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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A globalização está a mudar o mundo a passo rápido. Também a União Europeia necessita de 
se adaptar à nova realidade de um mundo globalizado e de economias interligadas, e de 
adaptar a sua legislação e as suas regras. A mobilidade temporária dos trabalhadores 
altamente qualificados é uma característica essencial do modelo empresarial de hoje, onde em 
especial as multinacionais dependem cada vez mais dos especialistas capazes de trabalhar em 
diferentes projectos, deslocando-se a diferentes partes do mundo, muitas vezes a curto prazo. 
Esta é a razão pela qual a relatora de parecer concorda, de uma forma geral, com o objectivo 
de estabelecer um conjunto uniforme de regras e de reduzir a burocracia no que diz respeito às 
regras aplicáveis aos trabalhadores que entram na UE no contexto de transferências dentro das 
empresas. 

A entrada e a mobilidade desses trabalhadores têm-se situado, até agora, no âmbito das 
competências de cada Estado-Membro, uma situação que será alterada pela presente directiva. 
Espera-se que a nova situação venha a criar valor acrescentado para todas as partes 
interessadas. As novas regras devem ser uniformes e transparentes e não permitir lacunas nem 
isenções às empresas e Estados-Membros. 

Devem ser saudadas as disposições da Comissão tendentes a reduzir as formalidades e a 
burocracia para as empresas. É essencial estabelecer um balcão único para as empresas, uma 
vez que irá limitar a burocracia e permitir um processo de candidatura mais eficaz.  Em 
princípio, não deveriam ser requeridos exames do mercado de trabalho. 

Os critérios e as definições da proposta da Comissão devem ser melhorados e tornados mais 
precisos.  As definições de "gestor" e "especialista" devem ser melhoradas, para que se 
tornem juridicamente irrefutáveis e evitem ambiguidades. A relatora de parecer considera que 
as definições codificadas na Directiva “Cartão Azul” são úteis para esta finalidade. Embora os 
titulares do Cartão Azul não sejam trabalhadores transferidos dentro das empresas, mas 
titulares de um diploma do ensino superior ou altamente especializados que requerem um 
"cartão azul", têm o mesmo perfil no que diz respeito ao nível de qualificações e de 
experiência profissional. 

A relatora de parecer discorda consideravelmente da Comissão quanto às normas que devem 
ser aplicadas aos trabalhadores transferidos dentro das empresas. A referência à directiva 
relativa ao destacamento de trabalhadores prevista pela Comissão não parece ser adequada na 
presente directiva, por várias razões. Importa assinalar que não é claro se e em que medida a 
directiva relativa ao destacamento de trabalhadores é aplicável aos nacionais de países 
terceiros. Além disso, num momento em que a directiva relativa ao destacamento de 
trabalhadores está a ser revista, podemos interrogar-nos se faz sentido fazer referência a um 
acto legislativo que, presentemente, já não serve a sua finalidade de origem.  Essa directiva 
deverá ser revista e desconhecemos a versão do texto final. Por fim, o objectivo da directiva 
relativa ao destacamento de trabalhadores é diferente do da directiva relativa às transferências 
de trabalhadores dentro das empresas. Enquanto que a directiva relativa ao destacamento de 
trabalhadores visa garantir a livre circulação de serviços, a directiva relativa às transferências 
de trabalhadores dentro das empresas visa garantir a livre circulação dos trabalhadores. 
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Os Tratados da União Europeia bem como a Carta dos Direitos Fundamentais prevêem que os 
cidadãos de países terceiros devem ser tratados em pé de igualdade com os cidadãos da 
União. A presente directiva deve deixar claro que a igualdade de tratamento em relação à 
mão-de-obra local constitui um princípio.  Seguir este princípio seria a solução mais simples, 
tanto para os Estados-Membros como para as empresas que sabem exactamente que regras 
têm de ser aplicadas.

Na sua proposta, a Comissão determina que as convenções colectivas devem ser aplicadas aos 
trabalhadores transferidos dentro das empresas. Este é um ponto de partida válido, mas não 
suficiente, uma vez que essas convenções não abrangem todos os sectores de actividade da 
União Europeia. A fim de preencher esta lacuna, todos os níveis de acordos colectivos, 
incluindo os acordos ao nível da empresa, devem ser aplicados aos trabalhadores transferidos 
dentro das empresas.   Isso criaria condições de concorrência equitativas e asseguraria a 
aplicação do mesmo conjunto de regras a todos os trabalhadores, sejam eles mão-de-obra 
doméstica ou trabalhadores de países terceiros. 

Um dos principais aspectos da legislação prende-se com a mobilidade entre Estados-
Membros, designadamente, nos termos do artigo 16 º da presente directiva.  A relatora de 
parecer lamenta que a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais não possa legislar sobre 
esta matéria, que diz respeito ao cerne da directiva e pode ser considerada como situando-se 
dentro do âmbito de competências desta comissão, já que incide na mobilidade dos 
trabalhadores dentro da UE.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 79.º, n.º 2, alíneas 
a) e b),

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 79.°, n.º 2, alíneas 
a) e b) e o artigo 153.°, alíneas a), b) e g),

Or. en

Justificação
Esta directiva não é um simples dispositivo de imigração, mas também um instrumento para 
definir os direitos dos trabalhadores numa relação de trabalho e que contribua para a sua 
protecção.
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A Carta dos Direitos Fundamentais da UE (artigo 15.°, n.° 3) requer a igualdade de 
tratamento dos nacionais de países terceiros no que diz respeito às condições de trabalho.

Alteração 2

Proposta de directiva
Citação 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, e em 
particular o n.º 3 do artigo 15.º,

Or. en

Justificação
Esta directiva não é um simples dispositivo de imigração, mas também um instrumento para 
definir os direitos dos trabalhadores numa relação de trabalho e que contribua para a sua 
protecção. A Carta dos Direitos Fundamentais da UE (artigo 15.°, n.° 3) requer a igualdade 
de tratamento dos nacionais de países terceiros no que diz respeito às condições de trabalho.

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para efeitos da presente directiva, as 
transferências dentro das empresas 
englobam os gestores, os especialistas e os 
estagiários com um diploma de ensino 
superior. A sua definição tem por base os 
compromissos específicos assumidos pela 
União ao abrigo do Acordo Geral sobre o 
Comércio de Serviços (GATS) e de 
acordos bilaterais em matéria de comércio.
Esses compromissos assumidos ao abrigo 
do Acordo Geral sobre o Comércio de 
Serviços não abrangem as condições de 
entrada, de residência e de trabalho. Por 
conseguinte, a presente directiva completa 

(10) Para efeitos da presente directiva, as 
transferências dentro das empresas 
englobam os gestores, os especialistas e os 
estagiários com elevadas qualificações 
profissionais, um diploma do ensino 
superior e experiência profissional. O 
requisito de experiência profissional não 
deve ser aplicado aos estagiários titulares 
de um diploma do ensino superior. Os 
trabalhadores transferidos dentro das 
empresas devem ocupar um posto 
altamente qualificado. A sua definição 
tem por base os compromissos específicos 
assumidos pela União ao abrigo do Acordo 
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e facilita a aplicação dos referidos 
compromissos. Contudo, o alcance das 
transferências dentro das empresas 
abrangidas pela
presente directiva é mais amplo do que o 
resultante dos compromissos comerciais, 
uma vez que essas transferências não 
ocorrem necessariamente no sector dos 
serviços e podem ter origem num país 
terceiro que não seja parte num acordo 
comercial.

Geral sobre o Comércio de Serviços
(GATS), de acordos bilaterais em matéria 
de comércio e da Directiva 2009/50/CE do 
Conselho, de 25 de Maio de 2009, relativa 
às condições de entrada e de residência de 
nacionais de países terceiros para efeitos 
de emprego altamente qualificado1 
(Directiva «Cartão Azul»). Esses 
compromissos assumidos ao abrigo do 
Acordo Geral sobre o Comércio de 
Serviços não abrangem as condições de 
entrada, de residência e de trabalho. Por 
conseguinte, a presente directiva completa 
e facilita a aplicação dos referidos 
compromissos. Esta directiva visa atender 
às necessidades das empresas 
estabelecidas na União, mas não à 
prestação de serviços na acepção do 
Acordo Geral sobre Comércio de Serviços.
Contudo, o alcance das transferências 
dentro das empresas abrangidas pela 
presente directiva é mais amplo do que o 
resultante dos compromissos comerciais, 
uma vez que essas transferências não 
ocorrem necessariamente no sector dos 
serviços e podem ter origem num país 
terceiro que não seja parte num acordo 
comercial.
_____________
1 JO L 155 de 18.6.2009, p. 17

Or. en

Justificação
As definições da Directiva “Cartão Azul” já codificadas e aplicadas devem ser igualmente 
aplicadas na presente directiva. Para além das qualificações propostas ao nível do ensino 
superior, deve-se acrescentar, no interesse da clareza, transparência e de uma melhor 
regulamentação, os critérios de qualificações profissionais elevadas, experiência profissional 
e um emprego altamente qualificado. Embora os titulares do Cartão Azul não sejam 
trabalhadores transferidos dentro das empresas, mas titulares de um diploma do ensino 
superior ou altamente especializados, que requerem um "cartão azul", têm o mesmo perfil no 
que diz respeito ao nível de qualificações e de experiência profissional. 
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Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os trabalhadores transferidos dentro 
das empresas devem beneficiar das 
mesmas condições de trabalho aplicáveis 
aos trabalhadores destacados cujo 
empregador esteja estabelecido no 
território da União Europeia, tal como 
definido pela Directiva 96/71/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de Dezembro de 1996, relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito 
de uma prestação de serviços. Esta 
condição visa proteger os trabalhadores e 
garantir a concorrência leal entre as 
empresas estabelecidas num Estado-
Membro e as empresas estabelecidas
num país terceiro, assegurando que estas 
últimas não possam obter vantagens 
concorrenciais decorrentes de normas 
laborais de nível inferior.

(11) Os trabalhadores transferidos dentro 
das empresas devem beneficiar das 
mesmas condições de trabalho aplicáveis à 
mão-de-obra local. Aos trabalhadores
transferidos dentro das empresas deve ser 
dispensado um tratamento em pé de 
igualdade com os nacionais do Estado-
Membro de acolhimento ou com o pessoal 
permanente, não só em termos de salário, 
mas também no que diz respeito às 
condições de trabalho e de emprego. Essa 
igualdade de tratamento não deve ser 
apenas limitada às convenções colectivas 
que produzem um efeito geral, mas
também se aplica a qualquer acto 
legislativo, regulamentar ou 
administrativo, decisões arbitrais e 
acordos colectivos, incluindo os acordos 
de empresa. Esta condição visa proteger os 
trabalhadores e garantir a concorrência leal 
entre as empresas estabelecidas num 
Estado-Membro e as empresas 
estabelecidas num país terceiro, 
assegurando que estas últimas não possam 
obter vantagens concorrenciais decorrentes 
de normas laborais de nível inferior.

Or. en

Justificação
Os trabalhadores transferidos dentro das empresas devem ser tratados em pé de igualdade 
com a mão-de-obra local. A referência à directiva relativa ao destacamento de trabalhadores 
não é apropriada, uma vez que não garante esse princípio e, por isso, não deve ser misturada 
com a presente directiva. 



PE464.975v01-00 8/19 PA\868972PT.doc

PT

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Uma vez que as transferências dentro 
das empresas consistem em migração 
temporária, o requerente tem de comprovar 
que o nacional do país terceiro poderá, 
finda a missão, ser reafectado a uma 
entidade pertencente ao mesmo grupo e 
estabelecida num país terceiro. Esse 
comprovativo pode ter por base as 
disposições relevantes do contrato de 
trabalho. É necessária a apresentação de 
uma carta de missão que comprove que o 
gestor ou especialista nacional de um país 
terceiro possui as qualificações 
profissionais necessárias no 
Estado-Membro em que foi admitido para 
ocupar o lugar ou exercer a profissão 
regulamentada.

(13) Uma vez que as transferências dentro 
das empresas consistem em migração 
temporária, o requerente tem de comprovar 
que o nacional do país terceiro poderá, 
finda a missão, ser reafectado a uma 
entidade pertencente ao mesmo grupo e 
estabelecida num país terceiro. É 
necessária a apresentação de uma carta de 
missão que comprove que o gestor ou 
especialista nacional de um país terceiro 
possui um diploma do ensino superior,
qualificações profissionais elevadas e a 
necessária experiência profissional no 
Estado-Membro em que foi admitido para 
ocupar o lugar ou exercer a profissão 
regulamentada.

Or. en

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A presente directiva não afecta as 
condições de prestação de serviços no 
âmbito do artigo 56.° do Tratado. A 
presente directiva não prejudica, em 
especial, as condições de trabalho que, 
nos termos da Directiva 96/71/CE, se 
aplicam aos trabalhadores destacados por 
uma empresa estabelecida num Estado-
Membro para prestarem um serviço no 
território de outro Estado-Membro. A 
presente directiva não se aplica aos 
nacionais de países terceiros destacados 
por empresas estabelecidas num Estado-

Suprimido
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Membro no âmbito de uma prestação de 
serviços, nos termos da Directiva 
96/71/CE. Por conseguinte, os nacionais 
de países terceiros titulares de uma 
autorização de residência de trabalhador 
transferido dentro da empresa não podem 
invocaras disposições da Directiva 
96/71/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de Dezembro de 1996, 
relativa ao destacamento de trabalhadores 
no âmbito de uma prestação de serviços. 
A presente directiva não pode conceder às 
empresas estabelecidas num país terceiro 
um tratamento mais favorável do que às 
empresas estabelecidas num Estado-
Membro, em conformidade com o artigo 
1.°, n.º 4, da Directiva 96/71/CE.

Or. en

Justificação
Os trabalhadores transferidos dentro das empresas devem ser tratados em pé de igualdade 
com a mão-de-obra local. A referência à directiva relativa ao destacamento de trabalhadores 
não é apropriada, uma vez que não garante este princípio, e não deve ser misturada com a 
presente directiva. 

Alteração7

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Aos nacionais de países terceiros que 
exerçam actividades em nome de 
empresas 
estabelecidas noutro Estado-Membro no 
âmbito de uma prestação de serviços na 
acepção do artigo 56.° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
incluindo os trabalhadores destacados por 
empresas estabelecidas num 
Estado-Membro no âmbito de uma 
prestação de serviços na acepção da 
Directiva 96/71/CE

Suprimido
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Or. en

Justificação

A directiva relativa ao destacamento dos trabalhadores não é indicada para tratar dos 
trabalhadores transferidos dentro das empresas provenientes de países terceiros. Estas 
questões não devem ser confundidas com a mobilidade interna dentro da UE.

Alteração8

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Aos nacionais de países terceiros que 
desenvolvam uma actividade na qualidade 
de trabalhadores temporários.

Or. en

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 3.º – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) «Transferência dentro de uma 
empresa», o destacamento temporário de 
um nacional de um país terceiro a trabalhar 
numa empresa estabelecida fora do 
território de um Estado-Membro, e à qual 
está vinculado por um contrato de trabalho, 
para uma entidade pertencente à empresa 
ou ao mesmo grupo de empresas 
estabelecido nesse território;

(b) «Transferência dentro de uma 
empresa», a transferência temporária de 
um nacional de um país terceiro a trabalhar 
numa empresa estabelecida fora do 
território de um Estado-Membro, e à qual 
está vinculado por um contrato de trabalho, 
para uma entidade
pertencente à empresa ou ao mesmo grupo 
de empresas
estabelecido nesse território;

Or. en
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Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) «Gestor», uma pessoa que trabalhe 
como quadro superior e seja o principal 
responsável pela gestão da entidade de 
acolhimento, sob o controlo ou a direcção 
gerais principalmente do conselho de 
administração ou dos accionistas da 
sociedade, ou seus homólogos; estas 
funções incluem: exercer a direcção da 
entidade de acolhimento ou de um dos 
seus departamentos ou divisões, a 
supervisão e o controlo do trabalho de 
outros empregados de supervisão, técnicos 
ou de gestão, poder contratar ou despedir 
pessoal, ou propor a sua admissão, 
despedimento ou outras acções relativas 
ao pessoal;

(e) «Gestor», uma pessoa que trabalhe 
como quadro superior e seja o principal 
responsável pela gestão da entidade de 
acolhimento, sob o controlo ou a direcção 
gerais principalmente do conselho de 
administração ou dos accionistas da 
sociedade, ou seus homólogos;

Or. en

Justificação
A definição de "gerente" deve ser clarificada e limitada àqueles indivíduos altamente 
qualificados, que possuem competências especiais e capacidades pessoais que são essenciais 
para levar adequadamente a cabo as actividades específicas da empresa no país de 
acolhimento. Isto significa que o critério de admissão deve ser as qualificações e o posto de 
trabalho dentro da empresa, e não o salário. Uma lista exaustiva, susceptível de ser 
interpretada de forma inclusiva ou exclusive, não esclarece a situação. 

Alteração 11
Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) «Especialista», uma pessoa com
conhecimentos excepcionais, essenciais e 
específicos à entidade de acolhimento, 
tendo em conta não só os conhecimentos 
específicos a essa entidade de 
acolhimento, mas também se essa pessoa 

(f) «Especialista», uma pessoa transferida 
para um posto altamente qualificado, que 
possui qualificações profissionais 
elevadas, conhecimentos de nível 
avançado e uma especialização 
permanente, e que possui conhecimentos 
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é altamente qualificada para um tipo de 
trabalho ou de actividade profissional que 
exige conhecimentos técnicos específicos;

específicos essenciais ou de relevo com
vista às actividades específicas levadas a 
cabo pela entidade de acolhimento.

Or. en

Justificação
A definição de "especialista" deve ser clarificada e limitada àqueles indivíduos altamente 
qualificados, que possuem competências especiais e capacidades pessoais que são essenciais 
para levar adequadamente a cabo as actividades específicas da empresa no país de 
acolhimento. Isto significa que o critério de admissão deve ser as qualificações e o posto de 
trabalho dentro da empresa, e não o salário.

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea g)

Texte proposé par la Commission Alteração

(g) «Estagiário com diploma de ensino 
superior», uma pessoa com habilitações de 
ensino superior que seja transferida para 
alargar os seus conhecimentos e 
experiência numa empresa na perspectiva 
de vir a ocupar um lugar de gestão nessa 
empresa;

(g) «Estagiário com diploma de ensino 
superior», uma pessoa com habilitações de 
ensino superior que seja transferida para 
alargar os seus conhecimentos e 
experiência numa empresa na perspectiva 
de vir a ocupar um lugar de gestão e de 
receber um contrato permanente nessa 
empresa, e cujas tarefas são compatíveis 
com o grau de ensino superior de que essa 
pessoa é titular.

Or. en

Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) "Emprego altamente qualificado", o 
emprego de uma pessoa que: 
- no Estado-Membro respectivo, esteja 
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protegida na qualidade de empregado pela 
legislação laboral nacional e/ou em 
conformidade com a prática nacional, 
independentemente da relação jurídica, 
para efeitos do exercício de um trabalho 
real e efectivo, por conta ou sob a 
direcção de um terceiro, 
- é remunerada; e que
- possui a competência adequada e 
específica exigida, comprovada por 
qualificações profissionais elevadas;

Or. en

Justificação
É necessário um conjunto de definições revistas para clarificar os objectivos da directiva. 
Para o efeito, cabe inserir na directiva uma definição europeia já codificada e funcional de 
"trabalho altamente qualificado", por forma a garantir que os trabalhadores sujeitos a 
transferências dentro das empresas são empregados nas condições previstas pela presente 
directiva.  Esta definição provém da Directiva 2009/50/CE do Conselho, de 25 de Maio 
de 2009, relativa às condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros 
para efeitos de emprego altamente qualificado (Directiva "Cartão Azul"),

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea g-B)

Texto da Comissão Alteração

g-B) "Qualificações profissionais 
elevadas", as qualificações comprovadas 
por um diploma do ensino superior ou, a 
título de derrogação, quando prevista no 
direito nacional, comprovadas por um 
mínimo de 5 anos de experiência 
profissional de nível comparável a 
habilitações de ensino superior e que seja 
pertinente na profissão ou sector 
especificado no contrato de trabalho ou 
oferta de emprego vinculativa;

Or. en
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Justificação
É necessário um conjunto de definições revistas para clarificar os objectivos da directiva e 
torná-la mais precisa. Para o efeito, cabe inserir na directiva uma definição europeia já 
codificada e funcional de "qualificações profissionais elevadas", por forma a garantir que os 
trabalhadores sujeitos a transferências dentro das empresas possuem as qualificações 
profissionais essenciais. Essas qualificações, tal como é também referido na alínea d) do 
artigo 5.° da proposta da Comissão, devem ser descritas com a maior clareza possível. Esta 
definição provém da Directiva 2009/50/CE do Conselho, de 25 de Maio de 2009, relativa às 
condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de 
emprego altamente qualificado (Directiva "Cartão Azul").

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea g-C)

Texto da Comissão Alteração

g-C) "Experiência profissional", o 
exercício efectivo e legítimo da profissão 
em causa;

Or. en

Justificação
É necessário um conjunto de definições revistas para clarificar os objectivos da directiva. 
Para o efeito, cabe inserir na directiva uma definição europeia já codificada e funcional de 
"experiência profissional", por forma a garantir que os trabalhadores sujeitos a 
transferências dentro das empresas são empregados nas condições previstas pela presente 
directiva.  Esta definição provém da Directiva 2009/50/CE do Conselho, de 25 de Maio 
de 2009, relativa às condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros 
para efeitos de emprego altamente qualificado (Directiva "Cartão Azul"),

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) «Convenção colectiva de aplicação 
geral», uma convenção colectiva que deve 
ser respeitada por todas as empresas da 

(n) “Convenção colectiva”, uma 
convenção colectiva celebrada a qualquer 
nível, incluindo ao nível da empresa, em 
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zona geográfica e da profissão ou sector 
em causa. Na ausência de um sistema que 
declare que as convenções colectivas são 
de aplicação geral, os Estados-Membros 
devem tomar por base as convenções 
colectivas que produzam um efeito geral 
sobre todas as empresas semelhantes 
abrangidas pelo seu âmbito de aplicação 
territorial e pertencentes à profissão ou ao 
sector em causa, e/ou as convenções 
colectivas celebradas pelas organizações 
de empregadores e de trabalhadores mais
representativas no plano nacional e 
aplicadas em todo o território.
nacional.

conformidade com a legislação e com as 
práticas nacionais do Estado Membro de 
acolhimento, pelos parceiros sociais mais
representativos; 

Or. en

Justificação
As convenções colectivas a qualquer nível devem ser aplicadas aos trabalhadores 
transferidos dentro das empresas, e não só aquelas de aplicação geral. Os trabalhadores 
transferidos dentro das empresas devem ser tratados em pé de igualdade com 

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 5.º – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Fornecer o documento comprovativo de 
que possui as qualificações profissionais
necessárias no Estado Membro no qual foi 
admitido para trabalhar como gestor ou 
especialista ou, caso se trate de um 
estagiário com diploma de ensino superior, 
as habilitações de ensino superior exigidas;

(d) Fornecer o documento comprovativo de 
que possui as qualificações profissionais
elevadas e o diploma de ensino superior 
necessários no Estado-Membro no qual foi 
admitido para trabalhar como gestor ou 
especialista ou, caso se trate de um 
estagiário com diploma de ensino superior, 
as habilitações de ensino superior exigidas;

Or. en

Justificação
Este artigo tem de ser compatibilizado com o conjunto de definições revistas, incluídas no 
artigo 3.°. 
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Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que todas 
as condições previstas em disposições 
legislativas, regulamentares e
administrativas e/ou em convenções 
colectivas de aplicação geral, aplicáveis 
aos trabalhadores destacados numa 
situação semelhante nos sectores 
profissionais em causa, se encontrem 
preenchidas no que se refere à 
remuneração paga durante o período da 
transferência.

Os Estados-Membros asseguram que todas 
as condições previstas em disposições 
legislativas, regulamentares e
administrativas e/ou em convenções 
colectivas, aplicáveis aos sectores 
profissionais em causa, se encontrem 
preenchidas no que se refere à 
remuneração paga durante o período da 
transferência.

Or. en

Justificação
A redacção correspondente à directiva relativa ao destacamento de trabalhadores deve ser 
suprimida, a fim de garantir a aplicabilidade das convenções colectivas a todos os níveis às 
transferências dentro das empresas.

Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na ausência de um sistema que determine 
que as convenções colectivas devem ser de 
aplicação geral, os Estados-Membros 
podem, se assim o decidirem, basear-se 
em convenções colectivas geralmente 
aplicáveis a todas as empresas 
semelhantes na zona geográfica e na 
profissão ou sector em causa, e/ou em 
convenções colectivas que tenham sido 
celebradas pelas organizações de 
empregadores e de trabalhadores mais 

Suprimido
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representativas a nível nacional e que 
sejam aplicadas em todo o território 
nacional.

Or. en

Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 14 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Independentemente da lei aplicável à 
relação laboral, os trabalhadores 
transferidos dentro de uma empresa têm 
direito:

Independentemente da lei aplicável à 
relação laboral, os trabalhadores 
transferidos dentro de uma empresa têm 
direito à igualdade de tratamento com os 
nacionais dos Estados-Membros de 
acolhimento no que diz respeito:

Or. en

Justificação
O princípio da igualdade de tratamento deve ser aplicável ao artigo 14.° no seu conjunto. 

Alteração 21

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1.  Às mesmas condições de trabalho
aplicáveis aos trabalhadores destacados 
em situação similar, tal como estabelecido 
nas disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas e/ou nas 
convenções colectivas de aplicação geral 
no Estado-Membro onde foram admitidos 
ao abrigo da presente directiva. 
Na ausência de um sistema que determine 
que as convenções colectivas devem ser de 
aplicação geral, os Estados-Membros 
podem, se assim o decidirem, basear-se 

1. Às mesmas condições de trabalho, tal 
como estabelecido nas disposições 
legislativas, regulamentares ou 
administrativas e/ou nas decisões arbitrais 
e convenções colectivas de aplicação geral 
no Estado-Membro em que presentemente 
trabalhem.
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em convenções colectivas geralmente 
aplicáveis a todas as empresas 
semelhantes na zona geográfica e na 
profissão ou sector em causa, e/ou em 
convenções colectivas que tenham sido 
celebradas pelas organizações de 
empregadores e de trabalhadores mais 
representativas a nível nacional e que 
sejam aplicadas em todo o território 
nacional.

Or. en

Justificação
A redacção correspondente à directiva relativa ao destacamento de trabalhadores deve ser 
suprimida, a fim de garantir a aplicabilidade das convenções colectivas a todos os níveis às 
transferências dentro das empresas. Além disso, o princípio do país de acolhimento deve ser 
sempre aplicável. 

Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A igualdade de tratamento em relação aos 
nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento, no que respeita:

Suprimido

Or. en

Justificação
O princípio da igualdade de tratamento deve ser aplicável ao artigo 14.° no seu conjunto.  

Alteração 23

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) À liberdade de associação, filiação e 
adesão a uma organização
representativa de trabalhadores ou 

(a) À liberdade de associação, filiação e 
adesão a uma organização
representativa de trabalhadores ou 
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empregadores ou a qualquer organização 
cujos membros
se dediquem a determinada ocupação, 
incluindo as vantagens proporcionadas por 
esse tipo de organizações, sem prejuízo das 
disposições nacionais em matéria de ordem 
pública e
à segurança pública;

empregadores ou a qualquer organização 
cujos membros
se dediquem a determinada ocupação, 
incluindo as vantagens e os direitos
proporcionadas por esse tipo de 
organizações, incluindo o direito à acção 
colectiva, sem prejuízo das disposições 
nacionais em matéria de ordem pública e

Or. en

Justificação
Os trabalhadores transferidos dentro das empresas devem também ter o direito à acção 
colectiva. 


