplicáveis nesta matéria. Por 
conseguinte, a estreita cooperação entre a 
Comissão e os Estados-Membros é 
essencial, sem se negligenciar o 
importante papel desempenhado pelas 
inspeções do trabalho e pelos parceiros 
sociais neste domínio.

(10) A aplicação e a execução adequadas e 
eficazes são elementos fundamentais para a 
proteção dos direitos dos trabalhadores 
destacados, ao passo que uma execução 
deficiente prejudica a eficácia das regras da 
União aplicáveis nesta matéria. Por 
conseguinte, a estreita cooperação entre a 
Comissão e os Estados-Membros é 
essencial, destacando-se o importante 
papel desempenhado pelas inspeções do 
trabalho e pelos parceiros sociais neste 
domínio.

Or. en

Alteração 106
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A aplicação e a execução adequadas e 
eficazes são elementos fundamentais para a 
proteção dos direitos dos trabalhadores 
destacados, ao passo que uma execução 
deficiente prejudica a eficácia das regras da 
União aplicáveis nesta matéria. Por 
conseguinte, a estreita cooperação entre a 
Comissão e os Estados-Membros é 
essencial, sem se negligenciar o importante 
papel desempenhado pelas inspeções do 
trabalho e pelos parceiros sociais neste 
domínio.

(10) A aplicação e a execução adequadas e 
eficazes são elementos fundamentais para a 
proteção dos direitos dos trabalhadores 
destacados, ao passo que uma execução 
deficiente prejudica a eficácia das regras da 
União aplicáveis nesta matéria. É essencial
a estreita cooperação entre os 
Estados-Membros com o apoio da 
Comissão, sem se negligenciar o 
importante papel desempenhado pelas 
inspeções do trabalho e pelos parceiros 
sociais neste domínio.
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Or. en

Alteração 107
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A aplicação e a execução adequadas e 
eficazes são elementos fundamentais para a 
proteção dos direitos dos trabalhadores 
destacados, ao passo que uma execução 
deficiente prejudica a eficácia das regras da 
União aplicáveis nesta matéria. Por 
conseguinte, a estreita cooperação entre a 
Comissão e os Estados-Membros é 
essencial, sem se negligenciar o 
importante papel desempenhado pelas
inspeções do trabalho e pelos parceiros 
sociais neste domínio.

(10) A aplicação e a execução adequadas e 
eficazes são elementos fundamentais para a 
proteção dos direitos dos trabalhadores 
destacados, ao passo que uma execução 
deficiente prejudica a eficácia das regras da 
União aplicáveis nesta matéria. É essencial
a estreita cooperação entre os 
Estados-Membros, a Comissão, as
inspeções do trabalho e os parceiros 
sociais.

Or. en

Alteração 108
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) É imprescindível a realização de 
controlos rigorosos, regulares e flexíveis 
nos Estados-Membros. Além disso, é 
necessário disponibilizar um 
financiamento adequado, para que seja 
possível detetar e combater evasões às 
autoridades competentes. Os 
Estados-Membros têm direito a realizar 
todos os controlos necessários para que se 
cumpra integralmente a 
Diretiva 96/71/CE, bem como as 
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disposições da presente diretiva.

Or. de

Alteração 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) É essencial a realização de 
inspeções eficazes, regulares e flexíveis e 
deve ser providenciado o financiamento 
adequado para permitir às autoridades 
competentes detetarem e combaterem 
abusos e infrações. Os Estados-Membros 
devem ter direito a realizar quaisquer 
controlos necessários a fim de se cumprir 
integralmente o artigo 5.º da 
Diretiva 96/71/CE, bem como as 
disposições da presente diretiva.

Or. en

Alteração 110
Martin Kastler

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) É imprescindível a realização de 
controlos rigorosos, regulares e flexíveis 
nos Estados-Membros, devendo estes ser 
garantidos a nível europeu pelas 
autoridades nacionais competentes.
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Or. de

Alteração 111
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas a fim de prevenir 
abusos e/ou evasões pelas empresas à 
Diretiva 96/71/CE e à presente diretiva, 
com a finalidade de privar os 
trabalhadores destacados dos seus direitos 
ou de lhes negar esses direitos.

Or. en

Alteração 112
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Não podem ser utilizados 
trabalhadores destacados para substituir 
trabalhadores em greve.

Or. en

Alteração 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 10-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(10-B) Não podem ser utilizados 
trabalhadores destacados para substituir 
trabalhadores em greve.

Or. en

Alteração 114
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-B) As autoridades competentes devem 
realizar uma avaliação geral de todos os 
elementos factuais, a fim de 
determinarem se uma empresa está 
efetivamente a desenvolver uma atividade. 
Caso não se consigam apresentar provas, 
presume-se que a empresa está 
estabelecida no país onde presta o serviço.

Or. en

Alteração 115
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 10-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-C) Os Estados-Membros podem
realizar quaisquer controlos considerados 
necessários para assegurar o pleno 
cumprimento do artigo 5.º da 
Diretiva 96/71/CE e das disposições da 
presente diretiva. É essencial a realização 
de inspeções rigorosas, regulares e 
flexíveis nos Estados-Membros, devendo
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ser providenciado o financiamento 
adequado para permitir às autoridades 
competentes detetarem e combaterem 
infrações.

Or. en

Alteração 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A confiança recíproca, o espírito de 
cooperação, o diálogo permanente e um 
entendimento comum são elementos 
essenciais neste contexto.

(11) Atendendo a que a capacidade de o 
Estado-Membro de acolhimento 
estabelecer elementos factuais sobre a 
empresa estrangeira é limitada, a 
cooperação com o Estado-Membro em 
que a empresa se encontra estabelecida é 
essencial e necessita de ser melhorada. A 
confiança recíproca, o espírito de 
assistência, o diálogo permanente e um 
entendimento comum são elementos 
essenciais neste contexto.

Or. en

Alteração 117
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas a fim de prevenir 
abusos e/ou evasões pelas empresas à 
Diretiva 96/71/CE e à presente diretiva, 
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com a finalidade de privar os 
trabalhadores destacados dos seus direitos 
ou de lhes negar esses direitos. 
Designadamente, devem ser evitadas 
situações de envio de trabalhadores 
destacados para substituir trabalhadores 
em greve, afetações sucessivas para o 
mesmo lugar e falsos estatutos de 
trabalhador por conta própria.

Or. en

Alteração 118
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Proposta de diretiva
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) As autoridades competentes devem 
fazer uma avaliação global de todos os 
elementos factuais, a fim de 
determinarem se uma empresa está 
efetivamente estabelecida num 
Estado-Membro diferente daquele para o 
qual direciona os seus serviços. Os 
Estados-Membros devem garantir que as 
empresas apresentam as provas 
necessárias. Se não se conseguir 
demonstrar que é efetivamente 
desenvolvida uma atividade substancial 
no Estado-Membro de estabelecimento, 
deve considerar-se, para os efeitos da
presente diretiva e da Diretiva 96/71/CE, 
que a empresa está estabelecida no 
Estado-Membro no qual decorre o 
destacamento.

Or. en

Alteração 119
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
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Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 11-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-C) A fim de avaliar se um trabalhador 
destacado temporariamente exerce o seu 
trabalho num Estado-Membro diferente 
daquele onde desempenha normalmente 
as suas funções, devem ser analisados 
todos os elementos factuais que 
caracterizam esse trabalho e a situação 
desse trabalhador. Os Estados-Membros 
devem garantir que as empresas 
apresentam as provas necessárias. Se não 
se conseguir demonstrar que um 
trabalhador é um trabalhador destacado 
na aceção da presente diretiva e da 
Diretiva 96/71/CE, deve considerar-se 
como estando habitualmente empregado 
no Estado-Membro no qual decorre o 
destacamento, na aceção do Regulamento 
n.º 593/2008.

Or. en

Alteração 120
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Considerando 11-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-D) Caso as condições de trabalho no 
Estado-Membro de estabelecimento e/ou 
no Estado-Membro no qual decorre o 
destacamento sejam mais favoráveis aos 
trabalhadores destacados do que a 
presente diretiva e/ou a
Diretiva 96/71/CE, aplicam-se os termos e 
condições mais favoráveis.
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Or. en

Alteração 121
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de propiciar uma aplicação mais 
eficaz e uniforme da Diretiva 96/71/CE, 
importa estabelecer um sistema eletrónico 
de intercâmbio de informações que facilite 
a cooperação administrativa; as autoridades 
competentes devem recorrer, tanto quanto 
possível, ao Sistema de Informação do 
Mercado Interno (IMI). Não obstante, tal 
não deve impedir a aplicação de acordos 
bilaterais ou de disposições em matéria de 
cooperação administrativa.

(12) A fim de propiciar uma aplicação mais 
eficaz e uniforme da Diretiva 96/71/CE, 
importa estabelecer um sistema eletrónico 
de intercâmbio de informações que facilite 
a cooperação administrativa; as autoridades 
competentes devem, sempre que possível,
recorrer exclusivamente ao Sistema de 
Informação do Mercado Interno (sistema
IMI). Não obstante, tal não deve 
prejudicar a aplicação de acordos bilaterais 
ou de disposições em matéria de 
cooperação administrativa, nos domínios 
não abrangidos pelo sistema IMI.

Or. cs

Alteração 122
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de propiciar uma aplicação mais 
eficaz e uniforme da Diretiva 96/71/CE, 
importa estabelecer um sistema eletrónico 
de intercâmbio de informações que facilite 
a cooperação administrativa; as autoridades 
competentes devem recorrer, tanto quanto 
possível, ao Sistema de Informação do 
Mercado Interno (IMI). Não obstante, tal 
não deve impedir a aplicação de acordos 
bilaterais ou de disposições em matéria de 

(12) A fim de propiciar uma aplicação mais
eficaz e uniforme da Diretiva 96/71/CE, 
importa estabelecer um sistema eletrónico 
de intercâmbio de informações que facilite 
a cooperação administrativa; as autoridades 
competentes devem recorrer, tanto quanto 
possível, ao Sistema de Informação do 
Mercado Interno (IMI). Não obstante, tal 
não deve impedir a aplicação de acordos 
bilaterais ou de disposições em matéria de 
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cooperação administrativa. cooperação administrativa, na medida em 
que estes mecanismos estabelecidos de 
cooperação se têm revelado profícuos.

Or. en

Alteração 123
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de propiciar uma aplicação mais 
eficaz e uniforme da Diretiva 96/71/CE, 
importa estabelecer um sistema eletrónico 
de intercâmbio de informações que facilite 
a cooperação administrativa; as autoridades 
competentes devem recorrer, tanto quanto 
possível, ao Sistema de Informação do 
Mercado Interno (IMI). Não obstante, tal 
não deve impedir a aplicação de acordos 
bilaterais ou de disposições em matéria de 
cooperação administrativa.

(12) A fim de propiciar uma aplicação mais 
eficaz e uniforme da Diretiva 96/71/CE, 
importa estabelecer um sistema eletrónico 
de intercâmbio de informações que facilite 
a cooperação administrativa; as autoridades 
competentes devem recorrer, tanto quanto 
possível, ao Sistema de Informação do 
Mercado Interno (IMI). Não obstante, tal 
não impede a aplicação de acordos 
bilaterais ou de disposições em matéria de 
cooperação administrativa.

Or. en

Justificação

A cooperação bilateral entre as autoridades competentes é um mecanismo essencial para 
garantir a proteção dos direitos dos trabalhadores destacados. Deve salientar-se que a 
presente diretiva permite uma cooperação bilateral e/ou multilateral, reconhecendo 
igualmente o potencial benefício de se adotar o sistema IMI para facilitar a transferência de 
informação.

Alteração 124
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Considerando 13
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Texto da Comissão Alteração

(13) A cooperação administrativa e a 
assistência mútua entre Estados-Membros 
devem respeitar as regras de proteção dos 
dados pessoais previstas na Diretiva 
95/46/CE e, no que respeita à cooperação 
administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno (IMI), 
também as disposições do Regulamento 
(CE) n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 18 de dezembro de 2000, 
relativo à proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas instituições e pelos órgãos 
da UE e à livre circulação desses dados e 
do Regulamento (UE) n.º xxx relativo à 
cooperação administrativa através do 
Sistema de Informação do Mercado Interno 
(«Regulamento IMI»).

(13) A cooperação administrativa e a 
assistência mútua célere e mais ampla 
possível entre Estados-Membros devem 
respeitar as regras de proteção dos dados 
pessoais previstas na Diretiva 95/46/CE e, 
no que respeita à cooperação 
administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno (IMI), 
também as disposições do Regulamento 
(CE) n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 18 de dezembro de 2000, 
relativo à proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas instituições e pelos órgãos 
da UE e à livre circulação desses dados e 
do Regulamento (UE) n.º xxx relativo à 
cooperação administrativa através do 
Sistema de Informação do Mercado Interno 
(«Regulamento IMI»).

Or. de

Alteração 125
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Há ainda que definir concretamente 
as obrigações de os Estados-Membros 
disponibilizarem publicamente os termos e 
condições de emprego e assegurarem o 
seu acesso não apenas a prestadores de 
serviços de outros Estados-Membros, mas 
também aos trabalhadores destacados em 
causa.

(14) Visto que as dificuldades de acesso às 
informações sobre os termos e condições 
de emprego são, frequentemente, uma das 
razões pelas quais os prestadores de 
serviços não aplicam as regras em vigor,
os Estados-Membros devem disponibilizar
publicamente esses termos e condições de 
emprego e assegurar o acesso aos mesmos
não apenas a prestadores de serviços de 
outros Estados-Membros, mas também aos 
trabalhadores destacados em causa. Esta 
obrigação deve ser definida de forma 
concreta, designadamente no que toca às 
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convenções coletivas de aplicação geral.

Or. cs

Alteração 126
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Há ainda que definir concretamente 
as obrigações de os Estados-Membros 
disponibilizarem publicamente os termos e 
condições de emprego e assegurarem o 
seu acesso não apenas a prestadores de 
serviços de outros Estados-Membros, mas 
também aos trabalhadores destacados em 
causa.

(14) Os Estados-Membros devem informar 
a Comissão sobre o modo como 
pretendem disponibilizar publicamente os 
termos e condições de emprego, e 
assegurar que estejam acessíveis aos 
trabalhadores destacados e aos
prestadores de serviços de outros 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Clarificação de natureza linguística.

Alteração 127
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Há ainda que definir concretamente as 
obrigações de os Estados-Membros 
disponibilizarem publicamente os termos e 
condições de emprego e assegurarem o seu 
acesso não apenas a prestadores de 
serviços de outros Estados-Membros, mas 
também aos trabalhadores destacados em 
causa.

(14) Há ainda que definir concretamente as 
obrigações de os Estados-Membros 
disponibilizarem publicamente os termos e 
condições de emprego e assegurarem o seu 
acesso não apenas a prestadores de 
serviços de outros Estados-Membros, mas 
também aos trabalhadores destacados em 
causa. O Estado-Membro de origem do 
prestador de serviços ou do trabalhador 
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deve assegurar a tradução, na sua língua, 
dos termos e condições de trabalho e de 
emprego em questão.

Or. fr

Alteração 128
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Há ainda que definir concretamente as 
obrigações de os Estados-Membros 
disponibilizarem publicamente os termos e 
condições de emprego e assegurarem o seu 
acesso não apenas a prestadores de 
serviços de outros Estados-Membros, mas 
também aos trabalhadores destacados em 
causa.

(14) Há ainda que definir concretamente as 
obrigações de os Estados-Membros 
disponibilizarem publicamente e a título 
gratuito os termos e condições de emprego 
e assegurarem o seu acesso não apenas a 
prestadores de serviços de outros Estados-
Membros, mas também aos trabalhadores 
destacados em causa.

Os trabalhadores destacados gozam de um 
direito autónomo a informação e 
aconselhamento sobre os termos e 
condições de emprego aplicáveis. Cabe 
aos Estados-Membros criar serviços 
adequados aos quais os trabalhadores 
destacados se possam dirigir. 

Or. de

Alteração 129
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) Há ainda que definir concretamente as 
obrigações de os Estados-Membros 
disponibilizarem publicamente os termos e 
condições de emprego e assegurarem o seu 
acesso não apenas a prestadores de 
serviços de outros Estados-Membros, mas 
também aos trabalhadores destacados em 
causa.

(14) Há ainda que definir concretamente as 
obrigações de os Estados-Membros 
disponibilizarem publicamente os termos e 
condições de emprego e assegurarem o seu 
acesso gratuito não apenas a prestadores 
de serviços de outros Estados-Membros, 
mas também aos trabalhadores destacados 
em causa. O seu incumprimento tem de 
ser sancionado, na medida em que impede 
gravemente a execução e prejudica a 
concorrência leal no mercado único.

Or. en

Alteração 130
Martin Kastler

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Há ainda que definir concretamente as 
obrigações de os Estados-Membros 
disponibilizarem publicamente os termos e 
condições de emprego e assegurarem o seu 
acesso não apenas a prestadores de 
serviços de outros Estados-Membros, mas 
também aos trabalhadores destacados em 
causa.

(14) Há ainda que definir concretamente as 
obrigações de os Estados-Membros 
disponibilizarem publicamente e a título 
gratuito os termos e condições de emprego 
e assegurarem o seu acesso não apenas a 
prestadores de serviços de outros Estados-
Membros, mas também aos trabalhadores 
destacados em causa.

Or. de

Alteração 131
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) Há ainda que definir concretamente as 
obrigações de os Estados-Membros 
disponibilizarem publicamente os termos e 
condições de emprego e assegurarem o seu 
acesso não apenas a prestadores de 
serviços de outros Estados-Membros, mas 
também aos trabalhadores destacados em 
causa.

(14) Há ainda que definir concretamente as 
obrigações de os Estados-Membros 
disponibilizarem publicamente os termos e 
condições de emprego e assegurarem o seu 
acesso gratuito não apenas a prestadores 
de serviços de outros Estados-Membros, 
mas também aos trabalhadores destacados 
em causa.

Or. en

Alteração 132
Martin Kastler

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Os trabalhadores destacados 
gozam de um direito autónomo a 
informação e aconselhamento sobre os 
termos e condições de emprego aplicáveis. 
Cabe aos Estados-Membros criar serviços 
adequados aos quais os trabalhadores 
destacados se possam dirigir.

Or. de

Alteração 133
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)



AM\919866PT.doc 43/95 PE500.574v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Os trabalhadores destacados têm 
um direito individual à informação e ao 
aconselhamento sobre as condições de 
trabalho e emprego aplicáveis. Compete 
aos Estados-Membros criar os 
organismos adequados aos quais os 
trabalhadores destacados podem recorrer 
neste domínio.

Or. en

Alteração 134
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Os trabalhadores destacados têm 
direito a informação e aconselhamento 
relativamente às condições de trabalho e 
emprego pertinentes. Compete aos 
Estados-Membros criar esses centros de 
informação e aconselhamento, aos quais 
os trabalhadores destacados podem 
recorrer, e conceder-lhes apoio 
financeiro.

Or. en

Alteração 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Sempre que os termos e as 
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condições de trabalho estiverem previstos 
em convenções coletivas declaradas 
universalmente aplicáveis, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
essas convenções coletivas são publicadas 
oficialmente e estão acessíveis.

Or. en

Alteração 136
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os Estados-Membros devem 
determinar a forma como esse acesso 
facilitado às informações relevantes é 
assegurado aos prestadores e aos 
destinatários dos serviços, de preferência 
através da sua disponibilização num sítio 
Internet que satisfaça normas mínimas de 
acessibilidade da Web. Estes sítios Web 
devem incluir, em especial, ligações a 
qualquer sítio Web que tenha sido criado 
na sequência da legislação da UE com vista 
à promoção do empreendedorismo e/ou do 
desenvolvimento de serviços 
transfronteiras.

(15) Deve ser criada uma fonte de 
informação única em cada 
Estado-Membro a fim de garantir a 
segurança jurídica e a acessibilidade da 
informação. Os Estados-Membros devem 
indicar um único sítio Web oficial a nível 
nacional com informações sobre os 
termos e condições de emprego aplicáveis 
aos trabalhadores destacados no seu 
território, bem como ligações a qualquer 
sítio Web que tenha sido criado na 
sequência da legislação da UE com vista à 
promoção do empreendedorismo e/ou do 
desenvolvimento da prestação de serviços 
transfronteiras.

Or. cs

Alteração 137
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(15-A) A fim de melhorar e facilitar a 
assistência mútua e a cooperação 
transfronteiras entre as autoridades 
competentes nos Estados-Membros, deve 
ser criado na UE um sistema de 
notificação e registo baseado e compatível 
com os sistemas existentes nos 
Estados-Membros, em conformidade com
as regras relativas a proteção de dados 
pessoais. Para que esse sistema esteja em 
consonância com o princípio de não 
discriminação e de concorrência leal, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma avaliação de 
impacto relativa à viabilidade desse 
sistema.

Or. en

Alteração 138
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
trabalhadores destacados, os 
Estados-Membros devem aplicar apenas 
determinadas medidas de controlo ou 
formalidades administrativas a empresas 
que destacam trabalhadores no âmbito da 
prestação de serviços. Estas medidas e 
formalidades só podem ser impostas se as 
autoridades competentes não puderem 
desempenhar eficazmente a sua função 
supervisora sem as informações 
solicitadas ou se estas não puderem ser 
facilmente obtidas junto do empregador 
dos trabalhadores destacados ou das 

(16) É de extrema importância que o 
Estado-Membro de acolhimento continue 
a controlar e a supervisionar conforme 
definido no artigo 5.º da 
Diretiva 96/71/CE. A fim de garantir a 
correta aplicação e a supervisão do 
cumprimento das condições de emprego no 
que respeita aos trabalhadores destacados, 
os Estados-Membros devem aplicar as 
medidas de controlo ou formalidades 
administrativas necessárias a empresas que 
destacam trabalhadores no âmbito da 
prestação de serviços.



PE500.574v01-00 46/95 AM\919866PT.doc

PT

autoridades do Estado-Membro de 
estabelecimento do prestador de serviço 
num prazo razoável e/ou se medidas 
menos restritivas não permitirem atingir 
os objetivos das medidas de controlo 
nacionais consideradas necessárias.

Or. en

Alteração 139
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
trabalhadores destacados, os 
Estados-Membros devem aplicar apenas 
determinadas medidas de controlo ou 
formalidades administrativas a empresas 
que destacam trabalhadores no âmbito da 
prestação de serviços. Estas medidas e 
formalidades só podem ser impostas se as 
autoridades competentes não puderem 
desempenhar eficazmente a sua função 
supervisora sem as informações 
solicitadas ou se estas não puderem ser 
facilmente obtidas junto do empregador 
dos trabalhadores destacados ou das 
autoridades do Estado-Membro de 
estabelecimento do prestador de serviço 
num prazo razoável e/ou se medidas 
menos restritivas não permitirem atingir 
os objetivos das medidas de controlo 
nacionais consideradas necessárias.

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
trabalhadores destacados, os 
Estados-Membros devem aplicar sempre 
todas as medidas de controlo ou 
formalidades administrativas que 
consideram eficazes e necessárias para 
alcançar o respetivo objetivo a empresas 
que destacam trabalhadores no âmbito da 
prestação de serviços; As medidas de 
controlo efetivas e eficazes não devem ser 
de alguma maneira limitadas, caso 
contrário o combate ao trabalho 
dissimulado torna-se impossível.

Or. de

Alteração 140
Thomas Händel
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Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
trabalhadores destacados, os 
Estados-Membros devem aplicar apenas 
determinadas medidas de controlo ou 
formalidades administrativas a empresas 
que destacam trabalhadores no âmbito da 
prestação de serviços. Estas medidas e 
formalidades só podem ser impostas se as 
autoridades competentes não puderem 
desempenhar eficazmente a sua função 
supervisora sem as informações 
solicitadas ou se estas não puderem ser 
facilmente obtidas junto do empregador 
dos trabalhadores destacados ou das 
autoridades do Estado-Membro de 
estabelecimento do prestador de serviço 
num prazo razoável e/ou se medidas 
menos restritivas não permitirem atingir 
os objetivos das medidas de controlo 
nacionais consideradas necessárias.

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
trabalhadores destacados, os 
Estados-Membros devem aplicar todas as
medidas de controlo ou formalidades 
administrativas a empresas que destacam 
trabalhadores no âmbito da prestação de 
serviços, consideradas eficazes e 
necessárias para alcançar este objetivo.

Or. de

Alteração 141
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
trabalhadores destacados, os 
Estados-Membros devem aplicar apenas 
determinadas medidas de controlo ou 
formalidades administrativas a empresas 

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
trabalhadores destacados, os 
Estados-Membros devem aplicar 
quaisquer medidas de controlo ou 
formalidades administrativas consideradas 
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que destacam trabalhadores no âmbito da 
prestação de serviços. Estas medidas e 
formalidades só podem ser impostas se as 
autoridades competentes não puderem 
desempenhar eficazmente a sua função 
supervisora sem as informações 
solicitadas ou se estas não puderem ser 
facilmente obtidas junto do empregador 
dos trabalhadores destacados ou das 
autoridades do Estado-Membro de 
estabelecimento do prestador de serviço 
num prazo razoável e/ou se medidas 
menos restritivas não permitirem atingir 
os objetivos das medidas de controlo 
nacionais consideradas necessárias.

eficazes e necessárias para esse fim a 
empresas que destacam trabalhadores no 
âmbito da prestação de serviços.

Or. en

Alteração 142
Martin Kastler

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
trabalhadores destacados, os Estados-
Membros devem aplicar apenas 
determinadas medidas de controlo ou 
formalidades administrativas a empresas 
que destacam trabalhadores no âmbito da 
prestação de serviços. Estas medidas e 
formalidades só podem ser impostas se as 
autoridades competentes não puderem 
desempenhar eficazmente a sua função 
supervisora sem as informações 
solicitadas ou se estas não puderem ser 
facilmente obtidas junto do empregador 
dos trabalhadores destacados ou das 
autoridades do Estado-Membro de 
estabelecimento do prestador de serviço 
num prazo razoável e/ou se medidas 
menos restritivas não permitirem atingir 

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
trabalhadores destacados, os Estados-
Membros devem aplicar todas as medidas 
de controlo ou formalidades 
administrativas a empresas que destacam 
trabalhadores no âmbito da prestação de 
serviços, se estas forem consideradas 
eficazes e necessárias para alcançar este 
objetivo.
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os objetivos das medidas de controlo 
nacionais consideradas necessárias.

Or. de

Alteração 143
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
trabalhadores destacados, os 
Estados-Membros devem aplicar apenas 
determinadas medidas de controlo ou 
formalidades administrativas a empresas 
que destacam trabalhadores no âmbito da 
prestação de serviços. Estas medidas e 
formalidades só podem ser impostas se as 
autoridades competentes não puderem 
desempenhar eficazmente a sua função 
supervisora sem as informações 
solicitadas ou se estas não puderem ser 
facilmente obtidas junto do empregador 
dos trabalhadores destacados ou das 
autoridades do Estado-Membro de 
estabelecimento do prestador de serviço 
num prazo razoável e/ou se medidas 
menos restritivas não permitirem atingir 
os objetivos das medidas de controlo 
nacionais consideradas necessárias.

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
trabalhadores destacados, os 
Estados-Membros devem aplicar as 
necessárias medidas de controlo ou 
formalidades administrativas a empresas 
que destacam trabalhadores no âmbito da 
prestação de serviços.

Or. de

Alteração 144
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati
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Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
trabalhadores destacados, os 
Estados-Membros devem aplicar apenas 
determinadas medidas de controlo ou
formalidades administrativas a empresas 
que destacam trabalhadores no âmbito da 
prestação de serviços. Estas medidas e 
formalidades só podem ser impostas se as 
autoridades competentes não puderem 
desempenhar eficazmente a sua função 
supervisora sem as informações 
solicitadas ou se estas não puderem ser 
facilmente obtidas junto do empregador 
dos trabalhadores destacados ou das 
autoridades do Estado-Membro de 
estabelecimento do prestador de serviço 
num prazo razoável e/ou se medidas 
menos restritivas não permitirem atingir 
os objetivos das medidas de controlo 
nacionais consideradas necessárias.

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
trabalhadores destacados, os 
Estados-Membros devem aplicar as
medidas de controlo e as formalidades 
administrativas necessárias a empresas que 
destacam trabalhadores no âmbito da 
prestação de serviços, por forma a 
combater eficazmente a fraude e a 
concorrência desleal.

Or. en

Alteração 145
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
trabalhadores destacados, os 
Estados-Membros devem aplicar apenas
determinadas medidas de controlo ou 
formalidades administrativas a empresas 
que destacam trabalhadores no âmbito da 

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
trabalhadores destacados, os 
Estados-Membros devem aplicar todas as
medidas de controlo ou formalidades 
administrativas consideradas eficazes e 
necessárias para o efeito a empresas que 
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prestação de serviços. Estas medidas e 
formalidades só podem ser impostas se as 
autoridades competentes não puderem 
desempenhar eficazmente a sua função 
supervisora sem as informações 
solicitadas ou se estas não puderem ser 
facilmente obtidas junto do empregador 
dos trabalhadores destacados ou das 
autoridades do Estado-Membro de 
estabelecimento do prestador de serviço 
num prazo razoável e/ou se medidas 
menos restritivas não permitirem atingir 
os objetivos das medidas de controlo 
nacionais consideradas necessárias.

destacam trabalhadores no âmbito da 
prestação de serviços.

Or. fr

Alteração 146
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
trabalhadores destacados, os 
Estados-Membros devem aplicar apenas
determinadas medidas de controlo ou 
formalidades administrativas a empresas 
que destacam trabalhadores no âmbito da 
prestação de serviços. Estas medidas e 
formalidades só podem ser impostas se as 
autoridades competentes não puderem 
desempenhar eficazmente a sua função 
supervisora sem as informações solicitadas 
ou se estas não puderem ser facilmente 
obtidas junto do empregador dos 
trabalhadores destacados ou das 
autoridades do Estado-Membro de 
estabelecimento do prestador de serviço 
num prazo razoável e/ou se medidas menos 
restritivas não permitirem atingir os 
objetivos das medidas de controlo 

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
trabalhadores destacados, deve garantir-se 
um certo nível de harmonização das 
medidas de controlo ou formalidades 
administrativas. Para além deste conjunto 
mínimo, os Estados-Membros devem ser 
livres de adotar qualquer medida 
pertinente em matéria de controlo eficaz 
das condições de intervenção das 
empresas prestadoras de serviços no 
respetivo território e das condições de 
emprego dos trabalhadores destacados.
Estas medidas e formalidades de controlo
só podem ser impostas se, de qualquer 
forma, as autoridades competentes não 
puderem desempenhar eficazmente a sua 
função supervisora sem as informações 
solicitadas ou se estas não puderem ser 
facilmente obtidas junto do empregador 
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nacionais consideradas necessárias. dos trabalhadores destacados ou das 
autoridades do Estado-Membro de 
estabelecimento do prestador de serviço 
num prazo razoável e/ou se medidas menos 
restritivas não permitirem atingir os 
objetivos das medidas de controlo 
nacionais consideradas necessárias.

Or. fr

Alteração 147
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
trabalhadores destacados, os 
Estados-Membros devem aplicar apenas 
determinadas medidas de controlo ou 
formalidades administrativas a empresas 
que destacam trabalhadores no âmbito da 
prestação de serviços. Estas medidas e 
formalidades só podem ser impostas se as 
autoridades competentes não puderem 
desempenhar eficazmente a sua função 
supervisora sem as informações solicitadas 
ou se estas não puderem ser facilmente 
obtidas junto do empregador dos 
trabalhadores destacados ou das 
autoridades do Estado-Membro de 
estabelecimento do prestador de serviço 
num prazo razoável e/ou se medidas 
menos restritivas não permitirem atingir 
os objetivos das medidas de controlo 
nacionais consideradas necessárias.

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
trabalhadores destacados, os 
Estados-Membros devem aplicar 
quaisquer medidas de controlo ou 
formalidades administrativas consideradas 
eficazes e necessárias para esse fim a 
empresas que destacam trabalhadores no 
âmbito da prestação de serviços. Estas 
medidas e formalidades podem ser 
impostas se as autoridades competentes 
não puderem desempenhar eficazmente a 
sua função supervisora sem as informações 
solicitadas.

Or. en

Alteração 148
Csaba Őry
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Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
trabalhadores destacados, os 
Estados-Membros devem aplicar apenas 
determinadas medidas de controlo ou 
formalidades administrativas a empresas 
que destacam trabalhadores no âmbito da 
prestação de serviços. Estas medidas e 
formalidades só podem ser impostas se as 
autoridades competentes não puderem 
desempenhar eficazmente a sua função 
supervisora sem as informações solicitadas 
ou se estas não puderem ser facilmente 
obtidas junto do empregador dos 
trabalhadores destacados ou das 
autoridades do Estado-Membro de 
estabelecimento do prestador de serviço 
num prazo razoável e/ou se medidas menos 
restritivas não permitirem atingir os 
objetivos das medidas de controlo 
nacionais consideradas necessárias.

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
trabalhadores destacados, os 
Estados-Membros devem aplicar apenas 
determinadas medidas de controlo ou 
formalidades administrativas a empresas 
que destacam trabalhadores no âmbito da 
prestação de serviços. Quaisquer medidas 
de controlo e formalidades devem ser 
uniformes a nível da União e só podem 
ser impostas se as autoridades competentes 
não puderem desempenhar eficazmente a 
sua função supervisora sem as informações 
solicitadas ou se estas não puderem ser 
facilmente obtidas junto do empregador 
dos trabalhadores destacados ou das 
autoridades do Estado-Membro de 
estabelecimento do prestador de serviço 
num prazo razoável e/ou se medidas menos 
restritivas não permitirem atingir os 
objetivos das medidas de controlo 
nacionais consideradas necessárias.

Or. hu

Alteração 149
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Marek Siwiec, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
trabalhadores destacados, os 
Estados-Membros devem aplicar apenas 
determinadas medidas de controlo ou 

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
trabalhadores destacados, os 
Estados-Membros devem aplicar apenas 
essas medidas de controlo ou formalidades 
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formalidades administrativas a empresas 
que destacam trabalhadores no âmbito da 
prestação de serviços. Estas medidas e 
formalidades só podem ser impostas se as 
autoridades competentes não puderem 
desempenhar eficazmente a sua função 
supervisora sem as informações solicitadas 
ou se estas não puderem ser facilmente 
obtidas junto do empregador dos 
trabalhadores destacados ou das 
autoridades do Estado-Membro de 
estabelecimento do prestador de serviço 
num prazo razoável e/ou se medidas menos 
restritivas não permitirem atingir os 
objetivos das medidas de controlo 
nacionais consideradas necessárias.

administrativas a empresas que destacam 
trabalhadores no âmbito da prestação de 
serviços. Tais medidas de controlo ou 
formalidades administrativas devem ser 
proporcionais e não implicar encargos 
administrativos excessivos. Estas medidas 
e formalidades só podem ser impostas se as 
autoridades competentes não puderem 
desempenhar eficazmente a sua função 
supervisora sem as informações solicitadas 
ou se estas não puderem ser facilmente 
obtidas junto do empregador dos 
trabalhadores destacados ou das 
autoridades do Estado-Membro de 
estabelecimento do prestador de serviço 
num prazo razoável e/ou se medidas menos 
restritivas não permitirem atingir os 
objetivos das medidas de controlo 
nacionais consideradas necessárias.

Or. en

Alteração 150
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A avaliação do risco deve 
identificar os setores de atividade em que 
se concentra, no respetivo território, o 
emprego de trabalhadores destacados 
para a prestação de serviços. Ao fazer 
essa avaliação do risco, devem ser tidos 
em conta os problemas específicos e as 
necessidades de setores específicos, os 
anteriores registos de ocorrência de 
infração, as informações prestadas pelos 
parceiros sociais no terreno, as práticas 
de evasão, bem como a vulnerabilidade de 
certos grupos de trabalhadores.

Or. en
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Alteração 151
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A instauração de um sistema 
exaustivo de medidas de prevenção e 
controlo, acompanhado de sanções 
dissuasivas para evitar e identificar os 
casos individuais de utilização de falsos 
estatutos de trabalhador por conta 
própria, contribuiria para combater 
eficazmente o trabalho dissimulado.

(17) Todas as formas de utilização 
fraudulenta do estatuto de «trabalhador 
por conta própria» devem ser proibidas 
por meio de um sistema exaustivo de 
medidas de controlo de natureza 
preventiva e sanções dissuasoras.

Or. en

Justificação

Clarificação de natureza linguística.

Alteração 152
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A instauração de um sistema 
exaustivo de medidas de prevenção e 
controlo, acompanhado de sanções 
dissuasivas para evitar e identificar os 
casos individuais de utilização de falsos 
estatutos de trabalhador por conta própria, 
contribuiria para combater eficazmente o 
trabalho dissimulado.

(17) A instauração de um sistema 
exaustivo e eficaz de medidas de 
prevenção e controlo, acompanhado de 
sanções dissuasivas para evitar e identificar 
os casos individuais de utilização de falsos 
estatutos de trabalhador por conta própria, 
contribuiria para combater eficazmente o 
trabalho dissimulado. Neste contexto, é 
essencial que as autoridades competentes 
nos Estados-Membros possuam os meios 
necessários para verificar se existe uma 
situação de dependência entre o alegado 
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trabalhador por conta própria e o seu 
empregador.

Or. en

Alteração 153
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A aplicação eficaz das condições 
de emprego em vigor inclui o combate ao 
falso trabalho independente, o que é 
decisivo para impedir potenciais abusos. 
A autoridade competente deve dispor dos 
meios necessários para determinar se os 
presumíveis trabalhadores independentes 
são, em grande parte, empregados 
repetidamente pelo mesmo empregador e 
se existe uma relação de dependência 
entre o trabalhador independente e o 
empregador.

Or. de

Alteração 154
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A fim de combater os falsos 
estatutos de trabalhador por conta própria 
e outras violações da legislação existente, 
deve ser criado um registo europeu de 
empresas que violem repetidamente as 
regras estabelecidas pela presente diretiva 
e pela Diretiva 96/71/CE. O objetivo desse 
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registo deve passar igualmente por 
assegurar condições equitativas e uma 
concorrência leal entre as empresas.

Or. en

Alteração 155
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A fim de combater as infrações e 
os falsos estatutos de trabalhador por 
conta própria, a Comissão deve analisar a 
possibilidade de se criar um registo 
europeu («lista negra») das empresas que 
repetidamente violam as regras 
estabelecidas pela presente diretiva e pela 
Diretiva 96/71/CE. O objetivo desta lista 
negra deve ser assegurar concorrência 
leal entre as empresas.

Or. en

Alteração 156
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para garantir uma melhor e mais 
uniforme aplicação da Diretiva 96/71/CE, 
bem como a sua execução na prática, e 
reduzir, tanto quanto possível, as 
diferenças de aplicação e execução na 
União, os Estados-Membros devem 
assegurar a realização de inspeções 
eficazes e adequadas nos respetivos 

(18) Para garantir uma melhor e mais 
uniforme aplicação da Diretiva 96/71/CE, 
bem como a sua execução na prática, os 
Estados-Membros devem assegurar a 
realização de inspeções eficazes e 
adequadas nos respetivos territórios.



PE500.574v01-00 58/95 AM\919866PT.doc

PT

territórios.

Or. en

Alteração 157
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para garantir uma melhor e mais 
uniforme aplicação da Diretiva 96/71/CE, 
bem como a sua execução na prática, e 
reduzir, tanto quanto possível, as 
diferenças de aplicação e execução na 
União, os Estados-Membros devem 
assegurar a realização de inspeções 
eficazes e adequadas nos respetivos 
territórios.

(18) Para garantir uma melhor e mais 
uniforme aplicação da Diretiva 96/71/CE, 
bem como a sua execução na prática, e 
reduzir, tanto quanto possível, as 
diferenças de aplicação e execução na 
União, os Estados-Membros devem 
assegurar a realização de inspeções 
eficazes e adequadas nos respetivos 
territórios. Os Estados-Membros devem 
poder aplicar sempre a empresas que 
destacam trabalhadores no âmbito da 
prestação de serviços as medidas de 
controlo ou formalidades administrativas 
que considerem eficazes e necessárias 
para cumprir o objetivo pretendido. Esta 
situação visa impedir o trabalho 
dissimulado.

Or. de

Alteração 158
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As inspeções nacionais do trabalho, os 
parceiros sociais e outros organismos de 
fiscalização assumem importância crucial 

(19) As inspeções nacionais do trabalho, os 
parceiros sociais e outros organismos de 
fiscalização assumem importância crucial 
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neste contexto e devem continuar a 
desempenhar um papel vital.

neste contexto e devem continuar a 
desempenhar um papel vital. O trabalho 
dos organismos de fiscalização não deve 
ser, de maneira alguma, limitado.

Or. de

Alteração 159
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de responder com flexibilidade 
à diversidade dos mercados de trabalho e 
dos sistemas de relações laborais, outros 
agentes e/ou órgãos podem, a título 
excecional, fiscalizar determinados 
termos e condições de emprego dos 
trabalhadores destacados, desde que estes 
proporcionem às pessoas em causa um 
grau equivalente de proteção, na condição 
de exercerem essa fiscalização de forma 
não discriminatória e objetiva.

Suprimido

Or. en

Alteração 160
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de responder com flexibilidade 
à diversidade dos mercados de trabalho e 
dos sistemas de relações laborais, outros 
agentes e/ou órgãos podem, a título 
excecional, fiscalizar determinados termos 
e condições de emprego dos trabalhadores 

(20) A fim de respeitar a diversidade dos 
mercados de trabalho e dos sistemas de 
relações laborais, os Estados-Membros 
podem, em conformidade com a lei e 
prática nacionais, incumbir outros agentes 
e/ou órgãos de fiscalizar determinados 
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destacados, desde que estes proporcionem 
às pessoas em causa um grau equivalente 
de proteção, na condição de exercerem essa 
fiscalização de forma não discriminatória e 
objetiva.

termos e condições de emprego dos 
trabalhadores destacados, desde que estes 
proporcionem às pessoas em causa um 
grau equivalente de proteção, na condição 
de exercerem essa fiscalização de forma 
não discriminatória e objetiva.

Or. en

Alteração 161
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os Estados-Membros são instados a 
introduzir uma abordagem mais integrada 
no que diz respeito às inspeções do 
trabalho. A necessidade de desenvolver 
normas comuns para estabelecer métodos e 
práticas comparáveis e normas mínimas a 
nível da União deve ser também analisada.

(22) Os Estados-Membros são instados a 
introduzir uma abordagem mais integrada 
no que diz respeito às inspeções do 
trabalho. A necessidade de desenvolver 
normas comuns para estabelecer métodos e 
práticas comparáveis e normas mínimas a 
nível da União deve ser também analisada. 
No entanto, o desenvolvimento de normas 
comuns não deve levar a limitações no 
combate efetivo ao trabalho dissimulado 
por parte dos Estados-Membros. 

Or. de

Alteração 162
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para facilitar a aplicação da 
Diretiva 96/71/CE e garantir uma execução 
prática mais eficaz, devem existir 
mecanismos adequados que permitam aos 
trabalhadores destacados apresentar 

(23) Para facilitar a aplicação da 
Diretiva 96/71/CE e garantir uma execução 
prática mais eficaz, devem existir 
mecanismos adequados que permitam aos 
trabalhadores destacados apresentar 
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queixas ou encetar procedimentos, 
diretamente ou através de terceiros 
designados para o efeito, tais como 
sindicatos ou outras associações ou ainda 
organizações comuns de parceiros sociais. 
Estes mecanismos não devem prejudicar a 
aplicação das regras processuais nacionais 
relativas à representação e defesa nos 
tribunais.

queixas ou encetar procedimentos, 
diretamente ou através de terceiros 
designados para o efeito, tais como 
sindicatos ou outras associações ou ainda 
organizações comuns de parceiros sociais. 
Associações, organizações ou outras 
entidades jurídicas com interesse legítimo 
na execução da Diretiva 96/71/CE podem 
encetar procedimentos judiciais ou 
administrativos em nome do trabalhador.
Estes mecanismos não devem prejudicar a 
aplicação das regras processuais nacionais 
relativas à representação e defesa nos 
tribunais.

Or. en

Alteração 163
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para facilitar a aplicação da 
Diretiva 96/71/CE e garantir uma execução 
prática mais eficaz, devem existir 
mecanismos adequados que permitam aos 
trabalhadores destacados apresentar 
queixas ou encetar procedimentos, 
diretamente ou através de terceiros 
designados para o efeito, tais como 
sindicatos ou outras associações ou ainda 
organizações comuns de parceiros sociais. 
Estes mecanismos não devem prejudicar a 
aplicação das regras processuais nacionais 
relativas à representação e defesa nos 
tribunais.

(23) Para facilitar a aplicação da 
Diretiva 96/71/CE e garantir uma execução 
prática mais eficaz, devem existir 
mecanismos adequados que permitam aos 
trabalhadores destacados apresentar 
queixas ou encetar procedimentos, 
diretamente ou, com o seu consentimento 
expresso, através de terceiros designados 
para o efeito, tais como sindicatos ou 
outras associações ou ainda organizações 
comuns de parceiros sociais. Estes 
mecanismos não devem prejudicar a 
aplicação das regras processuais nacionais 
relativas à representação e defesa nos 
tribunais.

Or. cs

Alteração 164
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
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Christensen

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para facilitar a aplicação da 
Diretiva 96/71/CE e garantir uma execução 
prática mais eficaz, devem existir 
mecanismos adequados que permitam aos 
trabalhadores destacados apresentar 
queixas ou encetar procedimentos, 
diretamente ou através de terceiros 
designados para o efeito, tais como 
sindicatos ou outras associações ou ainda 
organizações comuns de parceiros sociais. 
Estes mecanismos não devem prejudicar a 
aplicação das regras processuais nacionais 
relativas à representação e defesa nos 
tribunais.

(23) Para facilitar a aplicação da 
Diretiva 96/71/CE e garantir uma execução 
prática mais eficaz, devem existir 
mecanismos adequados que permitam aos 
trabalhadores destacados apresentar 
queixas ou encetar procedimentos, 
diretamente ou através de terceiros 
designados para o efeito, tais como 
sindicatos ou outras associações ou ainda 
organizações comuns de parceiros sociais. 
Estes mecanismos não devem prejudicar a 
aplicação das regras processuais nacionais 
relativas à representação e defesa nos 
tribunais. Os sindicatos devem ter o direito 
de ação coletiva e a possibilidade de ação 
representativa.

Or. en

Alteração 165
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Tendo em conta a prevalência da 
subcontratação no setor da construção, e 
no intuito de proteger os direitos dos 
trabalhadores destacados, é necessário 
garantir que, nesse setor, pelo menos o 
contratante do qual o empregador é 
subcontratante direto possa ser 
responsabilizado pelo pagamento das 
remunerações salariais mínimas líquidas 
devidas, de retroativos sobre montantes 
remuneratórios atrasados e/ou de 
contribuições devidas a fundos comuns ou 

Suprimido
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a organizações de parceiros sociais 
regulados por lei ou convenção coletiva, 
na medida em que estejam abrangidos 
pelo artigo 3.º, n.º 1, da 
Diretiva 96/71/CE, em substituição ou 
acréscimo do pagamento feito pelo 
empregador. O contratante não deve ser 
responsabilizado se tiver agido com a 
diligência devida, o que pode consistir em 
medidas de prevenção relativas às provas 
prestadas pelo subcontratante, incluindo, 
se tal for relevante, com base em 
informações fornecidas pelas autoridades 
nacionais.

Or. en

Alteração 166
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Tendo em conta a prevalência da 
subcontratação no setor da construção, e 
no intuito de proteger os direitos dos 
trabalhadores destacados, é necessário 
garantir que, nesse setor, pelo menos o 
contratante do qual o empregador é 
subcontratante direto possa ser 
responsabilizado pelo pagamento das 
remunerações salariais mínimas líquidas 
devidas, de retroativos sobre montantes 
remuneratórios atrasados e/ou de 
contribuições devidas a fundos comuns ou 
a organizações de parceiros sociais 
regulados por lei ou convenção coletiva, 
na medida em que estejam abrangidos 
pelo artigo 3.º, n.º 1, da 
Diretiva 96/71/CE, em substituição ou 
acréscimo do pagamento feito pelo 
empregador. O contratante não deve ser 
responsabilizado se tiver agido com a 
diligência devida, o que pode consistir em 

Suprimido
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medidas de prevenção relativas às provas 
prestadas pelo subcontratante, incluindo, 
se tal for relevante, com base em 
informações fornecidas pelas autoridades 
nacionais.

Or. en

Justificação

Para assegurar total clareza jurídica aos trabalhadores destacados e para proteger as 
empresas que agem de boa-fé, a responsabilidade deve permanecer sempre com o 
empregador direto, independentemente da sua posição dentro da cadeia de subcontratação.

Alteração 167
Csaba Őry

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Tendo em conta a prevalência da 
subcontratação no setor da construção, e 
no intuito de proteger os direitos dos 
trabalhadores destacados, é necessário 
garantir que, nesse setor, pelo menos o 
contratante do qual o empregador é 
subcontratante direto possa ser 
responsabilizado pelo pagamento das 
remunerações salariais mínimas líquidas 
devidas, de retroativos sobre montantes 
remuneratórios atrasados e/ou de 
contribuições devidas a fundos comuns ou 
a organizações de parceiros sociais 
regulados por lei ou convenção coletiva, 
na medida em que estejam abrangidos 
pelo artigo 3.º, n.º 1, da 
Diretiva 96/71/CE, em substituição ou 
acréscimo do pagamento feito pelo 
empregador. O contratante não deve ser 
responsabilizado se tiver agido com a 
diligência devida, o que pode consistir em 
medidas de prevenção relativas às provas 
prestadas pelo subcontratante, incluindo, 
se tal for relevante, com base em 

Suprimido
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informações fornecidas pelas autoridades 
nacionais.

Or. hu

Alteração 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Phil Bennion, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Tendo em conta a prevalência da 
subcontratação no setor da construção, e 
no intuito de proteger os direitos dos 
trabalhadores destacados, é necessário 
garantir que, nesse setor, pelo menos o 
contratante do qual o empregador é 
subcontratante direto possa ser 
responsabilizado pelo pagamento das 
remunerações salariais mínimas líquidas 
devidas, de retroativos sobre montantes 
remuneratórios atrasados e/ou de 
contribuições devidas a fundos comuns ou 
a organizações de parceiros sociais 
regulados por lei ou convenção coletiva, 
na medida em que estejam abrangidos 
pelo artigo 3.º, n.º 1, da 
Diretiva 96/71/CE, em substituição ou 
acréscimo do pagamento feito pelo 
empregador. O contratante não deve ser 
responsabilizado se tiver agido com a 
diligência devida, o que pode consistir em 
medidas de prevenção relativas às provas 
prestadas pelo subcontratante, incluindo, 
se tal for relevante, com base em 
informações fornecidas pelas autoridades 
nacionais.

Suprimido

Or. en
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Alteração 169
Marek Henryk Migalski

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Tendo em conta a prevalência da 
subcontratação no setor da construção, e 
no intuito de proteger os direitos dos 
trabalhadores destacados, é necessário 
garantir que, nesse setor, pelo menos o 
contratante do qual o empregador é 
subcontratante direto possa ser 
responsabilizado pelo pagamento das 
remunerações salariais mínimas líquidas 
devidas, de retroativos sobre montantes 
remuneratórios atrasados e/ou de 
contribuições devidas a fundos comuns ou 
a organizações de parceiros sociais 
regulados por lei ou convenção coletiva, 
na medida em que estejam abrangidos 
pelo artigo 3.º, n.º 1, da 
Diretiva 96/71/CE, em substituição ou 
acréscimo do pagamento feito pelo 
empregador. O contratante não deve ser 
responsabilizado se tiver agido com a 
diligência devida, o que pode consistir em 
medidas de prevenção relativas às provas 
prestadas pelo subcontratante, incluindo, 
se tal for relevante, com base em 
informações fornecidas pelas autoridades 
nacionais.

Suprimido

Or. en

Alteração 170
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Tendo em conta a prevalência da (24) Os Estados-Membros, para combater 
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subcontratação no setor da construção, e 
no intuito de proteger os direitos dos 
trabalhadores destacados, é necessário 
garantir que, nesse setor, pelo menos o 
contratante do qual o empregador é 
subcontratante direto possa ser
responsabilizado pelo pagamento das 
remunerações salariais mínimas líquidas 
devidas, de retroativos sobre montantes 
remuneratórios atrasados e/ou de 
contribuições devidas a fundos comuns ou 
a organizações de parceiros sociais 
regulados por lei ou convenção coletiva, 
na medida em que estejam abrangidos 
pelo artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 
96/71/CE, em substituição ou acréscimo 
do pagamento feito pelo empregador. O 
contratante não deve ser responsabilizado 
se tiver agido com a diligência devida, o 
que pode consistir em medidas de 
prevenção relativas às provas prestadas 
pelo subcontratante, incluindo, se tal for 
relevante, com base em informações 
fornecidas pelas autoridades nacionais.

abusos na subcontratação e no intuito de 
proteger os direitos dos trabalhadores 
destacados, têm de garantir que os 
contratantes podem ser responsabilizados, 
em todos os setores, pelo pagamento dos 
direitos devidos aos trabalhadores 
destacados.

Or. de

Alteração 171
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Tendo em conta a prevalência da 
subcontratação no setor da construção, e no 
intuito de proteger os direitos dos 
trabalhadores destacados, é necessário 
garantir que, nesse setor, pelo menos o 
contratante do qual o empregador é 
subcontratante direto possa ser 
responsabilizado pelo pagamento das 
remunerações salariais mínimas líquidas 
devidas, de retroativos sobre montantes 
remuneratórios atrasados e/ou de 

(24) Tendo em conta a prevalência da 
subcontratação, não só no setor da 
construção, e no intuito de proteger os 
direitos dos trabalhadores destacados, é 
necessário garantir que todos os 
contratantes ao longo da cadeia de 
contratação podem ser responsabilizados
pelo pagamento de todos os direitos 
devidos aos trabalhadores destacados.
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contribuições devidas a fundos comuns ou 
a organizações de parceiros sociais 
regulados por lei ou convenção coletiva, 
na medida em que estejam abrangidos 
pelo artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 
96/71/CE, em substituição ou acréscimo 
do pagamento feito pelo empregador. O 
contratante não deve ser responsabilizado 
se tiver agido com a diligência devida, o 
que pode consistir em medidas de 
prevenção relativas às provas prestadas 
pelo subcontratante, incluindo, se tal for 
relevante, com base em informações 
fornecidas pelas autoridades nacionais.

Or. de

Alteração 172
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Jutta Steinruck, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Tendo em conta a prevalência da 
subcontratação no setor da construção, e 
no intuito de proteger os direitos dos 
trabalhadores destacados, é necessário 
garantir que, nesse setor, pelo menos o 
contratante do qual o empregador é 
subcontratante direto possa ser
responsabilizado pelo pagamento das 
remunerações salariais mínimas líquidas 
devidas, de retroativos sobre montantes 
remuneratórios atrasados e/ou de 
contribuições devidas a fundos comuns ou 
a organizações de parceiros sociais 
regulados por lei ou convenção coletiva, 
na medida em que estejam abrangidos 
pelo artigo 3.º, n.º 1, da 
Diretiva 96/71/CE, em substituição ou 
acréscimo do pagamento feito pelo 
empregador. O contratante não deve ser 

(24) Com vista a reduzir os abusos em 
situações de subcontratação e no intuito 
de proteger os direitos dos trabalhadores 
destacados, é necessário garantir que todos 
os contratantes ao longo da cadeia
possam ser responsabilizados por todos os 
pagamentos a que os trabalhadores 
destacados têm direito.
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responsabilizado se tiver agido com a 
diligência devida, o que pode consistir em 
medidas de prevenção relativas às provas 
prestadas pelo subcontratante, incluindo, 
se tal for relevante, com base em 
informações fornecidas pelas autoridades 
nacionais.

Or. en

Alteração 173
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Tendo em conta a prevalência da
subcontratação no setor da construção, e 
no intuito de proteger os direitos dos 
trabalhadores destacados, é necessário 
garantir que, nesse setor, pelo menos o 
contratante do qual o empregador é 
subcontratante direto possa ser
responsabilizado pelo pagamento das 
remunerações salariais mínimas líquidas 
devidas, de retroativos sobre montantes 
remuneratórios atrasados e/ou de 
contribuições devidas a fundos comuns ou 
a organizações de parceiros sociais 
regulados por lei ou convenção coletiva, 
na medida em que estejam abrangidos 
pelo artigo 3.º, n.º 1, da 
Diretiva 96/71/CE, em substituição ou 
acréscimo do pagamento feito pelo 
empregador. O contratante não deve ser 
responsabilizado se tiver agido com a 
diligência devida, o que pode consistir em 
medidas de prevenção relativas às provas 
prestadas pelo subcontratante, incluindo, 
se tal for relevante, com base em 
informações fornecidas pelas autoridades 
nacionais.

(24) Com vista a reduzir os abusos em 
situações de subcontratação e no intuito de 
proteger os direitos dos trabalhadores 
destacados, é necessário garantir que, em 
todos os setores, todos os contratantes ao 
longo da cadeia possam ser
responsabilizados por todos os 
pagamentos a que os trabalhadores 
destacados têm direito.

Or. en
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Alteração 174
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Tendo em conta a prevalência da 
subcontratação no setor da construção, e no 
intuito de proteger os direitos dos 
trabalhadores destacados, é necessário 
garantir que, nesse setor, pelo menos o 
contratante do qual o empregador é 
subcontratante direto possa ser 
responsabilizado pelo pagamento das 
remunerações salariais mínimas líquidas 
devidas, de retroativos sobre montantes 
remuneratórios atrasados e/ou de 
contribuições devidas a fundos comuns ou 
a organizações de parceiros sociais 
regulados por lei ou convenção coletiva, 
na medida em que estejam abrangidos 
pelo artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 
96/71/CE, em substituição ou acréscimo 
do pagamento feito pelo empregador. O 
contratante não deve ser responsabilizado 
se tiver agido com a diligência devida, o 
que pode consistir em medidas de 
prevenção relativas às provas prestadas 
pelo subcontratante, incluindo, se tal for 
relevante, com base em informações 
fornecidas pelas autoridades nacionais.

(24) Tendo em conta a prevalência da 
subcontratação no setor da construção, e no 
intuito de proteger os direitos dos 
trabalhadores destacados, é necessário 
garantir que, nesse setor, sejam adotadas 
regras específicas.

Or. fr

Alteração 175
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de diretiva
Considerando 24
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Texto da Comissão Alteração

(24) Tendo em conta a prevalência da 
subcontratação no setor da construção, e no 
intuito de proteger os direitos dos 
trabalhadores destacados, é necessário 
garantir que, nesse setor, pelo menos o 
contratante do qual o empregador é 
subcontratante direto possa ser 
responsabilizado pelo pagamento das 
remunerações salariais mínimas líquidas 
devidas, de retroativos sobre montantes 
remuneratórios atrasados e/ou de 
contribuições devidas a fundos comuns ou 
a organizações de parceiros sociais 
regulados por lei ou convenção coletiva, na 
medida em que estejam abrangidos pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE, em 
substituição ou acréscimo do pagamento 
feito pelo empregador. O contratante não 
deve ser responsabilizado se tiver agido 
com a diligência devida, o que pode 
consistir em medidas de prevenção 
relativas às provas prestadas pelo 
subcontratante, incluindo, se tal for 
relevante, com base em informações 
fornecidas pelas autoridades nacionais.

(24) Tendo em conta a prevalência da 
subcontratação no setor da construção, e no 
intuito de proteger os direitos dos 
trabalhadores destacados, é necessário 
garantir que, nesse setor, pelo menos o 
contratante do qual o empregador é 
subcontratante direto ou indireto possa ser 
responsabilizado pelo pagamento das 
remunerações salariais mínimas líquidas 
devidas, de retroativos sobre montantes 
remuneratórios atrasados e/ou de 
contribuições devidas a fundos comuns ou 
a organizações de parceiros sociais 
regulados por lei ou convenção coletiva, na 
medida em que estejam abrangidos pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE, em 
substituição ou acréscimo do pagamento 
feito pelo empregador. O contratante não 
deve ser responsabilizado se tiver agido 
com a diligência devida, o que pode 
consistir em medidas de prevenção 
relativas às provas prestadas pelo 
subcontratante, incluindo, se tal for 
relevante, com base em informações 
fornecidas pelas autoridades nacionais.

Or. fr

Alteração 176
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Tendo em conta a prevalência da 
subcontratação no setor da construção, e 
no intuito de proteger os direitos dos 
trabalhadores destacados, é necessário 
garantir que, nesse setor, pelo menos o 
contratante do qual o empregador é 
subcontratante direto possa ser 

(24) Tendo em conta a prevalência da 
subcontratação em determinados setores 
de atividade, e no intuito de proteger os 
direitos dos trabalhadores destacados, é 
necessário garantir que, nesse setor, pelo 
menos o contratante do qual o empregador 
é subcontratante direto possa ser 
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responsabilizado pelo pagamento das 
remunerações salariais mínimas líquidas 
devidas, de retroativos sobre montantes 
remuneratórios atrasados e/ou de 
contribuições devidas a fundos comuns ou 
a organizações de parceiros sociais 
regulados por lei ou convenção coletiva, na 
medida em que estejam abrangidos pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE, em 
substituição ou acréscimo do pagamento 
feito pelo empregador. O contratante não 
deve ser responsabilizado se tiver agido 
com a diligência devida, o que pode 
consistir em medidas de prevenção 
relativas às provas prestadas pelo 
subcontratante, incluindo, se tal for 
relevante, com base em informações 
fornecidas pelas autoridades nacionais.

responsabilizado pelo pagamento das 
remunerações salariais mínimas líquidas 
devidas, de retroativos sobre montantes 
remuneratórios atrasados e/ou de 
contribuições devidas a fundos comuns ou 
a organizações de parceiros sociais 
regulados por lei ou convenção coletiva, na 
medida em que estejam abrangidos pelo
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE, em 
substituição ou acréscimo do pagamento 
feito pelo empregador. O contratante não 
deve ser responsabilizado se tiver agido 
com a diligência devida, o que pode 
consistir em medidas de prevenção 
relativas às provas prestadas pelo 
subcontratante, incluindo, se tal for 
relevante, com base em informações 
fornecidas pelas autoridades nacionais.

Or. fr

Alteração 177
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Tendo em conta a prevalência da
subcontratação no setor da construção, e 
no intuito de proteger os direitos dos 
trabalhadores destacados, é necessário 
garantir que, nesse setor, pelo menos o 
contratante do qual o empregador é 
subcontratante direto possa ser 
responsabilizado pelo pagamento das 
remunerações salariais mínimas líquidas 
devidas, de retroativos sobre montantes 
remuneratórios atrasados e/ou de 
contribuições devidas a fundos comuns ou 
a organizações de parceiros sociais 
regulados por lei ou convenção coletiva, na 
medida em que estejam abrangidos pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE, em 
substituição ou acréscimo do pagamento 

(24) Tendo em conta a prevalência do 
crescente recurso à subcontratação no 
âmbito de prestações de serviços 
internacionais, e no intuito de proteger os 
direitos dos trabalhadores destacados, é 
necessário garantir que, nesse setor, pelo 
menos o contratante do qual o empregador 
é subcontratante direto possa ser 
responsabilizado pelo pagamento das 
remunerações salariais mínimas líquidas 
devidas, de retroativos sobre montantes 
remuneratórios atrasados e/ou de 
contribuições devidas a fundos comuns ou 
a organizações de parceiros sociais 
regulados por lei ou convenção coletiva, na 
medida em que estejam abrangidos pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE, em 
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feito pelo empregador. O contratante não 
deve ser responsabilizado se tiver agido 
com a diligência devida, o que pode 
consistir em medidas de prevenção 
relativas às provas prestadas pelo 
subcontratante, incluindo, se tal for 
relevante, com base em informações 
fornecidas pelas autoridades nacionais.

substituição ou acréscimo do pagamento 
feito pelo empregador. O contratante não 
deve ser responsabilizado se tiver agido 
com a diligência devida, o que pode 
consistir em medidas de prevenção 
relativas às provas prestadas pelo 
subcontratante, incluindo, se tal for 
relevante, com base em informações 
fornecidas pelas autoridades nacionais.

Or. fr

Alteração 178
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Em casos específicos e em 
conformidade com leis e práticas 
nacionais, outros contratantes podem ser 
também responsabilizados pelo 
incumprimento das obrigações previstas 
pela presente diretiva, ou ver a sua 
responsabilidade limitada após consulta 
dos parceiros sociais a nível nacional ou 
setorial.

Suprimido

Or. en

Alteração 179
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Em casos específicos e em 
conformidade com leis e práticas 
nacionais, outros contratantes podem ser 
também responsabilizados pelo 

Suprimido
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incumprimento das obrigações previstas 
pela presente diretiva, ou ver a sua 
responsabilidade limitada após consulta 
dos parceiros sociais a nível nacional ou 
setorial.

Or. en

Justificação

Para assegurar total clareza jurídica aos trabalhadores destacados e para proteger as 
empresas que agem de boa-fé, a responsabilidade deve permanecer sempre com o 
empregador direto, independentemente da sua posição dentro da cadeia de subcontratação.

Alteração 180
Csaba Őry

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Em casos específicos e em 
conformidade com leis e práticas 
nacionais, outros contratantes podem ser 
também responsabilizados pelo 
incumprimento das obrigações previstas 
pela presente diretiva, ou ver a sua 
responsabilidade limitada após consulta 
dos parceiros sociais a nível nacional ou 
setorial.

Suprimido

Or. hu

Alteração 181
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 25
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Texto da Comissão Alteração

(25) Em casos específicos e em 
conformidade com leis e práticas 
nacionais, outros contratantes podem ser 
também responsabilizados pelo 
incumprimento das obrigações previstas 
pela presente diretiva, ou ver a sua 
responsabilidade limitada após consulta 
dos parceiros sociais a nível nacional ou 
setorial.

Suprimido

Or. en

Alteração 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Em casos específicos e em 
conformidade com leis e práticas 
nacionais, outros contratantes podem ser 
também responsabilizados pelo 
incumprimento das obrigações previstas 
pela presente diretiva, ou ver a sua 
responsabilidade limitada após consulta 
dos parceiros sociais a nível nacional ou 
setorial.

Suprimido

Or. en

Alteração 183
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 25
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Texto da Comissão Alteração

(25) Em casos específicos e em 
conformidade com leis e práticas 
nacionais, outros contratantes podem ser 
também responsabilizados pelo 
incumprimento das obrigações previstas 
pela presente diretiva, ou ver a sua 
responsabilidade limitada após consulta 
dos parceiros sociais a nível nacional ou 
setorial.

Suprimido

Or. en

Alteração 184
Marek Henryk Migalski

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Em casos específicos e em 
conformidade com leis e práticas 
nacionais, outros contratantes podem ser 
também responsabilizados pelo 
incumprimento das obrigações previstas 
pela presente diretiva, ou ver a sua 
responsabilidade limitada após consulta 
dos parceiros sociais a nível nacional ou 
setorial.

Suprimido

Or. en

Alteração 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Em casos específicos e em Suprimido
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conformidade com leis e práticas 
nacionais, outros contratantes podem ser 
também responsabilizados pelo 
incumprimento das obrigações previstas 
pela presente diretiva, ou ver a sua 
responsabilidade limitada após consulta 
dos parceiros sociais a nível nacional ou 
setorial.

Or. fr

Alteração 186
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Em casos específicos e em 
conformidade com leis e práticas 
nacionais, outros contratantes podem ser 
também responsabilizados pelo 
incumprimento das obrigações previstas 
pela presente diretiva, ou ver a sua 
responsabilidade limitada após consulta 
dos parceiros sociais a nível nacional ou 
setorial.

(25) Os Estados-Membros podem manter 
ou introduzir regras mais rigorosas 
relativas aos direitos adquiridos dos 
trabalhadores destacados.

Or. de

Alteração 187
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Em casos específicos e em 
conformidade com leis e práticas 
nacionais, outros contratantes podem ser 
também responsabilizados pelo 

(25) Em casos específicos e em 
conformidade com leis e práticas 
nacionais, outros contratantes podem ser 
também responsabilizados pelo 
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incumprimento das obrigações previstas 
pela presente diretiva, ou ver a sua 
responsabilidade limitada após consulta 
dos parceiros sociais a nível nacional ou 
setorial.

incumprimento das obrigações previstas 
pela presente diretiva após consulta dos 
parceiros sociais a nível nacional ou 
setorial.

Or. de

Alteração 188
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Os Estados-Membros podem 
manter ou introduzir regras mais 
rigorosas relativas à responsabilidade dos 
empreiteiros gerais.

Or. de

Alteração 189
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A obrigação de impor uma exigência 
de responsabilidade ao contratante nos 
casos em que o subcontratante direto seja 
um prestador de serviços, estabelecido 
noutro Estado-Membro e que destaque 
trabalhadores, justifica-se pela razão 
imperativa de interesse público de 
proteção social dos trabalhadores. Estes 
trabalhadores destacados podem não estar 
na mesma situação que os trabalhadores 
empregados por um subcontratante direto 
estabelecido no Estado-Membro de 

Suprimido
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estabelecimento do contratante, no que 
respeita à possibilidade de reclamar 
pagamentos devidos ou reembolsos de 
impostos ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidos.

Or. de

Alteração 190
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A obrigação de impor uma exigência 
de responsabilidade ao contratante nos 
casos em que o subcontratante direto seja 
um prestador de serviços, estabelecido 
noutro Estado-Membro e que destaque 
trabalhadores, justifica-se pela razão 
imperativa de interesse público de 
proteção social dos trabalhadores. Estes 
trabalhadores destacados podem não estar 
na mesma situação que os trabalhadores 
empregados por um subcontratante direto 
estabelecido no Estado-Membro de 
estabelecimento do contratante, no que 
respeita à possibilidade de reclamar 
pagamentos devidos ou reembolsos de 
impostos ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidos.

Suprimido

Or. en

Alteração 191
Csaba Őry

Proposta de diretiva
Considerando 26
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Texto da Comissão Alteração

(26) A obrigação de impor uma exigência 
de responsabilidade ao contratante nos 
casos em que o subcontratante direto seja 
um prestador de serviços, estabelecido 
noutro Estado-Membro e que destaque 
trabalhadores, justifica-se pela razão 
imperativa de interesse público de 
proteção social dos trabalhadores. Estes 
trabalhadores destacados podem não estar 
na mesma situação que os trabalhadores 
empregados por um subcontratante direto 
estabelecido no Estado-Membro de 
estabelecimento do contratante, no que 
respeita à possibilidade de reclamar 
pagamentos devidos ou reembolsos de 
impostos ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidos.

Suprimido

Or. hu

Alteração 192
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A obrigação de impor uma exigência 
de responsabilidade ao contratante nos 
casos em que o subcontratante direto seja 
um prestador de serviços, estabelecido 
noutro Estado-Membro e que destaque 
trabalhadores, justifica-se pela razão 
imperativa de interesse público de 
proteção social dos trabalhadores. Estes 
trabalhadores destacados podem não estar 
na mesma situação que os trabalhadores 
empregados por um subcontratante direto 
estabelecido no Estado-Membro de 
estabelecimento do contratante, no que 
respeita à possibilidade de reclamar 
pagamentos devidos ou reembolsos de 
impostos ou contribuições para a 

Suprimido
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segurança social indevidamente retidos.

Or. en

Alteração 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A obrigação de impor uma exigência 
de responsabilidade ao contratante nos 
casos em que o subcontratante direto seja 
um prestador de serviços, estabelecido 
noutro Estado-Membro e que destaque 
trabalhadores, justifica-se pela razão 
imperativa de interesse público de 
proteção social dos trabalhadores. Estes 
trabalhadores destacados podem não estar 
na mesma situação que os trabalhadores 
empregados por um subcontratante direto 
estabelecido no Estado-Membro de 
estabelecimento do contratante, no que 
respeita à possibilidade de reclamar 
pagamentos devidos ou reembolsos de 
impostos ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidos.

Suprimido

Or. en

Alteração 194
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A obrigação de impor uma exigência 
de responsabilidade ao contratante nos 
casos em que o subcontratante direto seja 
um prestador de serviços, estabelecido 
noutro Estado-Membro e que destaque 

Suprimido
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trabalhadores, justifica-se pela razão 
imperativa de interesse público de 
proteção social dos trabalhadores. Estes 
trabalhadores destacados podem não estar 
na mesma situação que os trabalhadores 
empregados por um subcontratante direto 
estabelecido no Estado-Membro de 
estabelecimento do contratante, no que 
respeita à possibilidade de reclamar 
pagamentos devidos ou reembolsos de 
impostos ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidos.

Or. en

Justificação

Para assegurar total clareza jurídica aos trabalhadores destacados e para proteger as 
empresas que agem de boa-fé, a responsabilidade deve permanecer sempre com o 
empregador direto, independentemente da sua posição dentro da cadeia de subcontratação.

Alteração 195
Marek Henryk Migalski

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A obrigação de impor uma exigência 
de responsabilidade ao contratante nos 
casos em que o subcontratante direto seja 
um prestador de serviços, estabelecido 
noutro Estado-Membro e que destaque 
trabalhadores, justifica-se pela razão 
imperativa de interesse público de 
proteção social dos trabalhadores. Estes 
trabalhadores destacados podem não estar 
na mesma situação que os trabalhadores 
empregados por um subcontratante direto 
estabelecido no Estado-Membro de 
estabelecimento do contratante, no que 
respeita à possibilidade de reclamar 
pagamentos devidos ou reembolsos de 
impostos ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidos.

Suprimido
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Or. en

Alteração 196
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A obrigação de impor uma exigência 
de responsabilidade ao contratante nos 
casos em que o subcontratante direto seja 
um prestador de serviços, estabelecido 
noutro Estado-Membro e que destaque 
trabalhadores, justifica-se pela razão 
imperativa de interesse público de 
proteção social dos trabalhadores. Estes 
trabalhadores destacados podem não estar 
na mesma situação que os trabalhadores 
empregados por um subcontratante direto 
estabelecido no Estado-Membro de 
estabelecimento do contratante, no que 
respeita à possibilidade de reclamar 
pagamentos devidos ou reembolsos de 
impostos ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidos.

(26) Os sistemas existentes em matéria de 
cumprimento da cadeia de abastecimento 
já em vigor nos Estados-Membros e que 
providenciem melhores condições e 
proteção aos trabalhadores não são, de 
forma alguma, restringidos pelas 
disposições da presente diretiva.

Or. en

Alteração 197
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A obrigação de impor uma exigência 
de responsabilidade ao contratante nos 
casos em que o subcontratante direto seja 
um prestador de serviços, estabelecido 
noutro Estado-Membro e que destaque 
trabalhadores, justifica-se pela razão 

(26) A obrigação de impor uma exigência 
de responsabilidade ao contratante nos 
casos em que o subcontratante direto ou 
indireto seja um prestador de serviços, 
estabelecido noutro Estado-Membro e que 
destaque trabalhadores, justifica-se pela 
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imperativa de interesse público de proteção 
social dos trabalhadores. Estes 
trabalhadores destacados podem não estar 
na mesma situação que os trabalhadores 
empregados por um subcontratante direto
estabelecido no Estado-Membro de 
estabelecimento do contratante, no que 
respeita à possibilidade de reclamar 
pagamentos devidos ou reembolsos de 
impostos ou contribuições para a segurança 
social indevidamente retidos.

razão imperativa de interesse público de 
proteção social dos trabalhadores. Estes 
trabalhadores destacados podem não estar 
na mesma situação que os trabalhadores 
empregados por um subcontratante 
estabelecido no Estado-Membro de 
estabelecimento do contratante, no que 
respeita à possibilidade de reclamar 
pagamentos devidos ou reembolsos de 
impostos ou contribuições para a segurança 
social indevidamente retidos.

Or. fr

Alteração 198
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A obrigação de impor uma exigência 
de responsabilidade ao contratante nos 
casos em que o subcontratante direto seja 
um prestador de serviços, estabelecido 
noutro Estado-Membro e que destaque 
trabalhadores, justifica-se pela razão 
imperativa de interesse público de proteção 
social dos trabalhadores. Estes 
trabalhadores destacados podem não estar 
na mesma situação que os trabalhadores 
empregados por um subcontratante direto 
estabelecido no Estado-Membro de 
estabelecimento do contratante, no que 
respeita à possibilidade de reclamar 
pagamentos devidos ou reembolsos de 
impostos ou contribuições para a segurança 
social indevidamente retidos.

(26) A obrigação de impor regras 
específicas ao contratante nos casos em 
que o subcontratante direto seja um 
prestador de serviços, estabelecido noutro 
Estado-Membro e que destaque 
trabalhadores, justifica-se pela razão 
imperativa de interesse público de proteção 
social dos trabalhadores. Estes 
trabalhadores destacados podem não estar 
na mesma situação que os trabalhadores 
empregados por um subcontratante direto 
estabelecido no Estado-Membro de 
estabelecimento do contratante, no que 
respeita à possibilidade de reclamar 
pagamentos devidos ou reembolsos de 
impostos ou contribuições para a segurança 
social indevidamente retidos.

Or. fr

Alteração 199
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
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Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) A presente diretiva e a 
Diretiva 96/71/CE aplicam-se igualmente 
às empresas de transportes, à exceção das 
empresas de transportes marítimos, que 
destacam trabalhadores para outros 
Estados-Membros, incluindo transporte 
aéreo e de mercadorias, bem como 
operações de cabotagem, conforme 
reconhecido no considerando 17 do 
Regulamento (CE) n.º 1072/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece regras comuns para o acesso 
ao mercado do transporte internacional 
rodoviário de mercadorias.

Or. en

Alteração 200
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) Incumbe, igualmente, aos clientes 
finais, públicos e privados, um dever de 
vigilância, bem como um papel ativo no 
sentido de assegurar o respeito dos 
direitos dos trabalhadores destacados, nos 
casos em que os mesmos são empregados 
diretamente pela empresa contratante. 
Por analogia com o dispositivo de 
responsabilidade solidária estabelecido 
para os contratantes cujo empregador seja 
o subcontratante, deve aplicar-se, nas 
mesmas condições, a responsabilidade 
solidária do cliente cujo empregador do 
trabalhador destacado seja o contratante. 
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De facto, os trabalhadores destacados 
pelo contratante podem não estar na 
mesma situação que os trabalhadores 
empregados por uma empresa 
estabelecida no Estado-Membro de 
estabelecimento do cliente, no que 
respeita à possibilidade de reclamar 
pagamentos devidos ou reembolsos de 
impostos ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidos. 
Todavia, não será necessário aplicar este 
regime aos particulares, os quais não 
estão em condições de efetuar as mesmas 
verificações que um cliente final 
profissional.

Or. fr

Alteração 201
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) As disparidades entre os sistemas dos 
Estados-Membros para aplicar as coimas 
e/ou as sanções administrativas impostas 
em situações transfronteiras são 
prejudiciais ao bom funcionamento do 
mercado interno e podem dificultar ou 
mesmo impossibilitar a garantia de que os 
trabalhadores destacados gozam de um 
nível de proteção equivalente em toda a 
União.

(27) As disparidades entre os sistemas dos 
Estados-Membros para aplicar as coimas 
e/ou as sanções administrativas impostas 
em situações transfronteiras são 
prejudiciais ao bom funcionamento do 
mercado interno e podem dificultar ou 
mesmo impossibilitar a garantia de que os 
trabalhadores destacados gozam de um 
nível de proteção equivalente em toda a 
União. Nos casos em que sejam impostas 
devido ao incumprimento das condições 
de trabalho estabelecidas por tribunais do 
trabalho ou convenções coletivas, essas 
coimas e penalizações têm de ser 
aplicadas.

Or. en
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Alteração 202
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) As disparidades entre os sistemas dos 
Estados-Membros para aplicar as coimas 
e/ou as sanções administrativas impostas 
em situações transfronteiras são 
prejudiciais ao bom funcionamento do 
mercado interno e podem dificultar ou 
mesmo impossibilitar a garantia de que os 
trabalhadores destacados gozam de um 
nível de proteção equivalente em toda a 
União.

(27) As disparidades entre os sistemas dos 
Estados-Membros para aplicar as coimas 
e/ou as sanções administrativas, no que diz 
respeito às situações de destacamento de 
trabalhadores nos termos da presente 
diretiva e com a Diretiva 96/71/CE,
impostas em situações transfronteiras são 
prejudiciais ao bom funcionamento do 
mercado interno e podem dificultar ou 
mesmo impossibilitar a garantia de que os 
trabalhadores destacados gozam de um 
nível de proteção equivalente em toda a 
União.

Or. en

Alteração 203
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) O cumprimento eficaz das regras 
substantivas no domínio do destacamento 
dos trabalhadores para a prestação de 
serviços deve ser assegurado através de 
ações específicas que visem a execução 
transfronteiras das coimas e sanções 
administrativas impostas. A aproximação 
das legislações dos Estados-Membros neste 
domínio é, pois, uma condição essencial 
para garantir um nível de proteção mais 
elevado, equivalente e comparável 
necessário ao bom funcionamento do 
mercado interno.

(28) O cumprimento eficaz das regras 
substantivas no domínio do destacamento 
dos trabalhadores para a prestação de 
serviços deve ser assegurado através de 
ações específicas que visem a execução 
transfronteiras das coimas e sanções 
administrativas impostas no que diz 
respeito às situações de destacamento de 
trabalhadores nos termos da presente 
diretiva e com a Diretiva 96/71/CE. A 
aproximação das legislações dos 
Estados-Membros neste domínio é, pois, 
uma condição essencial para garantir um 
nível de proteção mais elevado, 
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equivalente e comparável necessário ao 
bom funcionamento do mercado interno.

Or. en

Alteração 204
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A adoção de regras comuns em 
matéria de assistência mútua e apoio às 
medidas de execução e os custos aferentes, 
bem como a adoção de exigências 
uniformes para a notificação de decisões 
relativas às sanções administrativas e 
coimas impostas, devem solucionar vários 
problemas práticos ligados à execução 
transfronteiras e garantir uma melhor 
comunicação e execução dessas decisões 
emanadas de um outro Estado-Membro.

(29) A adoção de regras comuns em 
matéria de assistência mútua e apoio às 
medidas de execução e os custos aferentes, 
bem como a adoção de exigências 
uniformes para a notificação de decisões 
relativas às sanções administrativas e 
coimas impostas no que diz respeito às 
situações de destacamento de 
trabalhadores nos termos da presente 
diretiva e com a Diretiva 96/71/CE, devem 
solucionar vários problemas práticos 
ligados à execução transfronteiras e 
garantir uma melhor comunicação e 
execução dessas decisões emanadas de um 
outro Estado-Membro.

Or. en

Alteração 205
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Sem prejuízo da definição de regras 
mais uniformes no que respeita à execução 
transfronteiras de sanções e coimas, bem 
como da necessidade de, em caso de não-
pagamento destas últimas, instaurar um 
maior numero de critérios comuns para os 
procedimentos de acompanhamento, não 

(30) Sem prejuízo da definição de regras 
mais uniformes no que respeita à execução 
transfronteiras de sanções e coimas no que 
diz respeito às situações de destacamento 
de trabalhadores nos termos da presente 
diretiva e com a Diretiva 96/71/CE, bem 
como da necessidade de, em caso de não-
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devem ser afetadas as competências de os 
Estados-Membros determinarem os seus 
próprios sistemas de sanções e coimas ou 
as medidas de cobrança previstas pela 
legislação interna.

pagamento destas últimas, instaurar um 
maior número de critérios comuns para os 
procedimentos de acompanhamento, não 
devem ser afetadas as competências de os 
Estados-Membros determinarem os seus 
próprios sistemas de sanções e coimas ou 
as medidas de cobrança previstas pela 
legislação interna.

Or. en

Alteração 206
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Sem prejuízo da definição de regras 
mais uniformes no que respeita à execução 
transfronteiras de sanções e coimas, bem 
como da necessidade de, em caso de 
não-pagamento destas últimas, instaurar 
um maior numero de critérios comuns para 
os procedimentos de acompanhamento, não 
devem ser afetadas as competências de os 
Estados-Membros determinarem os seus 
próprios sistemas de sanções e coimas ou 
as medidas de cobrança previstas pela 
legislação interna.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. pl

Justificação

Alteração linguística (apenas diz respeito à versão em língua polaca).

Alteração 207
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Considerando 31
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Texto da Comissão Alteração

(31) A presente diretiva não tem por objeto 
estabelecer regras harmonizadas em 
matéria de cooperação judiciária, 
competência judiciária, reconhecimento e 
execução das decisões em matéria cível e 
comercial, nem ocupar-se da lei aplicável.

(31) A presente diretiva não tem por objeto 
estabelecer regras harmonizadas em 
matéria de cooperação judiciária, 
competência judiciária, reconhecimento e 
execução das decisões em matéria cível e 
comercial, nem ocupar-se da lei aplicável 
ou limitar as medidas de controlo dos 
Estados-Membros.

Or. de

Alteração 208
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas adequadas em caso de não-
cumprimento da presente diretiva, 
designadamente procedimentos 
administrativos e judiciais, e devem 
estabelecer sanções eficazes, dissuasoras e 
proporcionadas em caso de infrações às 
obrigações nela definidas.

(32) Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas adequadas em caso de não-
cumprimento da presente diretiva, 
designadamente procedimentos 
administrativos e judiciais, e devem 
estabelecer sanções eficazes, dissuasoras e 
proporcionadas em caso de infrações às 
obrigações nela definidas. A insuficiente 
cooperação entre os Estados-Membros 
continua a ser um problema para a 
execução da Diretiva 96/71/CE, na 
medida em que impede a criação de 
condições equitativas para as empresas e 
a proteção dos trabalhadores. Caso os 
Estados-Membros não consigam cumprir 
as disposições previstas na presente 
diretiva e na Diretiva 96/71/CE, a 
Comissão deve, em conformidade com o 
Tratado da União Europeia, intentar uma 
ação judicial.

Or. en
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Alteração 209
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas adequadas em caso de não-
cumprimento da presente diretiva, 
designadamente procedimentos 
administrativos e judiciais, e devem 
estabelecer sanções eficazes, dissuasoras e 
proporcionadas em caso de infrações às 
obrigações nela definidas.

(32) Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas adequadas em caso de não-
cumprimento da presente diretiva, 
designadamente procedimentos 
administrativos e judiciais, e devem 
estabelecer sanções eficazes, dissuasoras e 
proporcionadas em caso de infrações às 
obrigações nela definidas. A não cabal 
observância do disposto na presente 
diretiva deve desencadear, por parte da 
Comissão, a instauração de um processo 
por infração.

Or. en

Justificação

A não aplicação correta da diretiva em vigor tem dado origem a inúmeros acórdãos do 
TJUE, que, de um modo geral, não têm logrado abordar a questão mais ampla do 
incumprimento. É essencial que todos os intervenientes reconheçam a importância da correta 
aplicação, a fim de proteger os direitos dos trabalhadores e garantir o bom funcionamento 
do mercado único.

Alteração 210
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas adequadas em caso de não-
cumprimento da presente diretiva, 
designadamente procedimentos 
administrativos e judiciais, e devem 

(32) Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas adequadas em caso de não-
cumprimento da presente diretiva, 
designadamente procedimentos 
administrativos e judiciais, e devem 
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estabelecer sanções eficazes, dissuasoras e 
proporcionadas em caso de infrações às 
obrigações nela definidas.

estabelecer sanções eficazes, dissuasoras e 
proporcionadas em caso de infrações às 
obrigações nela definidas. Infelizmente, a 
insuficiente cooperação entre os 
Estados-Membros continua a ser um 
problema para a execução da 
Diretiva 96/71/CE e impede a criação de 
condições equitativas para as empresas e 
a proteção dos trabalhadores.

Or. en

Alteração 211
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas adequadas em caso de 
não-cumprimento da presente diretiva, 
designadamente procedimentos 
administrativos e judiciais, e devem 
estabelecer sanções eficazes, dissuasoras e 
proporcionadas em caso de infrações às 
obrigações nela definidas.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. pl

Justificação

Alteração linguística (apenas diz respeito à versão em língua polaca).

Alteração 212
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas adequadas em caso de 
não-cumprimento da presente diretiva, 

(32) Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas adequadas em caso de 
não-cumprimento da presente diretiva, 
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designadamente procedimentos 
administrativos e judiciais, e devem 
estabelecer sanções eficazes, dissuasoras e 
proporcionadas em caso de infrações às 
obrigações nela definidas.

designadamente procedimentos 
administrativos e judiciais, e devem 
estabelecer sanções eficazes, dissuasoras e 
proporcionadas em caso de infrações às 
obrigações nela definidas. A não cabal 
observância do disposto na presente 
diretiva deve desencadear, por parte da 
Comissão, a instauração de um processo 
por infração.

Or. en

Alteração 213
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
nomeadamente a proteção de dados 
pessoais (artigo 8.º), a liberdade de 
escolher uma profissão e o direito de 
trabalhar (artigo 15.º), a liberdade de 
estabelecimento (artigo 16.º), o direito à 
ação e negociação coletiva (artigo 28.º), o 
direito a condições de trabalho justas 
(artigo 31.º) e o direito a um recurso eficaz 
e a um julgamento justo (artigo 47.º), e tem
de ser aplicada de acordo com estes 
direitos e princípios.

(33) A presente diretiva e a 
Diretiva 96/71/CE respeitam os direitos 
fundamentais e observam os princípios 
reconhecidos na Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem, nas Convenções da 
OIT e na Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia, nomeadamente a 
proteção de dados pessoais (artigo 8.º), a 
liberdade de escolher uma profissão e o 
direito de trabalhar (artigo 15.º), a 
liberdade de estabelecimento (artigo 16.º), 
o direito à igualdade (artigo 20.º), a não 
discriminação (artigo 21.°), o direito à 
ação e negociação coletiva (artigo 28.º), o 
direito a condições de trabalho justas 
(artigo 31.º) e o direito a um recurso eficaz 
e a um julgamento justo (artigo 47.º), e têm 
de ser aplicadas de acordo com estes 
direitos e princípios.

Or. en



PE500.574v01-00 94/95 AM\919866PT.doc

PT

Alteração 214
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
nomeadamente a proteção de dados 
pessoais (artigo 8.º), a liberdade de 
escolher uma profissão e o direito de 
trabalhar (artigo 15.º), a liberdade de 
estabelecimento (artigo 16.º), o direito à 
ação e negociação coletiva (artigo 28.º), o 
direito a condições de trabalho justas 
(artigo 31.º) e o direito a um recurso eficaz 
e a um julgamento justo (artigo 47.º), e tem 
de ser aplicada de acordo com estes 
direitos e princípios.

(33) A diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
nomeadamente a proteção de dados 
pessoais (artigo 8.º), a liberdade de 
escolher uma profissão e o direito de 
trabalhar (artigo 15.º), a liberdade de 
estabelecimento (artigo 16.º), o direito à 
ação e negociação coletiva (artigo 28.º), o 
direito a condições de trabalho justas 
(artigo 31.º) e o direito a um recurso eficaz 
e a um julgamento justo (artigo 47.º), e nas 
Convenções da OIT pertinentes e tem de 
ser aplicada de acordo com estes direitos e 
princípios.

Or. en

Alteração 215
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio 
Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-A) Os direitos sociais fundamentais 
não devem ser postos em causa com base 
em considerações sobre liberdades 
económicas. Por conseguinte, a presente 
diretiva deve reforçar a execução da 
Diretiva 96/71/CE, nomeadamente no que 
concerne às incertezas jurídicas 
resultantes dos acórdãos do Tribunal de 
Justiça da União Europeia, em particular 
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nos processos Viking (C-438/05), Laval 
(C-341/05), Rüffert (C-346/06) e 
Luxemburgo (C-319/06).

Or. en

Alteração 216
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Atendendo a que o objetivo da 
presente diretiva, a saber, a criação de um 
quadro comum geral de disposições, 
medidas e mecanismos de controlo
necessários a uma melhor e mais uniforme 
aplicação, execução e cumprimento na 
prática da Diretiva 96/71/CE, não pode ser 
suficientemente realizado pelos Estados-
Membros e pode, pois, devido à sua 
dimensão e aos seus efeitos, ser mais 
facilmente alcançado ao nível da União, 
esta pode tomar medidas em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5.º do Tratado da 
União Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade consagrado 
no mesmo artigo, a presente diretiva não 
excede o necessário para atingir aquele 
objetivo,

(34) Atendendo a que o objetivo da 
presente diretiva, a saber, o reforço dos 
mecanismos e das medidas de controlo 
dos Estados-Membros, assim como a 
criação de um quadro comum geral de 
disposições, necessários a uma melhor e 
mais uniforme aplicação, execução e 
cumprimento na prática da Diretiva 
96/71/CE, não pode ser suficientemente 
realizado pelos Estados-Membros e pode, 
pois, devido à sua dimensão e aos seus 
efeitos, ser mais facilmente alcançado ao 
nível da União, esta pode tomar medidas 
em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário para atingir aquele objetivo,

Or. de


