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Amendamentul 59
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 53 alineatul (1) și articolul 62,

având în vedere Tratatul privind Uniunea 
Europeană, în special articolul 3 alineatul 
(3), și Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în special articolul 26 
alineatul (2), articolul 45, articolul 46, 
articolul 53 alineatul (1) și articolul 62,

Or. en

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

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 53 alineatul (1) și articolul 62,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 53 alineatul (1) și articolele 62,
151 și 153,

Or. en

Amendamentul 61
Thomas Händel

Propunere de directivă 
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 53 alineatul (1) și articolul 62,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 53 alineatul (1) și articolele 62,
151 și 153,
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Or. de

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

Propunere de directivă
Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolele 15, 21 și 28,

Or. en

Amendamentul 63
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolele 15 și 16,

Or. fr

Amendamentul 64
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene,

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

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Libera circulație a lucrătorilor, 
libertatea de stabilire și libertatea de a 
presta servicii reprezintă principii 
fundamentale ale pieței interne Uniunii, 
consacrate în tratat. Punerea în aplicare a 
acestor principii este întărită în continuare 
de Uniune, pentru a garanta condiții de 
concurență echitabile pentru întreprinderi
și respectarea drepturilor lucrătorilor.

(1) În temeiul articolului 3 alineatul (3) 
din TUE, piața internă nu constituie un 
scop în sine, ci un mijloc de realizare a 
progresului social. Libera circulație a 
lucrătorilor, libertatea de stabilire și 
libertatea de a presta servicii reprezintă 
principii fundamentale ale pieței interne.
Punerea în aplicare a acestor principii este 
întărită în continuare de legislația și 
măsurile prin care Uniunea urmărește să 
garanteze drepturile lucrătorilor și
condiții de concurență echitabile pentru 
întreprinderi.

Or. en

Amendamentul 66
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Libera circulație a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetățean dreptul de a circula liber 
într-un alt stat membru pentru a lucra și 
pentru a se stabili acolo în acest scop și îl 
protejează împotriva discriminării în ceea 
ce privește ocuparea forței de muncă, 
remunerarea și alte condiții de lucru față de 
resortisanții statului respectiv. Libera 
circulație nu trebuie confundată cu libera 
prestare a serviciilor, care include dreptul 
întreprinderilor de a presta servicii în alt 

(2) Libera circulație a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetățean dreptul de a circula liber 
într-un alt stat membru pentru a lucra și 
pentru a se stabili acolo în acest scop și îl 
protejează împotriva discriminării în ceea 
ce privește ocuparea forței de muncă, 
remunerarea și alte condiții de lucru față de 
resortisanții statului respectiv. Libera 
circulație trebuie adusă în stare de 
echilibru cu libera prestare a serviciilor, 
care include dreptul întreprinderilor de a 
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stat membru și de a-și trimite („a-și 
detașa”) temporar, în acest scop, propriii 
lucrători pentru a desfășura activitățile 
necesare pentru prestarea serviciilor în alt 
stat membru.

presta servicii în alt stat membru și de a-și 
trimite („a-și detașa”) temporar, în acest 
scop, propriii lucrători pentru a desfășura 
activitățile necesare pentru prestarea 
serviciilor în alt stat membru. Această 
detașare trebuie să aibă loc fără a se 
încălca dispozițiile în materie de 
nediscriminare, atât în cazul 
întreprinderilor, cât și al lucrătorilor, 
astfel cum sunt prevăzute la articolul 45 
alineatul (2) și la articolul 49 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 67
Phil Bennion

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Libera circulație a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetățean dreptul de a circula liber 
într-un alt stat membru pentru a lucra și 
pentru a se stabili acolo în acest scop și îl 
protejează împotriva discriminării în ceea 
ce privește ocuparea forței de muncă, 
remunerarea și alte condiții de lucru față de 
resortisanții statului respectiv. Libera
circulație nu trebuie confundată cu libera 
prestare a serviciilor, care include dreptul 
întreprinderilor de a presta servicii în alt 
stat membru și de a-și trimite („a-și 
detașa”) temporar, în acest scop, propriii 
lucrători pentru a desfășura activitățile 
necesare pentru prestarea serviciilor în alt 
stat membru.

(2) Libera circulație a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetățean dreptul de a circula liber 
într-un alt stat membru pentru a lucra și 
pentru a se stabili acolo în acest scop și îl 
protejează împotriva discriminării în ceea 
ce privește ocuparea forței de muncă, 
remunerarea și alte condiții de lucru față de 
resortisanții statului respectiv. Acest drept 
la liberă circulație este diferit de libera 
prestare a serviciilor, care include dreptul 
întreprinderilor de a presta servicii în alt 
stat membru și de a-și trimite („a-și 
detașa”) temporar, în acest scop, propriii 
lucrători pentru a desfășura activitățile 
necesare pentru prestarea serviciilor în alt 
stat membru.

Or. en

Justificare

Libertatea de a presta servicii și dreptul cetățenilor la liberă circulație pentru a lucra și locui 
oriunde în UE reprezintă elemente centrale pentru funcționarea pieței unice. În sensul 
prezentei directive, este esențial să se abordeze de manieră distinctă fiecare dintre aceste 
drepturi, astfel încât lucrătorii detașați să beneficieze de toate drepturile și măsurile de 
protecție, astfel cum se stabilește în tratat, asigurând în același timp o bună și echitabilă 
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funcționare a pieței unice în ceea ce privește întreprinderile și concurența.

Amendamentul 68
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Lucrătorii nu trebuie să fie supuși 
niciunei discriminări care să vizeze 
libertatea de circulație de care 
beneficiază. Libertatea de a presta servicii 
le oferă întreprinderilor dreptul de a 
presta servicii în alte state membre fără a 
fi supuse discriminării.  Drepturile 
lucrătorilor sunt subordonate libertății de 
a presta servicii. În locul egalității de 
tratament, se aplică doar condiții minime.

Or. de

Amendamentul 69
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În practică, detașarea lucrătorilor în 
scopul apărării drepturilor lor produce în 
numeroase cazuri efectul contrar. 
Lucrătorii detașați nu mai beneficiază de 
nicio protecție împotriva exploatării. 
Lucrătorii sunt detașați deoarece nu 
primesc decât recompense minime, în loc 
să beneficieze de condiții egale de plată și 
de muncă.
Pentru ca această situație să fie posibilă, 
se aplică un spectru amplu de strategii: 
detașările veritabile sunt eludate prin 
intermediul statutului de persoane care 
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desfășoară activități independente fictive. 
Libera circulație a lucrătorilor poate fi 
compromisă în mod fraudulos prin 
intermediul detașărilor fictive, care 
presupun, în numeroase cazuri, plasarea 
temporară a forței de muncă, acorduri de 
transfer cu participarea a trei țări, precum 
și societăți fictive. În același timp, 
principiul sindical fundamental al 
„egalității de remunerare pentru aceeași 
muncă” este fragilizat, deoarece lucrătorii 
detașați primesc o remunerație inferioară 
pentru aceeași muncă. Această situație 
dăunează prosperității, armoniei sociale, 
valorilor democratice și credibilității 
Europei.

Or. de

Amendamentul 70
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru ca detașarea să fie autentică, 
este necesar ca lucrătorul detașat să facă 
parte din personalul obișnuit al 
prestatorului de servicii înainte de 
perioada de detașare, pe durata acesteia și 
după expirarea acesteia și să nu fie 
angajat doar în vederea detașării.  

Or. en

Amendamentul 71
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 2 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În temeiul articolului 3 alineatul (6) 
din Directiva 96/71/CE, dacă un lucrător 
detașat îl înlocuiește pe un altul sau dacă 
același post este ocupat în mod repetat de 
un lucrător detașat prin intermediul 
acelorași prestatori de servicii într-o 
succesiune care are loc la intervale 
scurte/rapide și dacă durata cumulată a 
acestor contracte succesive atinge un total 
de 12 luni, ipoteza potrivit căreia nu este 
vorba despre o situație de detașare este 
justificată.

Or. en

Amendamentul 72
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu privire la lucrătorii detașați 
temporar pentru a efectua activități în 
vederea prestării de servicii într-un alt stat 
membru decât cel în care aceștia își 
desfășoară activitatea în mod obișnuit, 
Directiva 96/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 decembrie 
1996 privind detașarea lucrătorilor în 
cadrul prestării de servicii stabilește un set 
fundamental de condiții de muncă și de 
încadrare în muncă clar definite care 
trebuie respectate de către prestatorul de 
servicii în statul membru în care are loc 
detașarea, pentru a asigura o protecție 
minimă a lucrătorilor detașați în cauză.

(3) Cu privire la lucrătorii detașați 
temporar pentru a efectua activități în 
vederea prestării de servicii într-un alt stat 
membru decât cel în care aceștia își 
desfășoară activitatea în mod obișnuit, 
Directiva 96/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 decembrie 
1996 privind detașarea lucrătorilor în 
cadrul prestării de servicii stabilește un set 
fundamental de condiții de muncă și de 
încadrare în muncă clar definite care 
trebuie respectate de către prestatorul de 
servicii în statul membru în care are loc 
detașarea, pentru a asigura o protecție 
minimă a lucrătorilor detașați în cauză.
Întrucât, până în prezent, obiectivul 
apărării drepturilor lucrătorilor în 
conformitate cu directiva nu a fost atins 
prin punerea în aplicare a acesteia și 
întrucât doar aplicarea unui tratament 
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nediscriminatoriu al lucrătorilor care își 
desfășoară activitatea în aceleași state 
membre poate permite îmbunătățirea 
acestei situații, prezenta directivă, care 
urmărește să execute Directiva 96/71/CE 
nu poate decât să îmbunătățească în mod 
temporar situația.  

Or. de

Amendamentul 73
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu privire la lucrătorii detașați 
temporar pentru a efectua activități în 
vederea prestării de servicii într-un alt stat 
membru decât cel în care aceștia își 
desfășoară activitatea în mod obișnuit, 
Directiva 96/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 decembrie 
1996 privind detașarea lucrătorilor în 
cadrul prestării de servicii stabilește un set 
fundamental de condiții de muncă și de 
încadrare în muncă clar definite care 
trebuie respectate de către prestatorul de 
servicii în statul membru în care are loc 
detașarea, pentru a asigura o protecție 
minimă a lucrătorilor detașați în cauză.

(3) Cu privire la lucrătorii detașați 
temporar pentru a efectua activități în 
vederea prestării de servicii într-un alt stat 
membru decât cel în care aceștia își 
desfășoară activitatea în mod obișnuit, 
Directiva 96/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 decembrie 
1996 privind detașarea lucrătorilor în 
cadrul prestării de servicii stabilește un set 
fundamental de condiții de muncă și de 
încadrare în muncă clar definite care 
trebuie respectate de către prestatorul de 
servicii în statul membru în care are loc 
detașarea, pentru a asigura o protecție 
minimă a lucrătorilor detașați în cauză.
Nici prezenta directivă, nici Directiva 
96/71/CE nu exclud posibilitatea ca 
lucrătorilor detașați să li se asigure 
condiții mai favorabile în conformitate cu 
standarde legale sau convenite în mod 
colectiv, câtă vreme se asigură 
tratamentul egal al întreprinderilor și 
lucrătorilor străini și de la nivel local și 
nediscriminarea lor. Prezenta directivă de 
executare urmărește să îmbunătățească 
punerea în aplicare a Directivei 96/17/CE 
cu respectarea deplină a articolului 53 
alineatul (1), a articolului 62, a 
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articolului 45 alineatele (1) și (2) și a 
articolului 26 alineatul (2) din TFUE, 
precum și a Cartei drepturilor 
fundamentale.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu privire la lucrătorii detașați 
temporar pentru a efectua activități în 
vederea prestării de servicii într-un alt stat 
membru decât cel în care aceștia își 
desfășoară activitatea în mod obișnuit, 
Directiva 96/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 decembrie 
1996 privind detașarea lucrătorilor în 
cadrul prestării de servicii stabilește un set 
fundamental de condiții de muncă și de 
încadrare în muncă clar definite care 
trebuie respectate de către prestatorul de 
servicii în statul membru în care are loc 
detașarea, pentru a asigura o protecție 
minimă a lucrătorilor detașați în cauză.

(3) Cu privire la lucrătorii detașați 
temporar pentru a efectua activități în 
vederea prestării de servicii într-un alt stat 
membru decât cel în care aceștia își 
desfășoară activitatea în mod obișnuit, 
Directiva 96/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 decembrie 
1996 privind detașarea lucrătorilor în 
cadrul prestării de servicii stabilește un set 
fundamental de condiții de muncă și de 
încadrare în muncă clar definite care 
trebuie cel puțin respectate de către 
prestatorul de servicii în statul membru în 
care are loc detașarea, pentru a asigura o 
protecție minimă a lucrătorilor detașați în 
cauză.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezenta directivă are drept scop să 
asigure o mai bună punere în aplicare a 
Directivei 96/71/CE. Prin urmare, 
dispozițiile prezentei directive se aplică 
fără a aduce atingere articolelor 4 și 5 din 
Directiva 96/71/CE.

Or. en

Amendamentul 76
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezenta directivă are drept scop să 
asigure o mai bună punere în aplicare a 
Directivei 96/71/CE. Prin urmare, 
dispozițiile prezentei directive se aplică 
fără a aduce atingere dispozițiilor 
Directivei 96/71/CE.

Or. en

Amendamentul 77
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Principala caracteristică a unei 
veritabile detașări constă în faptul că 
lucrătorii în cauză nu încearcă să obțină 
acces la piața muncii din statul membru 
în care sunt detașați.

Or. en
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Amendamentul 78
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Principala caracteristică a unei 
veritabile detașări constă în faptul că 
lucrătorii în cauză nu încearcă să obțină 
un acces permanent la piața muncii din 
statul membru în care sunt detașați.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) În cazul nerespectării normelor, spre 
exemplu în cazul în care se constată că un 
lucrător nu este detașat în mod efectiv, 
întreprinderea în cauză ar trebui să intre 
sub incidența legislației relevante 
aplicabile în statul membru în care are loc 
detașarea, iar toate persoanele detașate de 
întreprinderea în cauză sunt considerate 
lucrători care își exercită libertatea de 
circulație în cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 80
Thomas Mann

Propunere de directivă
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În scopul de a evita, preveni și de a 
combate practicile de eludare și/sau 
folosirea abuzivă a normelor aplicabile de 
către întreprinderile care profită în mod 
neadecvat sau fraudulos de libertatea de a 
presta servicii prevăzută în tratat și/sau de 
aplicarea Directivei 96/71/CE, punerea în 
aplicare și monitorizarea noțiunii de 
detașare ar trebui să fie îmbunătățite.

(4) În scopul de a evita, preveni și de a 
combate practicile de eludare și/sau 
folosirea abuzivă a normelor aplicabile de 
către întreprinderile care profită în mod 
neadecvat sau fraudulos de libertatea de a 
presta servicii prevăzută în tratat și/sau de 
aplicarea Directivei 96/71/CE, punerea în 
aplicare și monitorizarea noțiunii de 
detașare ar trebui să fie îmbunătățite. În 
acest scop, procedurile de monitorizare 
destinate să asigure respectarea 
condițiilor minime de muncă și de 
încadrare în muncă reprezintă 
instrumentul cel mai important, fiind 
necesare în calitatea lor de mijloc eficace 
de evitare a muncii fără forme legale; 
monitorizarea efectuată de statele membre 
nu trebuie împiedicată în niciun mod, în 
caz contrar neputând fi garantată 
executarea Directivei 96/71/CE.

Or. de

Amendamentul 81
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În scopul de a evita, preveni și de a 
combate practicile de eludare și/sau 
folosirea abuzivă a normelor aplicabile de 
către întreprinderile care profită în mod 
neadecvat sau fraudulos de libertatea de a 
presta servicii prevăzută în tratat și/sau de 
aplicarea Directivei 96/71/CE, punerea în 
aplicare și monitorizarea noțiunii de 
detașare ar trebui să fie îmbunătățite.

(4) În scopul de a preveni, evita și de a 
combate practicile de eludare și/sau 
folosirea abuzivă a normelor aplicabile de 
către întreprinderile care profită în mod 
neadecvat sau fraudulos de libertatea de a 
presta servicii prevăzută în tratat și/sau de 
aplicarea Directivei 96/71/CE, punerea în 
aplicare și monitorizarea noțiunii de 
detașare trebuie să aibă un caracter 
executoriu și ar trebui să fie îmbunătățite, 
iar orice eludare a normelor trebuie
sancționată, în special în ceea ce privește 



AM\919866RO.doc 15/95 PE500.574v01-00

RO

totalitatea condițiilor de muncă și de 
încadrare în muncă.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În scopul de a evita, preveni și de a 
combate practicile de eludare și/sau 
folosirea abuzivă a normelor aplicabile de 
către întreprinderile care profită în mod 
neadecvat sau fraudulos de libertatea de a 
presta servicii prevăzută în tratat și/sau de 
aplicarea Directivei 96/71/CE, punerea în 
aplicare și monitorizarea noțiunii de 
detașare ar trebui să fie îmbunătățite.

(4) În scopul de a evita, preveni și de a 
combate practicile de eludare și/sau 
folosirea abuzivă a normelor aplicabile de 
către întreprinderile care profită în mod 
neadecvat sau fraudulos de libertatea de a 
presta servicii prevăzută în tratat și/sau de 
aplicarea Directivei 96/71/CE, punerea în 
aplicare și monitorizarea noțiunii de 
detașare ar trebui să fie îmbunătățite, 
ținându-se seama de principiile 
proporționalității și nediscriminării.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În scopul de a evita, preveni și de a 
combate practicile de eludare și/sau 
folosirea abuzivă a normelor aplicabile de 
către întreprinderile care profită în mod 
neadecvat sau fraudulos de libertatea de a 
presta servicii prevăzută în tratat și/sau de 
aplicarea Directivei 96/71/CE, punerea în 

(4) În scopul de a evita, preveni și de a 
combate practicile de eludare și/sau 
folosirea abuzivă a normelor aplicabile de 
către întreprinderile care profită în mod 
neadecvat sau fraudulos de libertatea de a 
presta servicii prevăzută în tratat și/sau de 
aplicarea Directivei 96/71/CE, punerea în 
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aplicare și monitorizarea noțiunii de 
detașare ar trebui să fie îmbunătățite.

aplicare și monitorizarea noțiunii de 
detașare ar trebui să fie îmbunătățite și ar 
trebui redus riscul de contradicții în 
aplicarea legislației Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 84
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În caz de nerespectare a normelor, de 
exemplu, dacă se constată că un lucrător 
nu face obiectul unei detașări reale, 
legislația care se aplică întreprinderii în 
cauză este cea a țării în care este prestat 
serviciul.

Or. de

Amendamentul 85
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul nerespectării normelor, spre 
exemplu în situația în care se constată că 
un lucrător nu este detașat în mod efectiv, 
întreprinderea în cauză intră sub 
incidența legislației relevante aplicabile în 
țara în care sunt furnizate serviciile, iar 
toți lucrătorii detașați de întreprinderea în 
cauză sunt considerați lucrători care își 
exercită libertatea de mișcare în cadrul 
Uniunii.

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

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Toate măsurile introduse de directivă 
trebuie să fie justificate, proporționale și 
nediscriminatorii, astfel încât să nu 
genereze poveri administrative și să nu 
îngrădească potențialul întreprinderilor, 
în special al celor mici și mijlocii, de a 
crea noi locuri de muncă, protejând în 
același timp lucrătorii detașați.

Or. en

Amendamentul 87
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin urmare, elemente factuale 
constituente care caracterizează natura 
temporară inerentă noțiunii de detașare, 
care implică faptul că angajatorul trebuie 
să fie cu adevărat stabilit în statul membru 
din care se efectuează detașarea, precum și 
relația între Directiva 96/71/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 593/2008 privind 
legea aplicabilă obligațiilor contractuale
(denumit în continuare „regulamentul 
Roma I”) trebuie să fie mai bine clarificate.

(5) Prin urmare, elemente factuale 
constituente care caracterizează natura 
temporară inerentă noțiunii de detașare, 
care implică faptul că angajatorul trebuie 
să fie cu adevărat stabilit în statul membru 
din care se efectuează detașarea, precum și 
relația între articolele 45, 46 și 49 din 
TFUE, Directiva 96/71/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 593/2008 privind 
legea aplicabilă obligațiilor contractuale
(denumit în continuare „regulamentul 
Roma I”) trebuie să fie mai bine clarificate.

Or. en
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Amendamentul 88
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) La fel ca și în cazul Directivei 
96/71/CE, prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere aplicării legislației care, în 
conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul Roma I, se aplică 
contractelor individuale de muncă sau 
aplicării Regulamentului nr. 883/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială și a 
Regulamentului nr. 987/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 septembrie 2009 de stabilire a 
procedurii de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială.

(6) La fel ca și în cazul Directivei 
96/71/CE, prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere aplicării legislației care, în 
conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul Roma I, se aplică 
contractelor individuale de muncă sau 
aplicării Regulamentului nr. 883/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială, a 
Regulamentului nr. 987/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 septembrie 2009 de stabilire a 
procedurii de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială, a Regulamentului (UE) nr.
465/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 22 mai 2012  sau a 
articolelor 45 și 46 din TFUE. Dispozițiile 
prezentei directive nu ar trebui să 
împiedice statele membre să prevadă 
condiții mai avantajoase pentru lucrătorii 
detașați.

Or. en

Amendamentul 89
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) La fel ca și în cazul Directivei 
96/71/CE, prezenta directivă nu ar trebui să 

(6) La fel ca și în cazul Directivei 
96/71/CE, prezenta directivă nu ar trebui să 
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aducă atingere aplicării legislației care, în 
conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul Roma I, se aplică 
contractelor individuale de muncă sau 
aplicării Regulamentului nr. 883/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială și a 
Regulamentului nr. 987/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 septembrie 2009 de stabilire a 
procedurii de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială.

aducă atingere aplicării legislației care, în 
conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul Roma I, se aplică 
contractelor individuale de muncă sau 
aplicării Regulamentului nr. 883/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială, a 
Regulamentului nr. 987/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 septembrie 2009 de stabilire a 
procedurii de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială sau a articolelor 45 și 46 din 
TFUE. Dispozițiile prezentei directive nu 
împiedică statele membre să prevadă și să 
pună în aplicare condiții mai avantajoase 
pentru lucrătorii detașați.

Or. en

Amendamentul 90
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Autoritățile competente realizează o 
evaluare de ansamblu a tuturor 
elementelor faptice pentru a stabili dacă 
lucrătorul este detașat în mod real. Dacă 
nu se pot prezenta dovezi în acest sens, 
statele membre în cauză colaborează 
îndeaproape și neîntârziat pentru a decide 
care legislație este aplicabilă contractului 
de muncă, bazându-se pe Regulamentul 
Roma I.

Or. en
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Amendamentul 91
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Respectarea diversității sistemelor de 
relații de muncă la nivel național, precum 
și a autonomiei partenerilor sociali este 
recunoscută în mod explicit în tratat.

(7) Respectarea diversității sistemelor de 
relații de muncă la nivel național, precum 
și a autonomiei partenerilor sociali este 
recunoscută în mod explicit în tratat.
Totuși, aceste sisteme sunt subminate de 
utilizarea abuzivă a dispozițiilor Directivei 
96/71/CE. Această situație nu poate fi 
remediată decât prin aplicarea 
principiului „egalității de remunerare 
pentru aceeași muncă” într-un loc de 
muncă echivalent, mai puțin dacă 
nivelurile de salarizare din țara de origine 
sunt inferioare, caz în care acestea trebuie 
aplicate, deoarece condițiile echitabile și 
nediscriminarea se aplică nu doar 
întreprinderilor, ci și lucrătorilor.

Or. de

Amendamentul 92
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Respectarea diversității sistemelor de 
relații de muncă la nivel național, precum 
și a autonomiei partenerilor sociali este 
recunoscută în mod explicit în tratat.

(7) Respectarea diversității sistemelor de 
relații de muncă la nivel național, precum 
și a autonomiei partenerilor sociali este 
recunoscută în mod explicit în tratat.
Respectarea acestei diversități trebuie să 
se traducă prin dispoziții care să permită 
statelor membre să utilizeze o gamă largă 
de acorduri, în conformitate cu legislația 
și cu practicile lor naționale, în vederea 
asigurării respectării și a punerii în 
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aplicare a Directivei 96/71/CE și a 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 93
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Sindicatele joacă un rol important în 
contextul detașării lucrătorilor pentru 
prestarea de servicii, având în vedere că 
partenerii sociali pot, în conformitate cu 
legislația și/sau practicile naționale, să 
stabilească diferitele niveluri (alternativ 
sau simultan) ale salariilor minime 
aplicabile.

(8) Prezenta directivă și Directiva 
96/71/CE respectă diferențele dintre 
sistemele de raporturi de muncă de la 
nivel național și recunosc importanța 
negocierii colective. Aceasta include 
dreptul sindicatelor de a iniția proceduri 
judiciare și administrative în numele
lucrătorilor și, dacă este cazul, de a 
controla și a asigura respectarea 
condițiilor de muncă.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Sindicatele joacă un rol important în 
contextul detașării lucrătorilor pentru 
prestarea de servicii, având în vedere că 
partenerii sociali pot, în conformitate cu 
legislația și/sau practicile naționale, să 
stabilească diferitele niveluri (alternativ 
sau simultan) ale salariilor minime 
aplicabile.

(8) Prezenta directivă și Directiva 
96/71/CE nu ar trebui să intervină în 
diferitele sisteme de raporturi de muncă și 
de negocieri colective de la nivel național.

Or. en
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Amendamentul 95
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Sindicatele joacă un rol important în 
contextul detașării lucrătorilor pentru 
prestarea de servicii, având în vedere că
partenerii sociali pot, în conformitate cu 
legislația și/sau practicile naționale, să 
stabilească diferitele niveluri (alternativ 
sau simultan) ale salariilor minime 
aplicabile.

(8) Partenerii sociali joacă un rol 
important în contextul detașării lucrătorilor 
pentru prestarea de servicii, având în 
vedere că pot, în conformitate cu legislația 
și/sau practicile naționale, să stabilească 
diferitele niveluri (alternativ sau simultan) 
ale salariilor minime aplicabile. Acest
drept ar trebui să fie însoțit de 
responsabilitatea de comunicare și 
informare cu privire la salariile 
menționate mai sus. 

Or. en

Amendamentul 96
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Sindicatele joacă un rol important în 
contextul detașării lucrătorilor pentru 
prestarea de servicii, având în vedere că
partenerii sociali pot, în conformitate cu 
legislația și/sau practicile naționale, să 
stabilească diferitele niveluri (alternativ 
sau simultan) ale salariilor minime 
aplicabile.

(8) Partenerii sociali joacă un rol 
important în contextul detașării lucrătorilor 
pentru prestarea de servicii, având în 
vedere că pot, în conformitate cu legislația 
și/sau practicile naționale, să stabilească 
diferitele niveluri (alternativ sau simultan) 
ale salariilor minime aplicabile. Acest 
drept ar trebui corelat cu obligația lor de 
a plăti salariul minim și de a oferi 
informații în legătură cu acesta.

Or. cs
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Amendamentul 97
Thomas Mann

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Sindicatele joacă un rol important în 
contextul detașării lucrătorilor pentru 
prestarea de servicii, având în vedere că 
partenerii sociali pot, în conformitate cu 
legislația și/sau practicile naționale, să 
stabilească diferitele niveluri (alternativ 
sau simultan) ale salariilor minime 
aplicabile.

(8) În numeroase state membre,
sindicatele joacă un rol important în 
contextul detașării lucrătorilor pentru 
prestarea de servicii, având în vedere că 
partenerii sociali pot, în conformitate cu 
legislația și/sau practicile naționale, să 
stabilească diferitele niveluri (alternativ 
sau simultan) ale salariilor minime 
aplicabile.

Or. de

Amendamentul 98
Thomas Mann

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Autoritățile de supraveghere din 
statele membre exercită rolul cel mai 
important în executarea Directivei 
96/71/CE. Munca fără forme legale nu 
poate fi prevenită decât prin intermediul 
unor controale efective și eficiente ale 
respectării condițiilor minime de muncă și 
de încadrare în muncă. Este necesar ca 
activitatea de monitorizare desfășurată de 
către statele membre să nu fie supusă 
niciunei limitări.

Or. de
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Amendamentul 99
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a se asigura faptul că un lucrător 
detașat primește plata corectă și cu 
condiția ca indemnizațiile specifice 
detașării să poată fi considerate ca făcând 
parte din salariul minim, aceste 
indemnizații ar trebui să fie deduse din 
salarii doar dacă legislația națională, 
convențiile colective și/sau practicile 
naționale din statul membru gazdă prevăd 
acest lucru.

(9) Pentru a se asigura faptul că un lucrător 
detașat primește plata corectă,
indemnizațiile specifice detașării pot fi 
considerate ca făcând parte din salariul 
minim prevăzut de legislația națională, 
convențiile colective și/sau practicile 
naționale din statul membru în care are loc 
detașarea. Alocațiile specifice detașării ar 
trebui să poată fi luate în considerare, cu 
condiția să fie plătite pe oră și indiferent 
de împrejurările activității desfășurate. 
Nu ar trebui luate în considerare 
indemnizațiile plătite pentru rambursarea 
cheltuielilor efectiv suportate care sunt 
aferente detașării, precum cheltuielile de 
deplasare, de cazare și de masă, deoarece 
rambursarea acestui tip de cheltuieli 
constituie o obligație care revine 
angajatorului. 

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a se asigura faptul că un lucrător 
detașat primește plata corectă și cu condiția 
ca indemnizațiile specifice detașării să 
poată fi considerate ca făcând parte din 
salariul minim, aceste indemnizații ar 
trebui să fie deduse din salarii doar dacă 

(9) Pentru a se asigura faptul că un lucrător 
detașat primește plata corectă și cu condiția 
ca indemnizațiile specifice detașării să 
poată fi considerate ca făcând parte din 
salariul minim, aceste indemnizații ar 
trebui să fie deduse din salarii doar dacă 
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legislația națională, convențiile colective 
și/sau practicile naționale din statul 
membru gazdă prevăd acest lucru.

legislația națională, convențiile colective 
și/sau practicile naționale din statul 
membru gazdă prevăd acest lucru.

Este de resortul legislației naționale a 
statului membru de stabilire să stabilească 
dacă angajatorul este obligat să preia sau 
să ramburseze cheltuielile aferente 
deplasării, cazării și mesei. Totuși, este de 
resortul legislației naționale a statului 
membru gazdă să stabilească dacă acestea 
sunt incluse în salariul minim.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Prezenta directivă, Directiva 
96/71/CE și Directiva 2008/104/CE ar 
trebui să garanteze că lucrătorii cu 
contracte temporare intermediate de 
agenții care sunt, de asemenea, și 
lucrători detașați beneficiază de cele mai 
avantajoase condiții de muncă și de 
încadrare în muncă. 

Or. en

Amendamentul 102
Thomas Mann

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Punerea în aplicare și executarea 
eficientă și adecvată constituie elemente 
esențiale pentru protecția drepturilor 

(10) Punerea în aplicare și executarea 
eficientă și adecvată constituie elemente 
esențiale pentru protecția drepturilor 
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lucrătorilor detașați, în timp ce o aplicare 
deficientă diminuează eficacitatea 
normelor Uniunii aplicabile în acest 
domeniu. Cooperarea strânsă între Comisie 
și statele membre este așadar esențială, fără 
a neglija rolul important al inspectoratelor 
muncii și al partenerilor sociali în acest 
sens.

lucrătorilor detașați, în timp ce o aplicare 
deficientă diminuează eficacitatea 
normelor Uniunii aplicabile în acest 
domeniu. Cooperarea strânsă între Comisie 
și statele membre este așadar esențială, fără 
a neglija în nicio împrejurare rolul central
al inspectoratelor muncii și al partenerilor 
sociali în acest sens. Munca fără forme 
legale nu poate fi combătută decât prin 
intermediul unor controale efective și 
eficiente ale respectării condițiilor minime 
de muncă și de încadrare în muncă.  Este 
necesar ca activitatea de monitorizare 
desfășurată de către statele membre să nu 
fie supusă niciunei limitări.

Or. de

Amendamentul 103
Phil Bennion

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Punerea în aplicare și executarea 
eficientă și adecvată constituie elemente 
esențiale pentru protecția drepturilor 
lucrătorilor detașați, în timp ce o aplicare 
deficientă diminuează eficacitatea 
normelor Uniunii aplicabile în acest 
domeniu. Cooperarea strânsă între 
Comisie și statele membre este așadar 
esențială, fără a neglija rolul important al 
inspectoratelor muncii și al partenerilor
sociali în acest sens.

(10) Punerea în aplicare și executarea 
eficientă și adecvată constituie elemente 
esențiale pentru protecția drepturilor 
lucrătorilor detașați, în timp ce o aplicare 
deficientă diminuează eficacitatea 
normelor Uniunii aplicabile în acest 
domeniu. Prin urmare, este esențial să se 
stabilească și să se mențină o cooperare
strânsă între statele membre, Comisie și
actorii relevanți de pe plan național, 
regional și local, inclusiv inspectoratele
muncii și partenerii sociali, în acest sens.

Or. en

Justificare

Autoritățile competente din țările gazdă și din țările de origine trebuie, în primul rând, să 
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coopereze la nivel bilateral pentru a asigura existența în timp util a unor căi de atac eficiente 
în cazul încălcării drepturilor lucrătorilor detașați, precum și aplicarea generală a normelor. 
Deși Comisia exercită un rol important, autoritățile de reglementare naționale, regionale și 
locale și partenerii sociali trebuie să se afle în centrul acestei cooperări, având în vedere 
diversitatea regimurilor inspectoratelor muncii din statele membre.

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

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Punerea în aplicare și executarea 
eficientă și adecvată constituie elemente 
esențiale pentru protecția drepturilor 
lucrătorilor detașați, în timp ce o aplicare 
deficientă diminuează eficacitatea 
normelor Uniunii aplicabile în acest 
domeniu. Cooperarea strânsă între Comisie 
și statele membre este așadar esențială, fără 
a neglija rolul important al inspectoratelor 
muncii și al partenerilor sociali în acest 
sens.

(10) Punerea în aplicare și executarea 
eficientă și adecvată constituie elemente 
esențiale pentru protecția drepturilor 
lucrătorilor detașați și pentru garantarea 
dreptului întreprinderilor de a presta 
servicii într-un alt stat membru, în timp ce 
o aplicare deficientă diminuează 
eficacitatea normelor Uniunii aplicabile în 
acest domeniu. Cooperarea strânsă între 
Comisie și statele membre este așadar 
esențială, fără a neglija rolul important al 
inspectoratelor muncii și al partenerilor 
sociali în acest sens.

Or. en

Amendamentul 105
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Punerea în aplicare și executarea 
eficientă și adecvată constituie elemente 

(10) Punerea în aplicare și executarea 
eficientă și adecvată constituie elemente 



PE500.574v01-00 28/95 AM\919866RO.doc

RO

esențiale pentru protecția drepturilor 
lucrătorilor detașați, în timp ce o aplicare 
deficientă diminuează eficacitatea 
normelor Uniunii aplicabile în acest 
domeniu. Cooperarea strânsă între Comisie 
și statele membre este așadar esențială,
fără a neglija rolul important al 
inspectoratelor muncii și al partenerilor 
sociali în acest sens.

esențiale pentru protecția drepturilor 
lucrătorilor detașați, în timp ce o aplicare 
deficientă diminuează eficacitatea 
normelor Uniunii aplicabile în acest 
domeniu. Cooperarea strânsă dintre
Comisie și statele membre este așadar 
esențială, subliniind totodată rolul 
important al inspectoratelor muncii și al 
partenerilor sociali în acest sens.

Or. en

Amendamentul 106
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Punerea în aplicare și executarea 
eficientă și adecvată constituie elemente 
esențiale pentru protecția drepturilor 
lucrătorilor detașați, în timp ce o aplicare 
deficientă diminuează eficacitatea 
normelor Uniunii aplicabile în acest 
domeniu. Cooperarea strânsă între Comisie 
și statele membre este așadar esențială, 
fără a neglija rolul important al 
inspectoratelor muncii și al partenerilor 
sociali în acest sens.

(10) Punerea în aplicare și executarea 
eficientă și adecvată constituie elemente 
esențiale pentru protecția drepturilor 
lucrătorilor detașați, în timp ce o aplicare 
deficientă diminuează eficacitatea 
normelor Uniunii aplicabile în acest 
domeniu. Cooperarea strânsă dintre statele 
membre și cu sprijinul Comisiei este 
esențială, fără a neglija rolul important al 
inspectoratelor muncii și al partenerilor 
sociali în acest sens.

Or. en

Amendamentul 107
Marian Harkin

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Punerea în aplicare și executarea 
eficientă și adecvată constituie elemente 

(10) Punerea în aplicare și executarea 
eficientă și adecvată constituie elemente 
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esențiale pentru protecția drepturilor 
lucrătorilor detașați, în timp ce o aplicare 
deficientă diminuează eficacitatea 
normelor Uniunii aplicabile în acest 
domeniu. Cooperarea strânsă între Comisie 
și statele membre este așadar esențială, 
fără a neglija rolul important al 
inspectoratelor muncii și al partenerilor
sociali în acest sens.

esențiale pentru protecția drepturilor 
lucrătorilor detașați, în timp ce o aplicare 
deficientă diminuează eficacitatea 
normelor Uniunii aplicabile în acest 
domeniu. Cooperarea strânsă dintre statele 
membre, Comisie, inspectoratele muncii și
partenerii sociali este esențială.

Or. en

Amendamentul 108
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Este esențial să se aplice proceduri 
de monitorizare riguroase, periodice și 
flexibile în statele membre și trebuie să se 
pună la dispoziție finanțarea adecvată 
pentru a permite autorităților competente 
să detecteze și să combată eludarea 
normelor. Statele membre au dreptul să 
efectueze orice inspecție necesară pentru 
a se asigura de deplina respectare a 
Directivei 96/71/CE și a dispozițiilor 
prezentei directive.

Or. de

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

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Este esențial să se efectueze 
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inspecții ale muncii eficace, periodice și 
flexibile și ar trebui să se asigure 
finanțarea adecvată pentru a permite 
autorităților competente să detecteze și să 
combată utilizarea abuzivă și eludarea 
normelor. Statele membre ar trebui să 
aibă dreptul de a efectua orice controale 
necesare pentru a respecta pe deplin 
articolul 5 din Directiva 96/71/CE și 
dispozițiile prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 110
Martin Kastler

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Este esențial să se aplice proceduri 
de monitorizare riguroase, periodice și 
flexibile în statele membre, proceduri care 
trebuie garantate în întreaga Europă de 
autoritățile naționale.

Or. de

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

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Statele membre ar trebui să ia 
măsurile corespunzătoare pentru a 
preveni folosirea abuzivă și/sau eludarea 
Directivei 96/71/CE și a prezentei 
directive de către întreprinderi cu scopul 
de a-i priva pe lucrătorii detașați de 
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drepturile lor sau de a le retrage aceste 
drepturi.

Or. en

Amendamentul 112
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Nu trebuie să se apeleze la lucrători 
detașați pentru a înlocui lucrătorii aflați 
în grevă.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Nu ar trebui să se apeleze la 
lucrători detașați pentru a înlocui 
lucrătorii aflați în grevă.

Or. en

Amendamentul 114
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 10 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Autoritățile competente realizează o 
evaluare de ansamblu a tuturor 
elementelor factuale pentru a stabili dacă 
o întreprindere desfășoară o activitate în 
mod efectiv. Dacă nu se pot prezenta 
dovezi în acest sens, se va presupune că 
întreprinderea este stabilită în țara în care 
prestează serviciul.

Or. en

Amendamentul 115
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 10 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10c) Statele membre au dreptul de a 
efectua orice controale necesare pentru a 
respecta pe deplin articolul 5 din 
Directiva 96/71/CE și dispozițiile prezentei 
directive. Este esențial să se efectueze 
inspecții riguroase, periodice și flexibile 
în statele membre și trebuie să se 
furnizeze finanțare adecvată pentru a 
permite autorităților competente să 
detecteze și să combată eludarea 
normelor.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Încrederea reciprocă, spiritul de
cooperare, dialogul continuu și înțelegerea 
reciprocă sunt esențiale în acest sens.

(11) Ținând seama de faptul că 
capacitatea statului membru gazdă de a 
stabili elementele factuale privind 
întreprinderea străină este limitată, 
cooperarea cu statul membru în care este
stabilită întreprinderea este esențială și 
trebuie îmbunătățită în continuare. 
Încrederea reciprocă, spiritul de asistență, 
dialogul continuu și înțelegerea reciprocă 
sunt esențiale în acest sens.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Statele membre ar trebui să ia 
măsurile adecvate pentru a preveni 
folosirea abuzivă și/sau eludarea 
Directivei 96/71/CE și a prezentei 
directive de către întreprinderi cu scopul 
de a-i priva pe lucrătorii detașați de 
drepturile lor sau de a le refuza aceste 
drepturi. Ar trebui evitate în special 
trimiterea de lucrători detașați pentru a 
înlocui lucrătorii aflați în grevă, 
detașările succesive pe același post și 
practica falsei activități independente.

Or. en

Amendamentul 118
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen
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Propunere de directivă
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Autoritățile competente ar trebui să 
realizeze o evaluare generală a tuturor 
elementelor faptice, pentru a stabili dacă 
o întreprindere este cu adevărat stabilită 
într-un alt stat membru decât cel către 
care își axează serviciile. Statele membre 
ar trebui să se asigure că întreprinderile 
prezintă dovezile necesare. Dacă nu se 
poate stabili că o întreprindere desfășoară 
în mod efectiv o activitate semnificativă în 
statul membru de stabilire, ar trebui să se 
considere că respectiva întreprindere este 
stabilită, în sensul prezentei directive și al 
Directivei 96/71/CE, în statul membru în 
care are loc detașarea.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 11 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11c) Pentru a evalua dacă un lucrător 
detașat își desfășoară temporar activitatea 
pe teritoriul altui stat membru decât cel în 
care își desfășoară activitatea în mod 
normal, ar trebui examinate toate 
elementele care caracterizează această 
activitate și situația lucrătorului. Statele 
membre ar trebui să se asigure că 
întreprinderile prezintă dovezile necesare. 
Dacă nu se poate stabili că un lucrător 
este lucrător detașat în sensul prezentei 
directive și al Directivei 96/71/CE, ar 
trebui să se considere că respectivul 
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lucrător își exercită de obicei activitatea 
în statul membru în care are loc 
detașarea, în sensul Regulamentului 
593/2008. 

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 11 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11d) În cazul în care condițiile de muncă 
și de încadrare în muncă din statul 
membru de stabilire și/sau din statul 
membru în care are loc detașarea sunt 
mai favorabile lucrătorilor detașați decât 
prezenta directivă sau Directiva 96/71/CE, 
ar trebui să se aplice condițiile mai 
favorabile.

Or. en

Amendamentul 121
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a facilita o mai bună și mai 
uniformă aplicare a Directivei 96/71/CE, 
este oportun să se prevadă un sistem 
electronic de schimb de informații pentru a 
facilita cooperarea administrativă, iar 
autoritățile competente ar trebui să 
utilizeze Sistemul de informare al pieței 
interne (IMI), cât mai mult posibil. Totuși, 
acest lucru nu ar trebui să împiedice

(12) Pentru a facilita o mai bună și mai 
uniformă aplicare a Directivei 96/71/CE, 
este oportun să se prevadă un sistem 
electronic de schimb de informații pentru a 
facilita cooperarea administrativă, iar 
autoritățile competente nu ar trebui să 
utilizeze decât Sistemul de informare al 
pieței interne (IMI), în toate situațiile în 
care este posibil să se procedeze în acest 
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aplicarea acordurilor sau a înțelegerilor 
bilaterale privind cooperarea 
administrativă.

mod. Totuși, acest lucru nu ar trebui să
afecteze aplicarea acordurilor sau a 
înțelegerilor bilaterale privind cooperarea 
administrativă în domenii în care nu este 
aplicabil Sistemul IMI.

Or. cs

Amendamentul 122
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a facilita o mai bună și mai 
uniformă aplicare a Directivei 96/71/CE, 
este oportun să se prevadă un sistem 
electronic de schimb de informații pentru a 
facilita cooperarea administrativă, iar 
autoritățile competente ar trebui să 
utilizeze Sistemul de informare al pieței 
interne (IMI), cât mai mult posibil. Totuși, 
acest lucru nu ar trebui să împiedice 
aplicarea acordurilor sau a înțelegerilor 
bilaterale privind cooperarea 
administrativă.

(12) Pentru a facilita o mai bună și mai 
uniformă aplicare a Directivei 96/71/CE, 
este oportun să se prevadă un sistem 
electronic de schimb de informații pentru a 
facilita cooperarea administrativă, iar 
autoritățile competente ar trebui să 
utilizeze Sistemul de informare al pieței 
interne (IMI), cât mai mult posibil. Totuși, 
acest lucru nu ar trebui să împiedice 
aplicarea acordurilor sau a înțelegerilor 
bilaterale privind cooperarea 
administrativă, întrucât aceste mecanisme 
de cooperare s-au dovedit a fi fructuoase.

Or. en

Amendamentul 123
Phil Bennion

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a facilita o mai bună și mai 
uniformă aplicare a Directivei 96/71/CE, 
este oportun să se prevadă un sistem 
electronic de schimb de informații pentru a 
facilita cooperarea administrativă, iar 
autoritățile competente ar trebui să 

(12) Pentru a facilita o mai bună și mai 
uniformă aplicare a Directivei 96/71/CE, 
este oportun să se prevadă un sistem 
electronic de schimb de informații pentru a 
facilita cooperarea administrativă, iar 
autoritățile competente ar trebui să 
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utilizeze Sistemul de informare al pieței 
interne (IMI), cât mai mult posibil. Totuși, 
acest lucru nu ar trebui să împiedice
aplicarea acordurilor sau a înțelegerilor 
bilaterale privind cooperarea 
administrativă.

utilizeze Sistemul de informare al pieței 
interne (IMI), cât mai mult posibil. Totuși, 
acest lucru nu împiedică aplicarea 
acordurilor sau a înțelegerilor bilaterale 
privind cooperarea administrativă.

Or. en

Justificare

Cooperarea bilaterală între autoritățile competente este un mecanism de o importanță 
determinantă pentru asigurarea apărării drepturilor lucrătorilor detașați. Trebuie subliniat 
faptul că prezenta directivă permite cooperarea bilaterală și/sau multilaterală și recunoaște 
totodată posibilul avantaj al adoptării Sistemului IMI în vederea facilitării transferului de 
informații.

Amendamentul 124
Thomas Mann

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Cooperarea administrativă și asistența 
reciprocă între statele membre, ar trebui să 
fie în conformitate cu normele privind 
protecția datelor cu caracter personal 
prevăzute de Directiva 95/46/CE și în ceea 
ce privește cooperarea administrativă prin 
intermediul sistemului de informare al 
pieței interne (IMI), ar trebui, de asemenea, 
să fie în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 45/2001 al Parlamentului
European și al Consiliului din 18 
decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind 
libera circulație a acestor date1 și cu 
Regulamentul (UE) nr. xxx (Regulamentul
„IMI”) privind cooperarea administrativă 
prin intermediul sistemului de informare al 

(13) Cooperarea administrativă și asistența 
reciprocă promptă și amplă între statele 
membre, ar trebui să fie în conformitate cu 
normele privind protecția datelor cu 
caracter personal prevăzute de Directiva 
95/46/CE și în ceea ce privește cooperarea 
administrativă prin intermediul sistemului 
de informare al pieței interne (IMI), ar 
trebui, de asemenea, să fie în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind 
libera circulație a acestor date2 și cu 
Regulamentul (UE) nr. xxx (Regulamentul
„IMI”) privind cooperarea administrativă 
prin intermediul sistemului de informare al 

                                               
1 JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
2 JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
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pieței interne (IMI). pieței interne (IMI).

Or. de

Amendamentul 125
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ar trebui să devină mai concrete 
obligațiile statelor membre de a difuza cât 
mai larg informațiile privind condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă și de a 
permite accesul eficace la acestea, nu doar 
prestatorilor de servicii din alte state 
membre, ci și lucrătorilor detașați în cauză.

(14) Deoarece dificultățile legate de 
accesul la informațiile privind condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă constituie, 
foarte adesea, motivul pentru care 
prestatorii de servicii nu aplică normele 
existente, statele membre ar trebui să se 
asigure ca aceste informații sunt difuzate 
pe o scară cât mai largă și să permită
accesul eficace la acestea, nu doar 
prestatorilor de servicii din alte state 
membre, ci și lucrătorilor detașați în cauză.
Această obligație ar trebui să devină mai 
concretă, îndeosebi în ceea ce privește
convențiile colective care instituie o 
obligativitate generală.

Or. cs

Amendamentul 126
Phil Bennion

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ar trebui să devină mai concrete 
obligațiile statelor membre de a difuza cât 
mai larg informațiile privind condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă și de a 
permite accesul eficace la acestea, nu doar

(14) Statele membre trebuie să informeze 
Comisia cu privire la modul în care 
intenționează să difuzeze pe scară cât mai
largă informațiile privind condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă și să 
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prestatorilor de servicii din alte state 
membre, ci și lucrătorilor detașați în 
cauză.

permită accesul la acestea lucrătorilor 
detașați și prestatorilor de servicii din alte 
state membre.

Or. en

Justificare

Clarificare de ordin lingvistic.

Amendamentul 127
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ar trebui să devină mai concrete 
obligațiile statelor membre de a difuza cât 
mai larg informațiile privind condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă și de a 
permite accesul eficace la acestea, nu doar 
prestatorilor de servicii din alte state 
membre, ci și lucrătorilor detașați în cauză.

(14) Ar trebui să devină mai concrete 
obligațiile statelor membre de a difuza cât 
mai larg informațiile privind condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă și de a 
permite accesul eficace la acestea, nu doar 
prestatorilor de servicii din alte state 
membre, ci și lucrătorilor detașați în cauză.
Statul membru de origine al prestatorului 
de servicii sau al lucrătorului ar trebui să 
asigure traducerea informațiilor 
referitoare la condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă în limba prestatorului 
de servicii sau a lucrătorului în cauză.

Or. fr

Amendamentul 128
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ar trebui să devină mai concrete 
obligațiile statelor membre de a difuza cât 
mai larg informațiile privind condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă și de a 
permite accesul eficace la acestea, nu doar 
prestatorilor de servicii din alte state 
membre, ci și lucrătorilor detașați în cauză.

(14) Ar trebui să devină mai concrete 
obligațiile statelor membre de a difuza
gratuit cât mai larg informațiile privind 
condițiile de muncă și de încadrare în 
muncă și de a permite accesul eficace la 
acestea, nu doar prestatorilor de servicii din 
alte state membre, ci și lucrătorilor detașați 
în cauză.

Lucrătorii detașați dispun în nume 
propriu de dreptul distinct de a fi 
informați și de a primi consultanță cu 
privire la condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă aplicabile.   
Responsabilitatea pentru înființarea 
organismelor necesare care să poată fi 
consultate de către lucrătorii detașați le 
revine statelor membre.

Or. de

Amendamentul 129
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ar trebui să devină mai concrete 
obligațiile statelor membre de a difuza cât 
mai larg informațiile privind condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă și de a 
permite accesul eficace la acestea, nu doar 
prestatorilor de servicii din alte state 
membre, ci și lucrătorilor detașați în cauză.

(14) Ar trebui să devină mai concrete 
obligațiile statelor membre de a difuza cât 
mai larg informațiile privind condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă și de a 
permite accesul eficace și gratuit la 
acestea, nu doar prestatorilor de servicii din 
alte state membre, ci și lucrătorilor detașați 
în cauză. Nerespectarea acestor obligații 
trebuie sancționată, întrucât reprezintă un 
obstacol semnificativ în calea punerii în 
aplicare a normelor și contravine 



AM\919866RO.doc 41/95 PE500.574v01-00

RO

principiului concurenței echitabile în 
cadrul pieței unice.

Or. en

Amendamentul 130
Martin Kastler

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ar trebui să devină mai concrete 
obligațiile statelor membre de a difuza cât 
mai larg informațiile privind condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă și de a 
permite accesul eficace la acestea, nu doar 
prestatorilor de servicii din alte state 
membre, ci și lucrătorilor detașați în cauză.

(14) Ar trebui să devină mai concrete 
obligațiile statelor membre de a difuza
gratuit cât mai larg informațiile privind 
condițiile de muncă și de încadrare în 
muncă și de a permite accesul eficace la 
acestea, nu doar prestatorilor de servicii din 
alte state membre, ci și lucrătorilor detașați 
în cauză.

Or. de

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

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ar trebui să devină mai concrete 
obligațiile statelor membre de a difuza cât 
mai larg informațiile privind condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă și de a 
permite accesul eficace la acestea, nu doar 
prestatorilor de servicii din alte state 
membre, ci și lucrătorilor detașați în cauză.

(14) Ar trebui să devină mai concrete 
obligațiile statelor membre de a difuza cât 
mai larg informațiile privind condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă și de a 
permite accesul eficace și gratuit la 
acestea, nu doar prestatorilor de servicii din 
alte state membre, ci și lucrătorilor detașați 
în cauză.

Or. en
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Amendamentul 132
Martin Kastler

Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Lucrătorii detașați dispun de dreptul 
de a fi informați și de a primi consultanță 
cu privire la condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă aplicabile.  
Responsabilitatea pentru punerea la 
dispoziție a unor centre de informare 
adecvate, care să poată fi consultate de 
către lucrătorii detașați, le revine statelor 
membre.

Or. de

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

Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Lucrătorii detașați ar trebui să aibă 
dreptul individual la informații și 
consiliere cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă 
aplicabile. Statelor membre le revine 
responsabilitatea înființării organismelor 
adecvate către care se pot îndrepta în 
această privință lucrătorii detașați.

Or. en
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Amendamentul 134
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Lucrătorii detașați dispun de un 
drept la informare și consiliere cu privire 
la condițiile de muncă și de încadrare în 
muncă relevante. Este la latitudinea 
statelor membre să înființeze astfel de 
centre de informare și consiliere către 
care să se poată îndrepta lucrătorii 
detașați și care să le ofere acestora sprijin 
financiar.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) În cazul în are condițiile de muncă 
și de încadrare în muncă sunt stabilite în 
convenții colective care au fost declarate 
general aplicabile, statele membre ar 
trebui să se asigure că aceste convenții 
colective sunt publicate oficial și 
accesibile.

Or. en

Amendamentul 136
Milan Cabrnoch
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Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Statele membre ar trebui să
stabilească modul în care prestatorii și 
beneficiarii au acces rapid la informații 
relevante, preferabil prin intermediul 
unui site internet, respectând standardele 
de accesibilitate la internet. Astfel de site-
uri internet ar trebui să includă în special 
orice site-uri internet instituite în temeiul 
legislației UE în vederea promovării 
spiritului antreprenorial și/sau dezvoltării 
de servicii transfrontaliere.

(15) În fiecare stat membru ar trebui 
instituită o sursă unică de informare, 
astfel încât informațiile să fie precise din 
punct de vedere juridic și accesibile. 
Statele membre ar trebui să realizeze site-
uri internet naționale unice care să 
conțină în special informații despre 
condițiile de muncă și de încadrare în 
muncă aplicabile lucrătorilor detașați pe 
teritoriul lor, precum și linkuri către orice 
site-uri internet instituite în temeiul 
legislației UE în vederea promovării 
spiritului antreprenorial și/sau dezvoltării
prestării transfrontaliere de servicii.

Or. cs

Amendamentul 137
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Pentru a îmbunătăți și a facilita 
asistența reciprocă și cooperarea 
transfrontalieră între autoritățile 
competente din statele membre, ar trebui 
să fie creat un sistem de notificare sau 
înregistrare la nivelul UE, bazat pe 
sistemele existente din cadrul statelor 
membre și compatibil cu acestea, în 
conformitate cu normele privind protecția 
datelor personale. Pentru ca un astfel de 
sistem să fie în conformitate cu principiile 
nediscriminării și ale concurenței 
echitabile, Comisia trebuie să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului o 
evaluare de impact referitoare la 
fezabilitatea sistemului respectiv.
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Or. en

Amendamentul 138
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă și de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă care 
trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detașați, statele membre ar trebui să aplice 
numai anumite măsuri de control sau
formalități administrative în cazul 
întreprinderilor care detașează lucrători 
pentru prestarea de servicii. Astfel de 
măsuri și cerințe nu pot fi impuse decât 
dacă autoritățile competente nu își pot 
realiza eficient misiunea de supraveghere 
fără informațiile necesare solicitate iar 
informațiile necesare nu pot fi ușor 
obținute prin intermediul angajatorului 
lucrătorilor detașați sau al autorităților 
din statul membru de stabilire al 
prestatorului de servicii într-un termen 
rezonabil și/sau dacă niște măsuri mai 
puțin restrictive nu ar permite atingerea 
obiectivelor măsurilor naționale de 
control considerate necesare.

(16) Este extrem de important ca statul 
membru gazdă să continue controlul și 
monitorizarea, astfel cum se prevede la 
articolul 5 din Directiva 96/71/CE. În 
scopul de a asigura aplicarea corectă și de a 
monitoriza respectarea normelor de fond cu 
privire la condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă care trebuie respectate 
cu privire la lucrătorii detașați, statele 
membre aplică măsurile de control sau
formalitățile administrative necesare în 
cazul întreprinderilor care detașează 
lucrători pentru prestarea de servicii;

Or. en

Amendamentul 139
Thomas Mann

Propunere de directivă
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă și de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă care 
trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detașați, statele membre ar trebui să aplice
numai anumite măsuri de control sau 
formalități administrative în cazul
întreprinderilor care detașează lucrători 
pentru prestarea de servicii. Astfel de
măsuri și cerințe nu pot fi impuse decât 
dacă autoritățile competente nu își pot 
realiza eficient misiunea de supraveghere 
fără informațiile necesare solicitate iar 
informațiile necesare nu pot fi ușor 
obținute prin intermediul angajatorului 
lucrătorilor detașați sau al autorităților 
din statul membru de stabilire al 
prestatorului de servicii într-un termen 
rezonabil și/sau dacă niște măsuri mai 
puțin restrictive nu ar permite atingerea 
obiectivelor măsurilor naționale de
control considerate necesare.

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă și de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă care 
trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detașați, statele membre ar trebui să aplice
în orice moment întreprinderilor care 
detașează lucrători pentru prestarea de 
servicii toate măsurile de control sau 
formalitățile administrative pe care le 
consideră eficace și necesare în vederea 
atingerii scopului propus. Procedurile de 
monitorizare efective și eficace nu trebuie 
împiedicate sub nicio formă, deoarece, în 
caz contrar, munca fără forme legale 
devine imposibil de combătut. 

Or. de

Amendamentul 140
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă și de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă care 
trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detașați, statele membre ar trebui să aplice
numai anumite măsuri de control sau 
formalități administrative în cazul
întreprinderilor care detașează lucrători 

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă și de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă care 
trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detașați, statele membre ar trebui să aplice 
întreprinderilor care detașează lucrători 
pentru prestarea de servicii toate măsurile
de control sau formalitățile administrative
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pentru prestarea de servicii. Astfel de
măsuri și cerințe nu pot fi impuse decât 
dacă autoritățile competente nu își pot 
realiza eficient misiunea de supraveghere 
fără informațiile necesare solicitate iar 
informațiile necesare nu pot fi ușor 
obținute prin intermediul angajatorului 
lucrătorilor detașați sau al autorităților 
din statul membru de stabilire al 
prestatorului de servicii într-un termen 
rezonabil și/sau dacă niște măsuri mai 
puțin restrictive nu ar permite atingerea 
obiectivelor măsurilor naționale de
control considerate necesare.

considerate drept eficace și necesare în 
vederea atingerii scopului propus.

Or. de

Amendamentul 141
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă și de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă care 
trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detașați, statele membre ar trebui să aplice
numai anumite măsuri de control sau 
formalități administrative în cazul
întreprinderilor care detașează lucrători 
pentru prestarea de servicii. Astfel de
măsuri și cerințe nu pot fi impuse decât 
dacă autoritățile competente nu își pot 
realiza eficient misiunea de supraveghere 
fără informațiile necesare solicitate iar 
informațiile necesare nu pot fi ușor 
obținute prin intermediul angajatorului 
lucrătorilor detașați sau al autorităților 
din statul membru de stabilire al 
prestatorului de servicii într-un termen 
rezonabil și/sau dacă niște măsuri mai 
puțin restrictive nu ar permite atingerea 

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă și de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă care 
trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detașați, statele membre ar trebui să aplice 
întreprinderilor care detașează lucrători 
pentru prestarea de servicii orice măsuri de 
control sau formalități administrative
considerate drept eficace și necesare în 
vederea atingerii scopului propus.
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obiectivelor măsurilor naționale de
control considerate necesare.

Or. en

Amendamentul 142
Martin Kastler

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă și de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă care 
trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detașați, statele membre ar trebui să aplice
numai anumite măsuri de control sau 
formalități administrative în cazul
întreprinderilor care detașează lucrători 
pentru prestarea de servicii. Astfel de
măsuri și cerințe nu pot fi impuse decât 
dacă autoritățile competente nu își pot 
realiza eficient misiunea de supraveghere 
fără informațiile necesare solicitate iar 
informațiile necesare nu pot fi ușor 
obținute prin intermediul angajatorului 
lucrătorilor detașați sau al autorităților 
din statul membru de stabilire al 
prestatorului de servicii într-un termen 
rezonabil și/sau dacă niște măsuri mai 
puțin restrictive nu ar permite atingerea 
obiectivelor măsurilor naționale de
control considerate necesare.

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă și de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă care 
trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detașați, statele membre ar trebui să aplice 
întreprinderilor care detașează lucrători 
pentru prestarea de servicii toate măsurile
de control sau formalitățile administrative
considerate drept eficace și necesare în 
vederea atingerii scopului propus.

Or. de

Amendamentul 143
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă și de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă care 
trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detașați, statele membre ar trebui să aplice
numai anumite măsuri de control sau
formalități administrative în cazul 
întreprinderilor care detașează lucrători 
pentru prestarea de servicii. Astfel de 
măsuri și cerințe nu pot fi impuse decât 
dacă autoritățile competente nu își pot 
realiza eficient misiunea de supraveghere 
fără informațiile necesare solicitate iar 
informațiile necesare nu pot fi ușor 
obținute prin intermediul angajatorului 
lucrătorilor detașați sau al autorităților 
din statul membru de stabilire al 
prestatorului de servicii într-un termen 
rezonabil și/sau dacă niște măsuri mai 
puțin restrictive nu ar permite atingerea 
obiectivelor măsurilor naționale de 
control considerate necesare.

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă și de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă care 
trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detașați, statele membre ar trebui să aplice
măsurile de control sau formalitățile
administrative necesare în cazul 
întreprinderilor care detașează lucrători 
pentru prestarea de servicii; 

Or. de

Amendamentul 144
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă și de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă care 
trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detașați, statele membre ar trebui să aplice
numai anumite măsuri de control sau 

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă și de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă care 
trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detașați, statele membre ar trebui să aplice
măsurile de control și formalitățile
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formalități administrative în cazul 
întreprinderilor care detașează lucrători 
pentru prestarea de servicii. Astfel de 
măsuri și cerințe nu pot fi impuse decât 
dacă autoritățile competente nu își pot 
realiza eficient misiunea de supraveghere 
fără informațiile necesare solicitate iar 
informațiile necesare nu pot fi ușor 
obținute prin intermediul angajatorului 
lucrătorilor detașați sau al autorităților 
din statul membru de stabilire al 
prestatorului de servicii într-un termen 
rezonabil și/sau dacă niște măsuri mai 
puțin restrictive nu ar permite atingerea 
obiectivelor măsurilor naționale de 
control considerate necesare.

administrative necesare în cazul 
întreprinderilor care detașează lucrători 
pentru prestarea de servicii, cu scopul de a 
combate în mod eficace frauda și 
concurența neloială.

Or. en

Amendamentul 145
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă și de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă care 
trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detașați, statele membre ar trebui să aplice 
numai anumite măsuri de control sau 
formalități administrative în cazul
întreprinderilor care detașează lucrători 
pentru prestarea de servicii. Astfel de
măsuri și cerințe nu pot fi impuse decât 
dacă autoritățile competente nu își pot 
realiza eficient misiunea de supraveghere 
fără informațiile necesare solicitate iar 
informațiile necesare nu pot fi ușor 
obținute prin intermediul angajatorului 
lucrătorilor detașați sau al autorităților 
din statul membru de stabilire al 
prestatorului de servicii într-un termen 

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă și de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă care 
trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detașați, statele membre ar trebui să
impună întreprinderilor care detașează 
lucrători pentru prestarea de servicii orice
măsuri de control sau formalități 
administrative considerate drept eficace și
necesare în vederea atingerii scopului 
propus.
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rezonabil și/sau dacă niște măsuri mai 
puțin restrictive nu ar permite atingerea 
obiectivelor măsurilor naționale de
control considerate necesare.

Or. fr

Amendamentul 146
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă și de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă care 
trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detașați, statele membre ar trebui să aplice 
numai anumite măsuri de control sau 
formalități administrative în cazul 
întreprinderilor care detașează lucrători 
pentru prestarea de servicii. Astfel de
măsuri și cerințe nu pot fi impuse decât 
dacă autoritățile competente nu își pot 
realiza eficient misiunea de supraveghere 
fără informațiile necesare solicitate iar 
informațiile necesare nu pot fi ușor 
obținute prin intermediul angajatorului 
lucrătorilor detașați sau al autorităților din 
statul membru de stabilire al prestatorului 
de servicii într-un termen rezonabil și/sau 
dacă niște măsuri mai puțin restrictive nu 
ar permite atingerea obiectivelor măsurilor 
naționale de control considerate necesare.

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă și de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă care 
trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detașați, ar trebui garantat un anumit 
nivel de armonizare a măsurilor de 
control sau a formalităților 
administrative. Dincolo de acest set 
minim, statele membre ar trebui să dispună 
în continuare de libertatea de aplica orice 
măsură pertinentă pentru a monitoriza în 
mod efectiv condițiile în care 
întreprinderile prestatoare își desfășoară 
activitatea pe teritoriul lor și condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă ale 
salariaților detașați. Aceste măsuri și 
cerințe de control nu pot fi impuse, în 
orice caz, decât dacă autoritățile 
competente nu își pot realiza eficient 
misiunea de supraveghere fără informațiile 
necesare solicitate iar informațiile necesare 
nu pot fi ușor obținute prin intermediul 
angajatorului lucrătorilor detașați sau al 
autorităților din statul membru de stabilire 
al prestatorului de servicii într-un termen 
rezonabil și/sau dacă niște măsuri mai 
puțin restrictive nu ar permite atingerea 
obiectivelor măsurilor naționale de control 
considerate necesare.
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Or. fr

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

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă și de a monitoriza respectarea
normelor de fond cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă care 
trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detașați, statele membre ar trebui să aplice
numai anumite măsuri de control sau 
formalități administrative în cazul
întreprinderilor care detașează lucrători 
pentru prestarea de servicii. Astfel de 
măsuri și cerințe nu pot fi impuse decât 
dacă autoritățile competente nu își pot
realiza eficient misiunea de supraveghere 
fără informațiile necesare solicitate iar 
informațiile necesare nu pot fi ușor 
obținute prin intermediul angajatorului 
lucrătorilor detașați sau al autorităților 
din statul membru de stabilire al 
prestatorului de servicii într-un termen 
rezonabil și/sau dacă niște măsuri mai 
puțin restrictive nu ar permite atingerea 
obiectivelor măsurilor naționale de 
control considerate necesare.

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă și de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă care 
trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detașați, statele membre ar trebui să aplice 
întreprinderilor care detașează lucrători 
pentru prestarea de servicii orice măsuri de 
control sau formalități administrative 
considerate drept eficace și necesare în 
vederea atingerii scopului propus. Astfel 
de măsuri și cerințe pot fi impuse cu 
condiția ca autoritățile competente să nu 
își poată realiza eficient misiunea de 
supraveghere fără informațiile solicitate.

Or. en

Amendamentul 148
Csaba Őry

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă și de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă care 

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă și de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă care 
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trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detașați, statele membre ar trebui să aplice 
numai anumite măsuri de control sau 
formalități administrative în cazul 
întreprinderilor care detașează lucrători 
pentru prestarea de servicii. Astfel de
măsuri și cerințe nu pot fi impuse decât 
dacă autoritățile competente nu își pot 
realiza eficient misiunea de supraveghere 
fără informațiile necesare solicitate iar 
informațiile necesare nu pot fi ușor 
obținute prin intermediul angajatorului 
lucrătorilor detașați sau al autorităților din 
statul membru de stabilire al prestatorului 
de servicii într-un termen rezonabil și/sau 
dacă niște măsuri mai puțin restrictive nu 
ar permite atingerea obiectivelor măsurilor 
naționale de control considerate necesare.

trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detașați, statele membre ar trebui să aplice 
numai anumite măsuri de control sau 
formalități administrative în cazul 
întreprinderilor care detașează lucrători 
pentru prestarea de servicii. Orice măsuri și 
cerințe de control ar trebui să fie uniforme 
la nivelul Uniunii și nu pot fi impuse decât 
dacă autoritățile competente nu își pot 
realiza eficient misiunea de supraveghere 
fără informațiile necesare solicitate iar 
informațiile necesare nu pot fi ușor 
obținute prin intermediul angajatorului 
lucrătorilor detașați sau al autorităților din 
statul membru de stabilire al prestatorului 
de servicii într-un termen rezonabil și/sau 
dacă niște măsuri mai puțin restrictive nu 
ar permite atingerea obiectivelor măsurilor 
naționale de control considerate necesare.

Or. hu

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

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă și de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă care 
trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detașați, statele membre ar trebui să aplice 
numai anumite măsuri de control sau 
formalități administrative în cazul 
întreprinderilor care detașează lucrători 
pentru prestarea de servicii. Astfel de 
măsuri și cerințe nu pot fi impuse decât 
dacă autoritățile competente nu își pot 
realiza eficient misiunea de supraveghere 
fără informațiile necesare solicitate iar 
informațiile necesare nu pot fi ușor 
obținute prin intermediul angajatorului 
lucrătorilor detașați sau al autorităților din 

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă și de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă care 
trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detașați, statele membre ar trebui să aplice 
numai astfel de măsuri de control sau 
formalități administrative în cazul 
întreprinderilor care detașează lucrători 
pentru prestarea de servicii. Astfel de 
măsuri de control sau formalități 
administrative ar trebui să fie 
proporționale și să nu presupună poveri 
administrative nejustificate și excesive. 
Astfel de măsuri și cerințe nu pot fi impuse 
decât dacă autoritățile competente nu își 
pot realiza eficient misiunea de 
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statul membru de stabilire al prestatorului 
de servicii într-un termen rezonabil și/sau 
dacă niște măsuri mai puțin restrictive nu 
ar permite atingerea obiectivelor măsurilor 
naționale de control considerate necesare.

supraveghere fără informațiile necesare 
solicitate iar informațiile necesare nu pot fi 
ușor obținute prin intermediul 
angajatorului lucrătorilor detașați sau al 
autorităților din statul membru de stabilire 
al prestatorului de servicii într-un termen 
rezonabil și/sau dacă niște măsuri mai 
puțin restrictive nu ar permite atingerea 
obiectivelor măsurilor naționale de control 
considerate necesare.

Or. en

Amendamentul 150
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Orice evaluare a riscului ar trebui 
să vizeze identificarea sectoarelor de 
activitate în care se recurge frecvent la 
lucrători detașați pentru prestarea de 
servicii pe teritoriul lor. Atunci când se 
efectuează o astfel de evaluare a riscului, 
ar trebui luate în considerare problemele 
și nevoile specifice din anumite sectoare, 
antecedentele în materie de nerespectare a 
legislației, informațiile furnizate de 
partenerii sociali de pe teren, practicile de 
eludare, precum și vulnerabilitatea 
anumitor grupuri de lucrători.

Or. en

Amendamentul 151
Phil Bennion

Propunere de directivă
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Instituirea unui sistem cuprinzător de 
măsuri preventive și de control, însoțit de 
sancțiuni preventive pentru a identifica și 
a preveni anumite cazuri individuale de 
lucrători independenți fictivi, ar trebui să 
contribuie la combaterea în mod eficient a 
muncii nedeclarate.

(17) Orice formă de utilizare frauduloasă 
a statutului de „lucrător care desfășoară 
activități independente” trebuie interzisă 
prin intermediul unui sistem cuprinzător 
de măsuri preventive de control și de 
sancțiuni preventive.

Or. en

Justificare

Clarificare de ordin lingvistic.

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

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Instituirea unui sistem cuprinzător de 
măsuri preventive și de control, însoțit de 
sancțiuni preventive pentru a identifica și a 
preveni anumite cazuri individuale de 
lucrători independenți fictivi, ar trebui să 
contribuie la combaterea în mod eficient a 
muncii nedeclarate.

(17) Instituirea unui sistem cuprinzător și 
eficace de măsuri preventive și de control, 
însoțit de sancțiuni preventive pentru a 
identifica și a preveni anumite cazuri 
individuale de lucrători independenți 
fictivi, ar trebui să contribuie la combaterea 
în mod eficient a muncii nedeclarate. În 
acest context, este esențial ca autoritățile 
competente ale statelor membre să 
dispună de mijloacele necesare pentru a 
verifica dacă există o situație de 
dependență între persoana despre care se 
presupune că desfășoară activități 
independente și angajatorul său.

Or. en
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Amendamentul 153
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Pentru a pune în aplicare în mod 
eficace condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă este necesar, de 
asemenea, să se combată practica falsei 
activități independente.  Această măsură 
prezintă o importanță determinantă 
pentru evitarea eventualelor abuzuri. 
Autoritatea responsabilă trebuie să 
dispună de resursele necesare pentru a 
verifica dacă lucrătorii care, aparent, 
desfășoară activități independente sunt, de 
fapt, angajați în repetate rânduri într-o 
mare măsură de aceeași angajatori sau 
dacă relațiile dintre lucrătorii și 
angajatorii în cauză se înscriu într-o 
anumită formă de ierarhie.   

Or. de

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

Propunere de directivă
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Pentru a combate cazurile de 
lucrători independenți fictivi și alte 
încălcări ale legislației în vigoare, ar 
trebui să se înființeze un registru 
european în care să figureze 
întreprinderile care au încălcat în mod 
repetat dispozițiile prezentei directive și 
ale Directivei 96/71/CE. De asemenea, 
registrul ar trebui să aibă drept scop 
asigurarea unor condiții de concurență 
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echitabile și a unei concurențe loiale între 
întreprinderi.

Or. en

Amendamentul 155
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Pentru a combate eludarea 
normelor și cazurile de lucrători 
independenți fictivi, Comisia examinează 
posibilitatea instituirii unui registru 
european (a unei „liste negre”) în care să 
figureze întreprinderile care au încălcat 
în mod repetat dispozițiile prezentei 
directive și ale Directivei 96/71/CE. O 
astfel de „listă neagră” ar trebui să aibă 
drept scop asigurarea unei concurențe 
echitabile între întreprinderi.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a asigura o mai bună și mai 
uniformă aplicare a Directivei 96/71/CE, 
precum și executarea acesteia în practică și 
pentru a reduce, pe cât posibil, diferențele 
în materie de aplicare și executare în 
Uniune, statele membre ar trebui să se 
asigure că sunt efectuate inspecții eficiente 
și adecvate pe teritoriul lor.

(18) Pentru a asigura o mai bună și mai 
uniformă aplicare a Directivei 96/71/CE, 
precum și executarea acesteia în practică, 
statele membre ar trebui să se asigure că 
sunt efectuate inspecții eficiente și 
adecvate pe teritoriul lor.



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

RO

Or. en

Amendamentul 157
Thomas Mann

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a asigura o mai bună și mai 
uniformă aplicare a Directivei 96/71/CE, 
precum și executarea acesteia în practică și 
pentru a reduce, pe cât posibil, diferențele 
în materie de aplicare și executare în 
Uniune, statele membre ar trebui să se 
asigure că sunt efectuate inspecții eficiente 
și adecvate pe teritoriul lor.

(18) Pentru a asigura o mai bună și mai 
uniformă aplicare a Directivei 96/71/CE, 
precum și executarea acesteia în practică și 
pentru a reduce, pe cât posibil, diferențele 
în materie de aplicare și executare în 
Uniune, statele membre ar trebui să se 
asigure că sunt efectuate inspecții eficiente 
și adecvate pe teritoriul lor. În acest scop, 
statele membre trebuie autorizate în orice 
moment să aplice întreprinderilor care 
detașează lucrători în scopul prestării de 
servicii măsurile de control și formalitățile 
administrative pe care le consideră eficace 
și necesare în acest scop.  În acest mod, se 
poate contribui la evitarea muncii fără 
forme legale. 

Or. de

Amendamentul 158
Thomas Mann

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Inspectoratele naționale de muncă, 
partenerii sociali și alte organisme de 
monitorizare sunt deosebit de importante în 
acest sens și ar trebui să continue să joace 
un rol crucial.

(19) Inspectoratele naționale de muncă, 
partenerii sociali și alte organisme de 
monitorizare sunt deosebit de importante în 
acest sens și ar trebui să continue să joace 
un rol crucial. Activitatea autorității de 
supraveghere nu trebuie îngrădită sub 
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nicio formă.

Or. de

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

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a aborda în mod flexibil 
diversitatea piețelor muncii și ale 
sistemelor de relații de muncă, în mod 
excepțional, alți actori și/sau organisme 
pot monitoriza anumite condiții de muncă 
și de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați, cu condiția ca să ofere 
persoanelor respective o protecție 
echivalentă și să își exercite controlul în 
mod nediscriminatoriu și obiectiv.

eliminat

Or. en

Amendamentul 160
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a aborda în mod flexibil
diversitatea piețelor muncii și ale 
sistemelor de relații de muncă, în mod 
excepțional, alți actori și/sau organisme
pot monitoriza anumite condiții de muncă 
și de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați, cu condiția ca să ofere persoanelor 
respective o protecție echivalentă și să își 
exercite controlul în mod nediscriminatoriu 
și obiectiv.

(20) Pentru a respecta diversitatea piețelor 
muncii și ale sistemelor de relații de 
muncă, statele membre sunt îndreptățite,
în conformitate cu legislația și practicile 
lor naționale, să însărcineze alți actori 
și/sau organisme cu monitorizarea 
anumitor condiții de muncă și de încadrare 
în muncă a lucrătorilor detașați, cu condiția 
ca să ofere persoanelor respective o 
protecție echivalentă și să își exercite 
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controlul în mod nediscriminatoriu și 
obiectiv.

Or. en

Amendamentul 161
Thomas Mann

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Statele membre sunt încurajate în 
special să introducă o abordare mai 
integrată a inspecțiilor muncii. Ar trebui 
examinată, de asemenea, necesitatea de a 
elabora standarde comune pentru a institui 
metode, practici și standarde minime 
comparabile la nivelul Uniunii.

(22) Statele membre sunt încurajate în 
special să introducă o abordare mai 
integrată a inspecțiilor muncii. Ar trebui 
examinată, de asemenea, necesitatea de a 
elabora standarde comune pentru a institui 
metode, practici și standarde minime 
comparabile la nivelul Uniunii. Cu toate 
acestea, elaborarea de standarde comune 
nu trebuie să conducă la îngrădirea 
eforturilor depuse de statele membre 
pentru a combate în mod eficace munca 
fără forme legale. 

Or. de

Amendamentul 162
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a facilita executarea Directivei 
96/71/CE și pentru a asigura o aplicare mai 
eficientă a acesteia în practică, ar trebui să 
existe mecanisme de recurs eficiente prin 
intermediul cărora lucrătorii detașați să 
poată depune plângeri sau să inițieze 
proceduri, fie în mod direct, fie prin 
intermediul unor părți terțe relevante 

(23) Pentru a facilita executarea Directivei 
96/71/CE și pentru a asigura o aplicare mai 
eficientă a acesteia în practică, ar trebui să 
existe mecanisme de recurs eficiente prin 
intermediul cărora lucrătorii detașați să 
poată depune plângeri sau să inițieze 
proceduri, fie în mod direct, fie prin 
intermediul unor părți terțe relevante 
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desemnate, cum ar fi sindicatele sau alte 
asociații, precum și prin instituții comune 
ale partenerilor sociali. Aceste mecanisme 
nu ar trebui să aducă atingere normelor de 
procedură naționale privind reprezentarea 
și apărarea în fața instanțelor.

desemnate, cum ar fi sindicatele sau alte 
asociații, precum și prin instituții comune 
ale partenerilor sociali. Asociațiile, 
organizațiile și alte entități juridice care 
au interese legitime pentru a asigura 
respectarea Directivei 96/71/CE pot să 
inițieze orice procedură judiciară sau 
administrativă în numele lucrătorilor. 
Aceste mecanisme nu ar trebui să aducă 
atingere normelor de procedură naționale 
privind reprezentarea și apărarea în fața 
instanțelor.

Or. en

Amendamentul 163
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a facilita executarea Directivei 
96/71/CE și pentru a asigura o aplicare mai 
eficientă a acesteia în practică, ar trebui să 
existe mecanisme de recurs eficiente prin 
intermediul cărora lucrătorii detașați să 
poată depune plângeri sau să inițieze 
proceduri, fie în mod direct, fie prin 
intermediul unor părți terțe relevante 
desemnate, cum ar fi sindicatele sau alte 
asociații, precum și prin instituții comune 
ale partenerilor sociali. Aceste mecanisme 
nu ar trebui să aducă atingere normelor de 
procedură naționale privind reprezentarea 
și apărarea în fața instanțelor.

(23) Pentru a facilita executarea Directivei 
96/71/CE și pentru a asigura o aplicare mai 
eficientă a acesteia în practică, ar trebui să 
existe mecanisme de recurs eficiente prin 
intermediul cărora lucrătorii detașați să 
poată depune plângeri sau să inițieze 
proceduri, fie în mod direct, fie, în cazul în 
care își exprimă acordul expres, prin 
intermediul unor părți terțe relevante 
desemnate, cum ar fi sindicatele sau alte 
asociații, precum și prin instituții comune 
ale partenerilor sociali. Aceste mecanisme 
nu ar trebui să aducă atingere normelor de 
procedură naționale privind reprezentarea 
și apărarea în fața instanțelor.

Or. cs

Amendamentul 164
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen
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Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a facilita executarea Directivei 
96/71/CE și pentru a asigura o aplicare mai 
eficientă a acesteia în practică, ar trebui să 
existe mecanisme de recurs eficiente prin 
intermediul cărora lucrătorii detașați să 
poată depune plângeri sau să inițieze 
proceduri, fie în mod direct, fie prin 
intermediul unor părți terțe relevante 
desemnate, cum ar fi sindicatele sau alte 
asociații, precum și prin instituții comune 
ale partenerilor sociali. Aceste mecanisme 
nu ar trebui să aducă atingere normelor de 
procedură naționale privind reprezentarea 
și apărarea în fața instanțelor.

(23) Pentru a facilita executarea Directivei 
96/71/CE și pentru a asigura o aplicare mai 
eficientă a acesteia în practică, ar trebui să 
existe mecanisme de recurs eficiente prin 
intermediul cărora lucrătorii detașați să 
poată depune plângeri sau să inițieze 
proceduri, fie în mod direct, fie prin 
intermediul unor părți terțe relevante 
desemnate, cum ar fi sindicatele sau alte 
asociații, precum și prin instituții comune 
ale partenerilor sociali. Aceste mecanisme 
nu ar trebui să aducă atingere normelor de 
procedură naționale privind reprezentarea 
și apărarea în fața instanțelor. Sindicatele 
dispun de dreptul de a recurge la acțiuni 
colective și au posibilitatea de a introduce 
o acțiune reprezentativă.

Or. en

Amendamentul 165
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Având în vedere prevalența 
subcontractării în sectorul construcțiilor 
și pentru a proteja drepturile lucrătorilor 
detașați, este necesar să se asigure că în 
acest sector cel puțin contractantul al 
cărui angajator este un subcontractant 
direct poate fi considerat răspunzător 
pentru plata salariilor minime nete 
datorate lucrătorilor detașați, precum și 
pentru eventualele plăți retroactive ale 
remunerațiilor restante și/sau ale 
cotizațiilor datorate unor fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali 

eliminat
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reglementate prin lege sau prin contracte 
colective de muncă, în măsura în care 
acestea sunt reglementate prin articolul 3 
alineatul (1) din Directiva 96/71/CE, în 
plus față de sau în locul angajatorului. 
Contractantul nu va fi considerat 
răspunzător în cazul în care și-a 
îndeplinit obligațiile de diligență. Aceste 
obligații pot implica măsuri preventive 
privind dovezile furnizate de 
subcontractant, inclusiv, după caz, pe 
baza informațiilor emise de autoritățile 
naționale.

Or. en

Amendamentul 166
Phil Bennion

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Având în vedere prevalența 
subcontractării în sectorul construcțiilor 
și pentru a proteja drepturile lucrătorilor 
detașați, este necesar să se asigure că în 
acest sector cel puțin contractantul al 
cărui angajator este un subcontractant 
direct poate fi considerat răspunzător 
pentru plata salariilor minime nete 
datorate lucrătorilor detașați, precum și 
pentru eventualele plăți retroactive ale 
remunerațiilor restante și/sau ale 
cotizațiilor datorate unor fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali 
reglementate prin lege sau prin contracte 
colective de muncă, în măsura în care 
acestea sunt reglementate prin articolul 3 
alineatul (1) din Directiva 96/71/CE, în 
plus față de sau în locul angajatorului. 
Contractantul nu va fi considerat 
răspunzător în cazul în care și-a 
îndeplinit obligațiile de diligență. Aceste 
obligații pot implica măsuri preventive 

eliminat
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privind dovezile furnizate de 
subcontractant, inclusiv, după caz, pe 
baza informațiilor emise de autoritățile 
naționale.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o totală claritate juridică pentru lucrătorii detașați și pentru a proteja 
întreprinderile care acționează cu bună credință, responsabilitatea trebuie să rămână 
întotdeauna a angajatorului direct, indiferent de poziția sa în lanțul de subcontractare.

Amendamentul 167
Csaba Őry

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Având în vedere prevalența 
subcontractării în sectorul construcțiilor 
și pentru a proteja drepturile lucrătorilor 
detașați, este necesar să se asigure că în 
acest sector cel puțin contractantul al 
cărui angajator este un subcontractant 
direct poate fi considerat răspunzător 
pentru plata salariilor minime nete 
datorate lucrătorilor detașați, precum și 
pentru eventualele plăți retroactive ale 
remunerațiilor restante și/sau ale 
cotizațiilor datorate unor fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali 
reglementate prin lege sau prin contracte 
colective de muncă, în măsura în care 
acestea sunt reglementate prin articolul 3 
alineatul (1) din Directiva 96/71/CE, în
plus față de sau în locul angajatorului. 
Contractantul nu va fi considerat 
răspunzător în cazul în care și-a 
îndeplinit obligațiile de diligență. Aceste 
obligații pot implica măsuri preventive 
privind dovezile furnizate de 
subcontractant, inclusiv, după caz, pe 
baza informațiilor emise de autoritățile 

eliminat
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naționale.

Or. hu

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

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Având în vedere prevalența 
subcontractării în sectorul construcțiilor 
și pentru a proteja drepturile lucrătorilor 
detașați, este necesar să se asigure că în 
acest sector cel puțin contractantul al 
cărui angajator este un subcontractant 
direct poate fi considerat răspunzător 
pentru plata salariilor minime nete 
datorate lucrătorilor detașați, precum și 
pentru eventualele plăți retroactive ale 
remunerațiilor restante și/sau ale 
cotizațiilor datorate unor fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali 
reglementate prin lege sau prin contracte 
colective de muncă, în măsura în care 
acestea sunt reglementate prin articolul 3 
alineatul (1) din Directiva 96/71/CE, în 
plus față de sau în locul angajatorului. 
Contractantul nu va fi considerat 
răspunzător în cazul în care și-a 
îndeplinit obligațiile de diligență. Aceste 
obligații pot implica măsuri preventive 
privind dovezile furnizate de 
subcontractant, inclusiv, după caz, pe 
baza informațiilor emise de autoritățile 
naționale.

eliminat

Or. en

Amendamentul 169
Marek Henryk Migalski
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Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Având în vedere prevalența 
subcontractării în sectorul construcțiilor 
și pentru a proteja drepturile lucrătorilor 
detașați, este necesar să se asigure că în 
acest sector cel puțin contractantul al 
cărui angajator este un subcontractant 
direct poate fi considerat răspunzător 
pentru plata salariilor minime nete 
datorate lucrătorilor detașați, precum și 
pentru eventualele plăți retroactive ale 
remunerațiilor restante și/sau ale 
cotizațiilor datorate unor fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali 
reglementate prin lege sau prin contracte
colective de muncă, în măsura în care 
acestea sunt reglementate prin articolul 3 
alineatul (1) din Directiva 96/71/CE, în 
plus față de sau în locul angajatorului. 
Contractantul nu va fi considerat 
răspunzător în cazul în care și-a 
îndeplinit obligațiile de diligență. Aceste 
obligații pot implica măsuri preventive 
privind dovezile furnizate de 
subcontractant, inclusiv, după caz, pe 
baza informațiilor emise de autoritățile 
naționale.

eliminat

Or. en

Amendamentul 170
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Având în vedere prevalența 
subcontractării în sectorul construcțiilor
și pentru a proteja drepturile lucrătorilor

(24) Pentru a combate abuzurile legate de 
subcontractare și pentru a proteja 
drepturile lucrătorilor, statele membre 
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detașați, este necesar să se asigure că în
acest sector cel puțin contractantul al 
cărui angajator este un subcontractant 
direct poate fi considerat răspunzător
pentru plata salariilor minime nete
datorate lucrătorilor detașați, precum și 
pentru eventualele plăți retroactive ale 
remunerațiilor restante și/sau ale 
cotizațiilor datorate unor fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali 
reglementate prin lege sau prin contracte 
colective de muncă, în măsura în care 
acestea sunt reglementate prin articolul 3 
alineatul (1) din Directiva 96/71/CE, în 
plus față de sau în locul angajatorului. 
Contractantul nu va fi considerat 
răspunzător în cazul în care și-a 
îndeplinit obligațiile de diligență. Aceste 
obligații pot implica măsuri preventive 
privind dovezile furnizate de 
subcontractant, inclusiv, după caz, pe 
baza informațiilor emise de autoritățile 
naționale.

trebuie să se asigure că, în toate sectoarele, 
contractanții pot fi considerați 
răspunzători pentru plata sumelor datorate 
lucrătorilor detașați.

Or. de

Amendamentul 171
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Având în vedere prevalența 
subcontractării în sectorul construcțiilor și 
pentru a proteja drepturile lucrătorilor 
detașați, este necesar să se asigure că în 
acest sector cel puțin contractantul al 
cărui angajator este un subcontractant 
direct poate fi considerat răspunzător 
pentru plata salariilor minime nete
datorate lucrătorilor detașați, precum și 
pentru eventualele plăți retroactive ale 
remunerațiilor restante și/sau ale 
cotizațiilor datorate unor fonduri sau 

(24) Având în vedere prevalența 
subcontractării în sectorul construcțiilor, 
dar și în alte sectoare, și pentru a proteja 
drepturile lucrătorilor detașați, este necesar 
să se asigure că fiecare contractant 
implicat poate fi considerat răspunzător 
pentru plata tuturor sumelor datorate 
lucrătorilor detașați.



PE500.574v01-00 68/95 AM\919866RO.doc

RO

instituții comune ale partenerilor sociali 
reglementate prin lege sau prin contracte 
colective de muncă, în măsura în care 
acestea sunt reglementate prin articolul 3 
alineatul (1) din Directiva 96/71/CE, în 
plus față de sau în locul angajatorului. 
Contractantul nu va fi considerat 
răspunzător în cazul în care și-a 
îndeplinit obligațiile de diligență. Aceste 
obligații pot implica măsuri preventive 
privind dovezile furnizate de 
subcontractant, inclusiv, după caz, pe 
baza informațiilor emise de autoritățile 
naționale.

Or. de

Amendamentul 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

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Având în vedere prevalența 
subcontractării în sectorul construcțiilor
și pentru a proteja drepturile lucrătorilor 
detașați, este necesar să se asigure că în
acest sector cel puțin contractantul al 
cărui angajator este un subcontractant 
direct poate fi considerat răspunzător
pentru plata salariilor minime nete
datorate lucrătorilor detașați, precum și 
pentru eventualele plăți retroactive ale 
remunerațiilor restante și/sau ale 
cotizațiilor datorate unor fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali 
reglementate prin lege sau prin contracte 
colective de muncă, în măsura în care 
acestea sunt reglementate prin articolul 3 
alineatul (1) din Directiva 96/71/CE, în 
plus față de sau în locul angajatorului. 
Contractantul nu va fi considerat 

(24) Pentru a reduce abuzurile care au loc 
în situațiile de subcontractare și pentru a 
proteja drepturile lucrătorilor detașați, este 
necesar să se asigure că toți contractanții 
situați în amonte în cadrul lanțului pot fi 
considerați răspunzători pentru plata către 
lucrătorii detașați a tuturor drepturilor
datorate acestora.
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răspunzător în cazul în care și-a 
îndeplinit obligațiile de diligență. Aceste 
obligații pot implica măsuri preventive 
privind dovezile furnizate de 
subcontractant, inclusiv, după caz, pe 
baza informațiilor emise de autoritățile 
naționale.

Or. en

Amendamentul 173
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Având în vedere prevalența 
subcontractării în sectorul construcțiilor
și pentru a proteja drepturile lucrătorilor 
detașați, este necesar să se asigure că în
acest sector cel puțin contractantul al 
cărui angajator este un subcontractant 
direct poate fi considerat răspunzător
pentru plata salariilor minime nete
datorate lucrătorilor detașați, precum și 
pentru eventualele plăți retroactive ale 
remunerațiilor restante și/sau ale 
cotizațiilor datorate unor fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali 
reglementate prin lege sau prin contracte 
colective de muncă, în măsura în care 
acestea sunt reglementate prin articolul 3 
alineatul (1) din Directiva 96/71/CE, în 
plus față de sau în locul angajatorului. 
Contractantul nu va fi considerat 
răspunzător în cazul în care și-a 
îndeplinit obligațiile de diligență. Aceste 
obligații pot implica măsuri preventive 
privind dovezile furnizate de 
subcontractant, inclusiv, după caz, pe 
baza informațiilor emise de autoritățile 
naționale.

(24) Pentru a reduce abuzurile care au loc 
în situațiile de subcontractare și pentru a 
proteja drepturile lucrătorilor detașați, este 
necesar să se asigure că, în toate 
sectoarele, toți contractanții situați în aval 
în cadrul lanțului pot fi considerați 
răspunzători pentru plata către lucrătorii 
detașați a tuturor drepturilor care le sunt
datorate.

Or. en
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Amendamentul 174
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Având în vedere prevalența 
subcontractării în sectorul construcțiilor și 
pentru a proteja drepturile lucrătorilor 
detașați, este necesar să se asigure că în 
acest sector cel puțin contractantul al 
cărui angajator este un subcontractant 
direct poate fi considerat răspunzător 
pentru plata salariilor minime nete 
datorate lucrătorilor detașați, precum și 
pentru eventualele plăți retroactive ale 
remunerațiilor restante și/sau ale 
cotizațiilor datorate unor fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali 
reglementate prin lege sau prin contracte 
colective de muncă, în măsura în care 
acestea sunt reglementate prin articolul 3 
alineatul (1) din Directiva 96/71/CE, în
plus față de sau în locul angajatorului. 
Contractantul nu va fi considerat 
răspunzător în cazul în care și-a 
îndeplinit obligațiile de diligență. Aceste 
obligații pot implica măsuri preventive 
privind dovezile furnizate de 
subcontractant, inclusiv, după caz, pe 
baza informațiilor emise de autoritățile 
naționale.

(24) Având în vedere prevalența 
subcontractării în sectorul construcțiilor și 
pentru a proteja drepturile lucrătorilor 
detașați, este necesar să se asigure
adoptarea de norme sectoriale specifice.

Or. fr

Amendamentul 175
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de directivă
Considerentul 24
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Având în vedere prevalența 
subcontractării în sectorul construcțiilor și 
pentru a proteja drepturile lucrătorilor 
detașați, este necesar să se asigure că în 
acest sector cel puțin contractantul al cărui 
angajator este un subcontractant direct 
poate fi considerat răspunzător pentru plata 
salariilor minime nete datorate lucrătorilor 
detașați, precum și pentru eventualele plăți 
retroactive ale remunerațiilor restante 
și/sau ale cotizațiilor datorate unor fonduri 
sau instituții comune ale partenerilor 
sociali reglementate prin lege sau prin 
contracte colective de muncă, în măsura în 
care acestea sunt reglementate prin 
articolul 3 alineatul (1) din Directiva 
96/71/CE, în plus față de sau în locul 
angajatorului. Contractantul nu va fi 
considerat răspunzător în cazul în care și-a 
îndeplinit obligațiile de diligență. Aceste 
obligații pot implica măsuri preventive 
privind dovezile furnizate de 
subcontractant, inclusiv, după caz, pe baza 
informațiilor emise de autoritățile 
naționale.

(24) Având în vedere prevalența 
subcontractării în sectorul construcțiilor și 
pentru a proteja drepturile lucrătorilor 
detașați, este necesar să se asigure că în 
acest sector cel puțin contractantul al cărui 
angajator este un subcontractant direct sau 
indirect poate fi considerat răspunzător 
pentru plata salariilor minime nete datorate 
lucrătorilor detașați, precum și pentru 
eventualele plăți retroactive ale 
remunerațiilor restante și/sau ale 
cotizațiilor datorate unor fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali 
reglementate prin lege sau prin contracte 
colective de muncă, în măsura în care 
acestea sunt reglementate prin articolul 3 
alineatul (1) din Directiva 96/71/CE, în 
plus față de sau în locul angajatorului.
Contractantul nu va fi considerat 
răspunzător în cazul în care și-a îndeplinit 
obligațiile de diligență. Aceste obligații pot 
implica măsuri preventive privind dovezile 
furnizate de subcontractant, inclusiv, după 
caz, pe baza informațiilor emise de 
autoritățile naționale.

Or. fr

Amendamentul 176
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Având în vedere prevalența 
subcontractării în sectorul construcțiilor și 
pentru a proteja drepturile lucrătorilor 
detașați, este necesar să se asigure că în 
acest sector cel puțin contractantul al cărui 
angajator este un subcontractant direct 
poate fi considerat răspunzător pentru plata 

(24) Având în vedere prevalența 
subcontractării în anumite sectoare de 
activitate și pentru a proteja drepturile 
lucrătorilor detașați, este necesar să se 
asigure că în acest sector cel puțin 
contractantul al cărui angajator este un 
subcontractant direct poate fi considerat 
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salariilor minime nete datorate lucrătorilor 
detașați, precum și pentru eventualele plăți 
retroactive ale remunerațiilor restante 
și/sau ale cotizațiilor datorate unor fonduri 
sau instituții comune ale partenerilor 
sociali reglementate prin lege sau prin 
contracte colective de muncă, în măsura în 
care acestea sunt reglementate prin 
articolul 3 alineatul (1) din Directiva 
96/71/CE, în plus față de sau în locul 
angajatorului. Contractantul nu va fi
considerat răspunzător în cazul în care și-a 
îndeplinit obligațiile de diligență. Aceste 
obligații pot implica măsuri preventive 
privind dovezile furnizate de 
subcontractant, inclusiv, după caz, pe baza 
informațiilor emise de autoritățile 
naționale.

răspunzător pentru plata salariilor minime 
nete datorate lucrătorilor detașați, precum 
și pentru eventualele plăți retroactive ale 
remunerațiilor restante și/sau ale 
cotizațiilor datorate unor fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali 
reglementate prin lege sau prin contracte 
colective de muncă, în măsura în care 
acestea sunt reglementate prin articolul 3 
alineatul (1) din Directiva 96/71/CE, în 
plus față de sau în locul angajatorului.
Contractantul nu va fi considerat 
răspunzător în cazul în care și-a îndeplinit 
obligațiile de diligență. Aceste obligații pot 
implica măsuri preventive privind dovezile 
furnizate de subcontractant, inclusiv, după 
caz, pe baza informațiilor emise de 
autoritățile naționale.

Or. fr

Amendamentul 177
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Având în vedere prevalența 
subcontractării în sectorul construcțiilor și 
pentru a proteja drepturile lucrătorilor 
detașați, este necesar să se asigure că în 
acest sector cel puțin contractantul al cărui 
angajator este un subcontractant direct 
poate fi considerat răspunzător pentru plata 
salariilor minime nete datorate lucrătorilor 
detașați, precum și pentru eventualele plăți 
retroactive ale remunerațiilor restante 
și/sau ale cotizațiilor datorate unor fonduri 
sau instituții comune ale partenerilor 
sociali reglementate prin lege sau prin 
contracte colective de muncă, în măsura în 
care acestea sunt reglementate prin 
articolul 3 alineatul (1) din Directiva 
96/71/CE, în plus față de sau în locul 

(24) Având în vedere prevalența tot mai 
mare a subcontractării în cadrul prestării 
transfrontaliere de servicii și pentru a 
proteja drepturile lucrătorilor detașați, este 
necesar să se asigure că în acest sector cel 
puțin contractantul al cărui angajator este 
un subcontractant direct poate fi considerat 
răspunzător pentru plata salariilor minime 
nete datorate lucrătorilor detașați, precum 
și pentru eventualele plăți retroactive ale 
remunerațiilor restante și/sau ale 
cotizațiilor datorate unor fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali 
reglementate prin lege sau prin contracte 
colective de muncă, în măsura în care 
acestea sunt reglementate prin articolul 3 
alineatul (1) din Directiva 96/71/CE, în 
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angajatorului. Contractantul nu va fi 
considerat răspunzător în cazul în care și-a 
îndeplinit obligațiile de diligență. Aceste 
obligații pot implica măsuri preventive 
privind dovezile furnizate de 
subcontractant, inclusiv, după caz, pe baza 
informațiilor emise de autoritățile 
naționale.

plus față de sau în locul angajatorului.
Contractantul nu va fi considerat 
răspunzător în cazul în care și-a îndeplinit 
obligațiile de diligență. Aceste obligații pot 
implica măsuri preventive privind dovezile 
furnizate de subcontractant, inclusiv, după 
caz, pe baza informațiilor emise de 
autoritățile naționale.

Or. fr

Amendamentul 178
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În anumite cazuri, în conformitate cu 
legislația și practicile naționale, alți 
contractanți pot fi considerați de 
asemenea responsabili pentru 
nerespectarea obligațiilor care decurg din 
prezenta directivă sau răspunderea 
acestora poate fi limitată după 
consultarea partenerilor sociali la nivel 
național sau sectorial.

eliminat

Or. en

Amendamentul 179
Phil Bennion

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În anumite cazuri, în conformitate cu 
legislația și practicile naționale, alți 
contractanți pot fi considerați de 
asemenea responsabili pentru 
nerespectarea obligațiilor care decurg din 

eliminat
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prezenta directivă sau răspunderea 
acestora poate fi limitată după 
consultarea partenerilor sociali la nivel 
național sau sectorial.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o totală claritate juridică pentru lucrătorii detașați și pentru a proteja 
întreprinderile care acționează cu bună credință, responsabilitatea trebuie să rămână 
întotdeauna a angajatorului direct, indiferent de poziția sa în lanțul de subcontractare.

Amendamentul 180
Csaba Őry

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În anumite cazuri, în conformitate cu 
legislația și practicile naționale, alți 
contractanți pot fi considerați de 
asemenea responsabili pentru 
nerespectarea obligațiilor care decurg din 
prezenta directivă sau răspunderea 
acestora poate fi limitată după 
consultarea partenerilor sociali la nivel 
național sau sectorial.

eliminat

Or. hu

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

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În anumite cazuri, în conformitate cu
legislația și practicile naționale, alți 

eliminat
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contractanți pot fi considerați de 
asemenea responsabili pentru 
nerespectarea obligațiilor care decurg din 
prezenta directivă sau răspunderea 
acestora poate fi limitată după 
consultarea partenerilor sociali la nivel 
național sau sectorial.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În anumite cazuri, în conformitate cu 
legislația și practicile naționale, alți
contractanți pot fi considerați de 
asemenea responsabili pentru 
nerespectarea obligațiilor care decurg din 
prezenta directivă sau răspunderea 
acestora poate fi limitată după 
consultarea partenerilor sociali la nivel 
național sau sectorial.

eliminat

Or. en

Amendamentul 183
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În anumite cazuri, în conformitate cu 
legislația și practicile naționale, alți 
contractanți pot fi considerați de 
asemenea responsabili pentru 
nerespectarea obligațiilor care decurg din 

eliminat
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prezenta directivă sau răspunderea 
acestora poate fi limitată după 
consultarea partenerilor sociali la nivel 
național sau sectorial.

Or. en

Amendamentul 184
Marek Henryk Migalski

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În anumite cazuri, în conformitate cu 
legislația și practicile naționale, alți 
contractanți pot fi considerați de
asemenea responsabili pentru 
nerespectarea obligațiilor care decurg din 
prezenta directivă sau răspunderea 
acestora poate fi limitată după 
consultarea partenerilor sociali la nivel 
național sau sectorial.

eliminat

Or. en

Amendamentul 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În anumite cazuri, în conformitate cu 
legislația și practicile naționale, alți 
contractanți pot fi considerați de 
asemenea responsabili pentru 
nerespectarea obligațiilor care decurg din 
prezenta directivă sau răspunderea 
acestora poate fi limitată după 
consultarea partenerilor sociali la nivel 
național sau sectorial.

eliminat
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Or. fr

Amendamentul 186
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În anumite cazuri, în conformitate cu 
legislația și practicile naționale, alți 
contractanți pot fi considerați de 
asemenea responsabili pentru 
nerespectarea obligațiilor care decurg din 
prezenta directivă sau răspunderea 
acestora poate fi limitată după 
consultarea partenerilor sociali la nivel 
național sau sectorial.

(25) Statele membre sunt libere să 
instituie sau să continue să aplice 
dispoziții mai stricte cu privire la 
drepturile lucrătorilor detașați.

Or. de

Amendamentul 187
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În anumite cazuri, în conformitate cu 
legislația și practicile naționale, alți 
contractanți pot fi considerați de asemenea 
responsabili pentru nerespectarea 
obligațiilor care decurg din prezenta 
directivă sau răspunderea acestora poate 
fi limitată după consultarea partenerilor 
sociali la nivel național sau sectorial.

(25) În anumite cazuri, în conformitate cu 
legislația și practicile naționale, alți 
contractanți pot fi considerați de asemenea 
responsabili pentru nerespectarea 
obligațiilor care decurg din prezenta 
directivă, după consultarea partenerilor 
sociali la nivel național sau sectorial.

Or. de
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Amendamentul 188
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Statele membre sunt libere să 
instituie sau să continue să aplice 
dispoziții mai stricte cu privire la 
răspunderea generală a contractantului. 

Or. de

Amendamentul 189
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Obligația de a impune o cerință 
privind răspunderea contractantului 
atunci când subcontractantul direct este 
un prestator de servicii stabilit în alt stat 
membru, care detașează lucrători este 
justificată prin interesul public prioritar 
al protecției sociale a lucrătorilor. Acești 
lucrători detașați pot să nu fie în aceeași 
situație ca lucrătorii angajați direct de 
către un subcontractant stabilit în statul 
membru de stabilire al contractantului din 
punctul de vedere al posibilității de a 
reclama salariile restante sau restituiri de 
impozite sau contribuții la asigurările 
sociale reținute în mod nejustificat.

eliminat

Or. de

Amendamentul 190
Milan Cabrnoch
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Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Obligația de a impune o cerință 
privind răspunderea contractantului 
atunci când subcontractantul direct este 
un prestator de servicii stabilit în alt stat 
membru, care detașează lucrători este 
justificată prin interesul public prioritar 
al protecției sociale a lucrătorilor. Acești 
lucrători detașați pot să nu fie în aceeași 
situație ca lucrătorii angajați direct de 
către un subcontractant stabilit în statul 
membru de stabilire al contractantului din 
punctul de vedere al posibilității de a 
reclama salariile restante sau restituiri de 
impozite sau contribuții la asigurările 
sociale reținute în mod nejustificat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 191
Csaba Őry

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Obligația de a impune o cerință 
privind răspunderea contractantului 
atunci când subcontractantul direct este 
un prestator de servicii stabilit în alt stat 
membru, care detașează lucrători este 
justificată prin interesul public prioritar 
al protecției sociale a lucrătorilor. Acești 
lucrători detașați pot să nu fie în aceeași 
situație ca lucrătorii angajați direct de 
către un subcontractant stabilit în statul 
membru de stabilire al contractantului din 
punctul de vedere al posibilității de a 
reclama salariile restante sau restituiri de 
impozite sau contribuții la asigurările 
sociale reținute în mod nejustificat.

eliminat
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Or. hu

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

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Obligația de a impune o cerință 
privind răspunderea contractantului 
atunci când subcontractantul direct este 
un prestator de servicii stabilit în alt stat 
membru, care detașează lucrători este 
justificată prin interesul public prioritar 
al protecției sociale a lucrătorilor. Acești 
lucrători detașați pot să nu fie în aceeași 
situație ca lucrătorii angajați direct de 
către un subcontractant stabilit în statul 
membru de stabilire al contractantului din 
punctul de vedere al posibilității de a 
reclama salariile restante sau restituiri de 
impozite sau contribuții la asigurările 
sociale reținute în mod nejustificat.

eliminat

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Obligația de a impune o cerință 
privind răspunderea contractantului 
atunci când subcontractantul direct este 
un prestator de servicii stabilit în alt stat 
membru, care detașează lucrători este 
justificată prin interesul public prioritar 
al protecției sociale a lucrătorilor. Acești 
lucrători detașați pot să nu fie în aceeași 

eliminat
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situație ca lucrătorii angajați direct de 
către un subcontractant stabilit în statul 
membru de stabilire al contractantului din 
punctul de vedere al posibilității de a 
reclama salariile restante sau restituiri de 
impozite sau contribuții la asigurările 
sociale reținute în mod nejustificat.

Or. en

Amendamentul 194
Phil Bennion

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Obligația de a impune o cerință 
privind răspunderea contractantului 
atunci când subcontractantul direct este 
un prestator de servicii stabilit în alt stat 
membru, care detașează lucrători este 
justificată prin interesul public prioritar 
al protecției sociale a lucrătorilor. Acești 
lucrători detașați pot să nu fie în aceeași 
situație ca lucrătorii angajați direct de 
către un subcontractant stabilit în statul 
membru de stabilire al contractantului din 
punctul de vedere al posibilității de a 
reclama salariile restante sau restituiri de 
impozite sau contribuții la asigurările 
sociale reținute în mod nejustificat.

eliminat

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o totală claritate juridică pentru lucrătorii detașați și pentru a proteja 
întreprinderile care acționează cu bună credință, responsabilitatea trebuie să rămână 
întotdeauna a angajatorului direct, indiferent de poziția sa în lanțul de subcontractare.

Amendamentul 195
Marek Henryk Migalski
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Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Obligația de a impune o cerință 
privind răspunderea contractantului 
atunci când subcontractantul direct este 
un prestator de servicii stabilit în alt stat 
membru, care detașează lucrători este 
justificată prin interesul public prioritar 
al protecției sociale a lucrătorilor. Acești 
lucrători detașați pot să nu fie în aceeași 
situație ca lucrătorii angajați direct de 
către un subcontractant stabilit în statul 
membru de stabilire al contractantului din 
punctul de vedere al posibilității de a 
reclama salariile restante sau restituiri de 
impozite sau contribuții la asigurările 
sociale reținute în mod nejustificat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 196
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Obligația de a impune o cerință 
privind răspunderea contractantului 
atunci când subcontractantul direct este 
un prestator de servicii stabilit în alt stat 
membru, care detașează lucrători este 
justificată prin interesul public prioritar 
al protecției sociale a lucrătorilor. Acești 
lucrători detașați pot să nu fie în aceeași 
situație ca lucrătorii angajați direct de 
către un subcontractant stabilit în statul 
membru de stabilire al contractantului din 
punctul de vedere al posibilității de a 
reclama salariile restante sau restituiri de 
impozite sau contribuții la asigurările 
sociale reținute în mod nejustificat.

(26) Sistemele existente de asigurare a
conformității în cadrul lanțului de 
aprovizionare care funcționează deja în 
statele membre și care asigură condiții 
mai favorabile pentru lucrători și protecția 
acestora nu trebuie să fie restricționate în 
niciun fel de dispozițiile prezentei 
directive.
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Or. en

Amendamentul 197
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Obligația de a impune o cerință 
privind răspunderea contractantului atunci 
când subcontractantul direct este un 
prestator de servicii stabilit în alt stat 
membru, care detașează lucrători este 
justificată prin interesul public prioritar al 
protecției sociale a lucrătorilor. Acești 
lucrători detașați pot să nu fie în aceeași 
situație ca lucrătorii angajați direct de către 
un subcontractant stabilit în statul membru 
de stabilire al contractantului din punctul 
de vedere al posibilității de a reclama 
salariile restante sau restituiri de impozite 
sau contribuții la asigurările sociale 
reținute în mod nejustificat.

(26) Obligația de a impune o cerință 
privind răspunderea contractantului atunci 
când subcontractantul direct sau indirect
este un prestator de servicii stabilit în alt 
stat membru, care detașează lucrători este 
justificată prin interesul public prioritar al 
protecției sociale a lucrătorilor. Acești 
lucrători detașați pot să nu fie în aceeași 
situație ca lucrătorii angajați de către un 
subcontractant stabilit în statul membru de 
stabilire al contractantului din punctul de 
vedere al posibilității de a reclama salariile 
restante sau restituiri de impozite sau 
contribuții la asigurările sociale reținute în 
mod nejustificat.

Or. fr

Amendamentul 198
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Obligația de a impune o cerință
privind răspunderea contractantului
atunci când subcontractantul direct este un 
prestator de servicii stabilit în alt stat 
membru, care detașează lucrători este 
justificată prin interesul public prioritar al 
protecției sociale a lucrătorilor. Acești 
lucrători detașați pot să nu fie în aceeași 

(26) Obligația de a impune norme 
specifice privind contractantul atunci când 
subcontractantul direct este un prestator de 
servicii stabilit în alt stat membru, care 
detașează lucrători este justificată prin 
interesul public prioritar al protecției 
sociale a lucrătorilor. Acești lucrători 
detașați pot să nu fie în aceeași situație ca 
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situație ca lucrătorii angajați direct de către 
un subcontractant stabilit în statul membru 
de stabilire al contractantului din punctul 
de vedere al posibilității de a reclama 
salariile restante sau restituiri de impozite 
sau contribuții la asigurările sociale 
reținute în mod nejustificat.

lucrătorii angajați direct de către un 
subcontractant stabilit în statul membru de 
stabilire al contractantului din punctul de 
vedere al posibilității de a reclama salariile 
restante sau restituiri de impozite sau 
contribuții la asigurările sociale reținute în 
mod nejustificat.

Or. fr

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

Propunere de directivă
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Prezenta directivă și Directiva 
96/71/CE, se aplică și întreprinderilor de 
transporturi, altele decât cele care 
desfășoară activități de transport maritim, 
care detașează lucrători în alte state 
membre, inclusiv celor din sectorul 
transportului aerian și de mărfuri, 
precum și celor care efectuează operațiuni 
de cabotaj, astfel cum sunt recunoscute la 
considerentul 17 din Regulamentul (CE) 
nr. 1072/2009 al Parlamentului European 
și al Consiliului privind normele comune 
pentru accesul la piața transportului 
rutier internațional de marfă.  

Or. en

Amendamentul 200
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Considerentul 26 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Clienților finali publici și privați le 
revine, la rândul lor, datoria de a fi 
vigilenți și un rol de jucat în a asigura 
respectarea drepturilor lucrătorilor 
detașați, atunci când respectivii lucrători 
sunt angajați în mod direct de către 
întreprinderea contractantă. Instrumentul 
de răspundere individuală și în solidar 
instituit pentru contractanții ai căror 
lucrători detașați sunt angajați de către 
subcontractant ar trebui să se aplice în 
același mod clienților ai căror lucrători 
detașați sunt angajați de către 
contractant, deoarece este posibil ca 
lucrătorii detașați de către contractantul 
respectiv să se afle în aceeași situație ca 
lucrătorii angajați de o întreprindere 
stabilită în același stat membru în care 
este stabilit clientul în ceea ce privește 
posibilitatea de a reclama plata 
restanțelor salariale sau rambursarea 
taxelor sau a cotizațiilor sociale reținute 
în mod nejustificat. Totuși, un astfel de 
regim nu trebuie să se aplice persoanelor 
fizice, care nu sunt în măsură să efectueze 
aceleași verificări ca un client final 
profesionist.

Or. fr

Amendamentul 201
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Disparitățile între sistemele statelor 
membre în ceea ce privește mijloacele de 
executare a amenzilor și/sau a sancțiunilor 
administrative impuse în situații 
transfrontaliere pot aduce prejudicii bunei 
funcționări a pieței interne; prin urmare, 
există riscul ca garantarea unui nivel 

(27) Disparitățile între sistemele statelor 
membre în ceea ce privește mijloacele de 
executare a amenzilor și/sau a sancțiunilor 
administrative impuse în situații 
transfrontaliere pot aduce prejudicii bunei 
funcționări a pieței interne; prin urmare, 
există riscul ca garantarea unui nivel 
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echivalent de protecție în întreaga Uniune 
pentru lucrătorii detașați să fie foarte 
dificilă sau chiar imposibilă.

echivalent de protecție în întreaga Uniune
pentru lucrătorii detașați să fie foarte 
dificilă sau chiar imposibilă. În cazul în 
care astfel de amenzi sau sancțiuni 
administrative sunt impuse ca urmare a 
nerespectării condițiilor de încadrare în 
muncă instituite de instanțele 
responsabile în materia dreptului muncii 
sau prin convenții colective, acestea 
trebuie să fie executorii.

Or. en

Amendamentul 202
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Disparitățile între sistemele statelor 
membre în ceea ce privește mijloacele de 
executare a amenzilor și/sau a sancțiunilor 
administrative impuse în situații 
transfrontaliere pot aduce prejudicii bunei 
funcționări a pieței interne; prin urmare, 
există riscul ca garantarea unui nivel 
echivalent de protecție în întreaga Uniune 
pentru lucrătorii detașați să fie foarte 
dificilă sau chiar imposibilă.

(27) Disparitățile între sistemele statelor 
membre în ceea ce privește mijloacele de 
executare a amenzilor și/sau a sancțiunilor 
administrative impuse în ceea ce privește 
cazurile de detașare a lucrătorilor în 
conformitate cu prezenta directivă și cu 
Directiva 96/71, în situații transfrontaliere 
pot aduce prejudicii bunei funcționări a 
pieței interne; prin urmare, există riscul ca 
garantarea unui nivel echivalent de 
protecție în întreaga Uniune pentru 
lucrătorii detașați să fie foarte dificilă sau 
chiar imposibilă.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 28
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Asigurarea în mod eficient a 
respectării normelor de fond care 
reglementează detașarea lucrătorilor în 
vederea prestării de servicii trebuie 
realizată prin acțiuni specifice punând 
accentul pe executarea transfrontalieră a 
amenzilor și a sancțiunilor administrative 
impuse. Așadar, alinierea legislației 
statelor membre în acest domeniu este o 
condiție prealabilă esențială pentru a 
garanta, în scopul unei bune funcționări a 
pieței interne, un nivel de protecție 
necesară mai ridicat, echivalent și 
comparabil.

(28) Asigurarea în mod eficient a 
respectării normelor de fond care 
reglementează detașarea lucrătorilor în
vederea prestării de servicii trebuie 
realizată prin acțiuni specifice punând 
accentul pe executarea transfrontalieră a 
amenzilor și a sancțiunilor administrative 
impuse în ceea ce privește situațiile de 
detașare a lucrătorilor în conformitate cu 
prezenta directivă și cu Directiva 96/71.
Așadar, alinierea legislației statelor 
membre în acest domeniu este o condiție 
prealabilă esențială pentru a garanta, în 
scopul unei bune funcționări a pieței 
interne, un nivel de protecție necesară mai 
ridicat, echivalent și comparabil.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Adoptarea unor norme comune de 
acordare a asistenței și sprijinului reciproc, 
destinate a fi utilizate pentru măsurile de 
executare și costurile aferente, precum și 
adoptarea de cerințe uniforme pentru 
notificarea deciziilor referitoare la 
sancțiunile și amenzile administrative 
impuse, ar trebui să rezolve o serie de 
probleme concrete de executare 
transfrontalieră și să garanteze o mai bună 
comunicare și executare a unor astfel de 
decizii emise de un alt stat membru.

(29) Adoptarea unor norme comune de 
acordare a asistenței și sprijinului reciproc, 
destinate a fi utilizate pentru măsurile de 
executare și costurile aferente, precum și 
adoptarea de cerințe uniforme pentru 
notificarea deciziilor referitoare la 
sancțiunile și amenzile administrative 
impuse în ceea ce privește situațiile de 
detașare a lucrătorilor în conformitate cu 
prezenta directivă și cu Directiva 96/71, ar 
trebui să rezolve o serie de probleme 
concrete de executare transfrontalieră și să 
garanteze o mai bună comunicare și 
executare a unor astfel de decizii emise de 
un alt stat membru.
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Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Fără a aduce atingere instituirii unor 
norme mai uniforme în ceea ce privește 
executarea transfrontalieră a sancțiunilor și 
a amenzilor și necesitatea de elaborare a 
unor criterii comune pentru procedurile de 
sancționare în caz de neplată a acestora, 
aceste dispoziții nu ar trebui să afecteze 
competențele statelor membre de a-și 
stabili propriul sistem de sancțiuni și 
amenzi sau măsuri de recuperare prevăzute 
de legislația internă.

(30) Fără a aduce atingere instituirii unor 
norme mai uniforme în ceea ce privește 
executarea transfrontalieră a sancțiunilor și 
a amenzilor legate de situațiile de detașare 
a lucrătorilor în conformitate cu prezenta 
directivă și cu Directiva 96/71 și
necesitatea de elaborare a unor criterii 
comune pentru procedurile de sancționare 
în caz de neplată a acestora, aceste 
dispoziții nu ar trebui să afecteze 
competențele statelor membre de a-și 
stabili propriul sistem de sancțiuni și 
amenzi sau măsuri de recuperare prevăzute 
de legislația internă.

Or. en

Amendamentul 206
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Fără a aduce atingere instituirii unor
norme mai uniforme în ceea ce privește 
executarea transfrontalieră a sancțiunilor și 
a amenzilor și necesitatea de elaborare a 
unor criterii comune pentru procedurile de 
sancționare în caz de neplată a acestora, 
aceste dispoziții nu ar trebui să afecteze 
competențele statelor membre de a-și 
stabili propriul sistem de sancțiuni și 
amenzi sau măsuri de recuperare prevăzute 
de legislația internă.

(30) (Nu afectează versiunea în limba 
română.)
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Or. pl

Justificare

Modificare de ordin lingvistic (privește doar versiunea în limba polonă).

Amendamentul 207
Thomas Mann

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Prezenta directivă nu are drept scop să 
stabilească norme armonizate pentru 
cooperarea judiciară, competența judiciară, 
recunoașterea și executarea hotărârilor în 
materie de drept civil și comercial, nici să 
abordeze legislația aplicabilă.

(31) Prezenta directivă nu are drept scop să 
stabilească norme armonizate pentru 
cooperarea judiciară, competența judiciară, 
recunoașterea și executarea hotărârilor în 
materie de drept civil și comercial, nici să 
abordeze legislația aplicabilă sau să 
restricționeze mecanismele de control 
utilizate de statele membre.

Or. de

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

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Statele membre ar trebui să ia măsuri 
adecvate în caz de nerespectare a 
obligațiilor prevăzute de prezenta directivă, 
inclusiv proceduri administrative și 
judiciare, și ar trebui să prevadă sancțiuni 
eficiente, disuasive și proporționale pentru 
eventualele cazuri de nerespectare a 
obligațiilor ce decurg din prezenta 
directivă.

(32) Statele membre ar trebui să ia măsuri 
adecvate în caz de nerespectare a 
obligațiilor prevăzute de prezenta directivă, 
inclusiv proceduri administrative și 
judiciare, și ar trebui să prevadă sancțiuni 
eficiente, disuasive și proporționale pentru 
eventualele cazuri de nerespectare a 
obligațiilor ce decurg din prezenta 
directivă. Cooperarea insuficientă dintre 
statele membre rămâne o problemă care 
afectează executarea Directivei 96/71/CE, 
împiedicând crearea unor condiții de 
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concurență echitabile pentru întreprinderi 
și protecția lucrătorilor. În cazul statelor 
membre care nu respectă pe deplin 
dispozițiile prezentei directive și ale 
Directivei 96/71/CE, Comisia ar trebui, în 
conformitate cu Tratatul privind Uniunea 
Europeană, să introducă acțiuni în 
justiție.

Or. en

Amendamentul 209
Phil Bennion

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Statele membre ar trebui să ia măsuri 
adecvate în caz de nerespectare a 
obligațiilor prevăzute de prezenta directivă, 
inclusiv proceduri administrative și 
judiciare, și ar trebui să prevadă sancțiuni 
eficiente, disuasive și proporționale pentru 
eventualele cazuri de nerespectare a 
obligațiilor ce decurg din prezenta 
directivă.

(32) Statele membre ar trebui să ia măsuri 
adecvate în caz de nerespectare a 
obligațiilor prevăzute de prezenta directivă, 
inclusiv proceduri administrative și 
judiciare, și ar trebui să prevadă sancțiuni 
eficiente, disuasive și proporționale pentru 
eventualele cazuri de nerespectare a 
obligațiilor ce decurg din prezenta 
directivă. Nerespectarea în totalitate a 
prezentei directive de către statele membre 
ar trebui să ducă la inițierea de către 
Comisie a acțiunii în constatarea 
neîndeplinirii obligațiilor .

Or. en

Justificare

Cazurile în care directiva în vigoare nu a fost pusă în aplicare în mod corespunzător au avut 
ca rezultat numeroase hotărâri ale CEJ, care, în cea mai mare parte, nu au abordat 
chestiunea de ordin mai general a nerespectării obligațiilor. Este esențial ca toți actorii să 
recunoască importanța punerii corecte în aplicare, în vederea apărării drepturilor 
lucrătorilor și a asigurării unei bune funcționări a pieței unice.
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Amendamentul 210
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Statele membre ar trebui să ia măsuri 
adecvate în caz de nerespectare a 
obligațiilor prevăzute de prezenta directivă, 
inclusiv proceduri administrative și 
judiciare, și ar trebui să prevadă sancțiuni 
eficiente, disuasive și proporționale pentru 
eventualele cazuri de nerespectare a 
obligațiilor ce decurg din prezenta 
directivă.

(32) Statele membre ar trebui să ia măsuri 
adecvate în caz de nerespectare a 
obligațiilor prevăzute de prezenta directivă, 
inclusiv proceduri administrative și 
judiciare, și ar trebui să prevadă sancțiuni 
eficiente, disuasive și proporționale pentru 
eventualele cazuri de nerespectare a 
obligațiilor ce decurg din prezenta 
directivă. Cooperarea insuficientă dintre 
statele membre rămâne, din păcate, o 
problemă care afectează executarea 
Directivei 96/71/CE, împiedicând crearea 
unor condiții de concurență echitabile 
pentru întreprinderi și protecția 
lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 211
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Statele membre ar trebui să ia măsuri 
adecvate în caz de nerespectare a 
obligațiilor prevăzute de prezenta directivă, 
inclusiv proceduri administrative și 
judiciare, și ar trebui să prevadă sancțiuni 
eficiente, disuasive și proporționale pentru 
eventualele cazuri de nerespectare a 
obligațiilor ce decurg din prezenta 
directivă.

(32) (Nu afectează versiunea în limba 
română.)

Or. pl
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Justificare

Modificare de ordin lingvistic (se referă doar la versiunea în limba polonă).

Amendamentul 212
Marian Harkin

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Statele membre ar trebui să ia măsuri 
adecvate în caz de nerespectare a 
obligațiilor prevăzute de prezenta directivă, 
inclusiv proceduri administrative și 
judiciare, și ar trebui să prevadă sancțiuni 
eficiente, disuasive și proporționale pentru 
eventualele cazuri de nerespectare a 
obligațiilor ce decurg din prezenta 
directivă.

(32) Statele membre ar trebui să ia măsuri 
adecvate în caz de nerespectare a 
obligațiilor prevăzute de prezenta directivă, 
inclusiv proceduri administrative și 
judiciare, și ar trebui să prevadă sancțiuni 
eficiente, disuasive și proporționale pentru 
eventualele cazuri de nerespectare a 
obligațiilor ce decurg din prezenta 
directivă. Nerespectarea în totalitate a 
prezentei directive de către statele membre 
ar trebui să ducă la inițierea de către 
Comisie a acțiunii în constatarea 
neîndeplinirii obligațiilor .

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și se conformează 
principiilor recunoscute de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal
(articolul 8), libertatea de alegere a 
ocupației și dreptul la muncă (articolul 15), 

(33) Prezenta directivă și Directiva 
96/71/CE respectă drepturile fundamentale 
și se conformează principiilor recunoscute 
de Convenția europeană a drepturilor 
omului, de convențiile OIM și de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal
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libertatea de a desfășura o activitate 
comercială (articolul 16), dreptul de 
negociere și de acțiune colectivă (articolul 
28), condiții de muncă echitabile și corecte
(articolul 31), dreptul la o cale de atac 
eficientă și la un proces echitabil (articolul 
47) și trebuie să fie aplicată în 
conformitate cu aceste drepturi și principii.

(articolul 8), libertatea de alegere a 
ocupației și dreptul la muncă (articolul 15), 
libertatea de a desfășura o activitate 
comercială (articolul 16), dreptul la 
egalitate (articolul 20), nediscriminarea 
(articolul 21), dreptul de negociere și de 
acțiune colectivă (articolul 28), condițiile
de muncă echitabile și corecte (articolul 
31) și dreptul la o cale de atac eficientă și 
la un proces echitabil (articolul 47) și 
trebuie să fie aplicate în conformitate cu 
aceste drepturi și principii.

Or. en

Amendamentul 214
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și se conformează 
principiilor recunoscute de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal
(articolul 8), libertatea de alegere a 
ocupației și dreptul la muncă (articolul 15), 
libertatea de a desfășura o activitate 
comercială (articolul 16), dreptul de 
negociere și de acțiune colectivă (articolul 
28), condiții de muncă echitabile și corecte
(articolul 31), dreptul la o cale de atac 
eficientă și la un proces echitabil (articolul 
47) și trebuie să fie aplicată în conformitate 
cu aceste drepturi și principii.

(33) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și se conformează 
principiilor recunoscute de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal
(articolul 8), libertatea de alegere a 
ocupației și dreptul la muncă (articolul 15), 
libertatea de a desfășura o activitate 
comercială (articolul 16), dreptul de 
negociere și de acțiune colectivă (articolul 
28), condiții de muncă echitabile și corecte
(articolul 31), dreptul la o cale de atac 
eficientă și la un proces echitabil (articolul 
47), precum și principiilor din convențiile 
relevante ale OIM și trebuie să fie aplicată 
în conformitate cu aceste drepturi și 
principii.

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

Propunere de directivă
Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Drepturile sociale fundamentale nu 
ar trebui să fie puse sub semnul întrebării 
pe baza unor argumente legate de 
libertățile economice.  Prin urmare, 
prezenta directivă ar trebui să consolideze 
executarea Directivei 96/71/CE, îndeosebi 
din perspectiva incertitudinilor juridice 
care decurg din hotărârile pronunțată de 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene în 
special în cauzele Viking (C-438/05), 
Laval (C-341/05), Rüffert (C-346/06) și 
Luxemburg (C-319/06).

Or. en

Amendamentul 216
Thomas Mann

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Deoarece obiectivul prezentei 
directive, și anume acela de a stabili un 
cadru general comun de dispoziții, măsuri 
și mecanisme de control adecvate, necesare 
pentru o punere în aplicare, o aplicare și o 
executare mai bună și mai uniformă a 
Directivei 96/71/CE, nu poate fi realizat în 
mod satisfăcător de statele membre și, prin 
urmare, poate fi realizat mai bine, având în 
vedere amploarea și efectele acțiunii, la 
nivelul Uniunii, aceasta poate adopta 
măsuri, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 

(34) Deoarece obiectivul prezentei 
directive, și anume de a consolida în 
profunzime mecanismele și măsurile de 
control utilizate de statele membre și de a
stabili un cadru general comun de 
dispoziții, măsuri și mecanisme de control 
adecvate, necesare pentru o punere în 
aplicare, o aplicare și o executare mai bună 
și mai uniformă a Directivei 96/71/CE, nu 
poate fi realizat în mod satisfăcător de 
statele membre și, prin urmare, poate fi 
realizat mai bine, având în vedere 
amploarea și efectele acțiunii, la nivelul 
Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
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proporționalității, enunțat în articolul 
menționat, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru a atinge 
obiectivul respectiv,

astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, enunțat în articolul
menționat, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru a atinge 
obiectivul respectiv,

Or. de


