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Alteração 122
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

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

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 53.º, n.º 1, 62.º, 
151.º e 153.°, e a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia,

Or. en

Alteração 123
Louis Grech

Proposta de diretiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É necessário garantir que a execução da Diretiva 96/71/CE relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços não se baseie meramente nos 
instrumentos do mercado interno. 

Alteração 124
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Citação 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 125
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) A União e os Estados-Membros têm 
por objetivos a promoção do emprego, a 
melhoria das condições de vida e de 
trabalho, de modo a permitir a sua 
harmonização e, simultaneamente, 
assegurar essa melhoria, uma proteção 
social adequada, o diálogo entre os 
parceiros sociais, o desenvolvimento dos 
recursos humanos, tendo em vista um 
nível de emprego elevado e duradouro, e a 
luta contra as exclusões. A liberdade de 
circulação de trabalhadores, a liberdade de 
estabelecimento e a liberdade de prestação 
de serviços são princípios fundamentais do 
mercado interno da União consagrados no 
Tratado. A aplicação destes princípios é 
reforçada pela União Europeia no sentido 
de garantir condições equitativas para as 
empresas e assegurar o respeito pelos 
direitos dos trabalhadores.

Or. en

Alteração 126
Louis Grech
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Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Para se alcançar uma economia 
social de mercado altamente competitiva, 
importa situar a política social no cerne 
do Mercado Único.  Por isso, é necessário 
um enquadramento relativo ao mercado 
único que garanta o equilíbrio entre uma 
concorrência leal, combinando a abertura 
das fronteiras e a livre circulação de bens, 
capitais e serviços, assegurando e 
respeitando ao mesmo tempo os direitos 
sociais fundamentais que emanam do 
direito do trabalho, da segurança social,
da legislação social e das convenções 
coletivas, tal como consagrado nos 
Tratados.

Or. en

Alteração 127
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) A liberdade de circulação de 
trabalhadores confere a todos os cidadãos o 
direito de se deslocarem para outro 
Estado-Membro para aí trabalhar e, em 
consequência, residir e protege-os contra 
discriminações em matéria de emprego, 
remuneração e demais condições de 
trabalho relativamente aos nacionais desse 
Estado-Membro. Há que a distinguir da 
liberdade de prestação de serviços, a qual 
inclui o direito de as empresas prestarem 
serviços num outro Estado-Membro, para 
lá enviando (destacando) os seus próprios 
trabalhadores, numa base temporária, a fim 
de realizarem o trabalho necessário à 
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prestação dos ditos serviços. prestação dos ditos serviços. Este 
destacamento não pode infringir as 
disposições não discriminatórias tanto 
para empresas como para trabalhadores, 
conforme estabelecido nos artigos 45.º, 
n.º 2, e 49.º do TFUE.

Or. en

Alteração 128
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A liberdade de prestação de serviços e o direito de livre circulação dos cidadãos para 
trabalharem e residirem em qualquer lugar dentro da UE são fundamentais para o 
funcionamento do mercado único. Para efeitos da presente diretiva, é essencial tratar cada 
um destes direitos como distintos, a fim de garantir que são conferidos aos trabalhadores 
destacados todos os direitos e proteções consagrados ao abrigo do Tratado, garantindo o 
funcionamento fluido e equitativo do mercado único no que se refere às empresas e à 
concorrência.
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Alteração 129
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) A liberdade de prestação de serviços 
inclui o direito de as empresas prestarem 
serviços num outro Estado-Membro, para o 
qual podem enviar (“destacar”) os seus 
próprios trabalhadores, numa base 
temporária, a fim de realizarem o trabalho 
necessário à prestação dos ditos serviços.
Para efeitos do destacamento de 
trabalhadores, é necessário distinguir esta 
liberdade da liberdade de circulação dos 
trabalhadores, a qual confere a todos os 
cidadãos o direito de se deslocarem 
livremente para outro Estado-Membro 
para aí trabalharem e, em consequência, 
residirem, e que os protege contra 
discriminações em matéria de emprego, 
remuneração, e demais condições de 
trabalho, relativamente aos nacionais 
desse Estado-Membro.

Or. en

Justificação

O destacamento de trabalhadores tem lugar no âmbito da liberdade de prestação de serviços, 
que não deve ser confundida com a liberdade de circulação dos trabalhadores.

Alteração 130
Louis Grech

Proposta de diretiva
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

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

(3) No que respeita aos trabalhadores 
temporariamente destacados para 
realizaram o trabalho necessário à 
prestação de serviços num Estado-Membro 
que não aquele onde habitualmente 
desempenham as suas funções, a Diretiva 
96/71/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de dezembro de 1996, 
relativa ao destacamento de trabalhadores 
no âmbito da prestação de serviços 
estabelece claramente um conjunto de 
termos e condições de trabalho e emprego 
que devem ser satisfeitos pelo prestador de 
serviço no Estado-Membro onde decorre o 
destacamento, a fim de garantir a proteção 
mínima dos trabalhadores destacados. A 
presente diretiva e a Diretiva 96/71/CE 
devem estabelecer normas mínimas. A 
presente directiva não deve impedir os 
Estados-membros de adotar ou manter 
normas jurídicas ou acordadas 
coletivamente que ultrapassem o que está 
previsto na presente diretiva, enquanto 
forem concedidas condições mais 
favoráveis aos trabalhadores destacados 
que garantam a igualdade de tratamento e 
a não discriminação de trabalhadores e 
empresas locais e estrangeiras.

Or. en

Alteração 131
Louis Grech

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A presente diretiva não deve afetar 
de forma alguma o exercício dos direitos 
fundamentais tal como reconhecidos nos 
Estados-Membros nem o direito 
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internacional, as convenções da OIT, a 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, a Carta Social Europeia 
e a Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem.

Or. en

Alteração 132
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 133
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 134
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) A fim de prevenir, evitar e combater a 
evasão e/ou abuso das regras aplicáveis por 
parte de empresas que tiram vantagens 
indevidas ou fraudulentas da liberdade de 
prestação de serviços consagrada no 
Tratado e/ou da aplicação da Diretiva 
96/71/CE, há que melhorar a execução e o 
controlo do respeito da noção de 
destacamento. Este conjunto nuclear de 
termos e condições de trabalho e de 
emprego claramente definidos na Diretiva 
96/71/CE não pode ser afetado 
negativamente pela Diretiva sobre a 
execução da Diretiva 96/71/CE. 

Or. de

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

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

96/71/CE, há que melhorar a execução e o 
controlo do respeito da noção de 
destacamento, tendo em conta os 
princípios da proporcionalidade e de não 
discriminação.

Or. en

Alteração 136
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A presente diretiva não pode 
prejudicar de forma alguma o exercício 
de direitos fundamentais reconhecidos 
pelos Estados-Membros e pelo direito 
internacional, Convenções da OIT, pela 
Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e pela Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
incluindo o direito ou a liberdade de greve 
ou de desencadear outras ações 
abrangidas pelos sistemas de relações 
laborais específicos dos 
Estados-Membros, em conformidade com 
o direito e as práticas nacionais. Também 
não prejudica o direito de negociar, 
celebrar e aplicar convenções coletivas e o 
direito de ação coletiva, em conformidade 
com o direito e as práticas nacionais.

Or. de

Alteração 137
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(4-A) A fim de avaliar se um trabalhador  
destacado temporariamente exerce o seu 
trabalho num Estado-Membro diferente 
daquele onde desempenha habitualmente 
as suas funções, devem ser analisados 
todos os elementos factuais que 
caracterizam esse trabalho e a situação 
desse trabalhador. Se o empregador não 
puder apresentar as provas necessárias, 
deve presumir-se que as relações de 
trabalho são abrangidas pelas leis e 
regulamentos do Estado-Membro onde os 
serviços são prestados.

Or. en

Justificação

A aplicação do direito do trabalho nacional não pode ser considerada como uma sanção.

Alteração 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis, Andreas 
Schwab

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 139
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os elementos factuais não devem limitar a aplicação da diretiva, porque, nesse caso, muitos 
trabalhadores destacados ficariam excluídos do respetivo âmbito de aplicação.

Alteração 140
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Tal como acontece com a Diretiva 
96/71/CE, a presente diretiva não obsta à 
aplicação da legislação que, nos termos do 
artigo 8.º do Regulamento Roma I, se 
aplica a contratos de emprego individuais, 
nem à aplicação do Regulamento n.º 

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

883/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de abril de 2004, relativo à 
coordenação dos sistemas de segurança 
social e do Regulamento (CE) n.º 987/2009 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de setembro de 2009, que estabelece as 
modalidades de aplicação do Regulamento 
(CE) n.º 883/2004 relativo à coordenação 
dos sistemas de segurança social. As 
disposições da presente diretiva não 
prejudicam o estabelecimento e a 
aplicação de condições mais favoráveis 
por parte dos Estados-Membros para os 
trabalhadores destacados.

Or. en

Alteração 141
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Para avaliar se um trabalhador 
destacado temporariamente realiza o seu 
trabalho num Estado-membro diferente 
daquele em que trabalha habitualmente, 
não se tem apenas em conta a lista de 
critérios prevista no artigo 3.°, n.° 2, 
relativos à situação de emprego do 
trabalhador. As autoridades realizam, 
durante as suas verificações, uma 
avaliação global de cada caso individual e 
têm em devida conta as especificidades de 
cada situação, à luz do artigo 14.°, n.° 8, 
do Regulamento 987/2009.

Or. de

Alteração 142
Cornelis de Jong



AM\916992PT.doc 15/119 PE498.075v01-00

PT

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O país de acolhimento determina a 
natureza do estatuto profissional de um 
trabalhador, de acordo com a Diretiva 
96/71/CE, independentemente do desejo 
das partes, tendo em conta as realidades 
da indústria. Todos os Estados-Membros 
devem colocar o critério da 
“subordinação” no cerne da distinção 
entre um trabalhador direto e um 
trabalhador por conta própria. Para que 
um trabalhador seja considerado por 
conta própria, cabe demonstrar que 
exerce o seu trabalho fora de qualquer 
relação de subordinação no que diz 
respeito à escolha dessa atividade e das 
condições de trabalho e de remuneração.

Or. en

Alteração 143
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 144
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Prevenção de abusos e de desvios.

Alteração 145
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Deve ser clarificada a relação entre 
esta diretiva e a Diretiva 96/71/CE, por 
um lado, e a Diretiva 2008/104/CE, por 
outro, por forma a garantir que os 
trabalhadores temporários que são 
trabalhadores destacados beneficiem dos 
termos e condições de emprego mais 
vantajosos.

Or. en
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Alteração 146
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) Deve ser clarificada a relação entre 
esta diretiva e a Diretiva 96/71/CE, por 
um lado, e a Diretiva 2008/104/CE, por 
outro, por forma a garantir que os
trabalhadores temporários que são 
trabalhadores destacados beneficiem dos 
termos e condições de emprego mais 
vantajosos.

Or. en

Alteração 147
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

(10) A aplicação e a execução adequadas e 
eficazes são elementos fundamentais para a 
proteção dos direitos dos trabalhadores 
destacados, ao passo que uma execução 
deficiente prejudica a eficácia das regras da 
União aplicáveis nesta matéria. Por isso, é 
essencial estabelecer e manter uma 
cooperação estreita entre os Estados-
Membros, a Comissão, e as entidades 
nacionais, regionais e locais pertinentes, 
incluindo as inspeções do trabalho e os
parceiros sociais, neste domínio.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes do país de acolhimento e dos países de origem devem cooperar, 
antes de mais, a nível bilateral, para garantir um remédio atempado e efetivo quando os 
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direitos dos trabalhadores destacados são violados e a aplicação geral das normas. A 
Comissão desempenha um papel importante; no entanto, os reguladores nacionais, regionais 
e locais e os parceiros sociais devem constituir o cerne desta cooperação, devido à 
diversidade dos regimes de inspeção do trabalho nos Estados-Membros.

Alteração 148
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 149
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) As autoridades competentes devem 
fazer uma avaliação global de todos os 
elementos factuais, a fim de 
determinarem se uma empresa realiza 
atividades comerciais substanciais no 
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Estado-membro em que está estabelecida. 
Em caso de falta de provas 
suficientemente indiciadoras de que essa 
empresa realiza efetivamente atividades 
comerciais substanciais nesse Estado-
Membro, presume-se que a empresa está 
estabelecida no Estado-membro em que 
presta os seus serviços.

Or. en

Alteração 150
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 151
Toine Manders

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A confiança recíproca, o espírito de 
cooperação, o diálogo permanente e um 

(11) A confiança recíproca, o espírito de 
cooperação, a prevenção do dumping 
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entendimento comum são elementos 
essenciais neste contexto.

social, o diálogo permanente e um 
entendimento comum são elementos 
essenciais neste contexto.

Or. nl

Alteração 152
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A cooperação bilateral entre as autoridades competentes é o mecanismo básico para garantir 
a proteção dos direitos dos trabalhadores destacados. Importa realçar que a presente 
diretiva, em vez de obstruir, facilita essa cooperação bilateral e/ou multilateral.

Alteração 153
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de propiciar uma aplicação mais 
eficaz e uniforme da Diretiva 96/71/CE, 
importa estabelecer um sistema eletrónico 
de intercâmbio de informações que facilite 

(12) A fim de propiciar uma aplicação mais 
eficaz e uniforme da Diretiva 96/71/CE, 
importa estabelecer um sistema eletrónico 
de intercâmbio de informações que facilite 



AM\916992PT.doc 21/119 PE498.075v01-00

PT

a cooperação administrativa; as autoridades 
competentes devem recorrer, tanto quanto 
possível, ao Sistema de Informação do 
Mercado Interno (IMI). Não obstante, tal 
não deve impedir a aplicação de acordos 
bilaterais ou de disposições em matéria de 
cooperação administrativa.

a cooperação administrativa; as autoridades 
competentes devem recorrer, tanto quanto 
possível, ao Sistema de Informação do 
Mercado Interno (IMI). Não obstante, tal 
não deve impedir a aplicação de acordos 
bilaterais ou de disposições em matéria de 
cooperação administrativa. As 
modalidades de aplicação do intercâmbio 
eletrónico de informações por meio do 
IMI devem ser testadas de modo a 
garantir o seu funcionamento na prática.

Or. de

Alteração 154
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 155
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 156
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Clarificação de natureza linguística.

Alteração 157
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis
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Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 158
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 159
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 160
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Para facilitar um controlo eficaz 
do cumprimento das normas substantivas 
que regem os termos e condições de 
emprego, os Estados-Membros devem 
exigir aos trabalhadores destacados a 
apresentação de um documento de 
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reconhecimento pessoal, emitido pelo 
Estado-membro de origem. Esse 
documento deve permitir, no mínimo, a 
identificação da pessoa em causa, do seu 
estatuto profissional e das informações de 
contacto da autoridade nacional emissora.

Or. en

Alteração 161
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 162
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Clarificação de natureza linguística.

Alteração 163
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

(18) Para garantir uma melhor e mais 
uniforme aplicação da Diretiva 96/71/CE, 
bem como a sua execução na prática, e 
reduzir, tanto quanto possível, as 
diferenças de aplicação e execução na 
União, os Estados-Membros devem 
assegurar a realização de inspeções 
eficazes, adequadas, proporcionais e não 
discriminatórias nos respetivos territórios,
e a comunicação por escrito às empresas 
inspecionadas das informações relativas 
ao resultado da inspeção.

Or. en

Alteração 164
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Os Estados-Membros devem 
assegurar a disponibilidade de recursos 
suficientes para fornecer as informações 
necessárias aos trabalhadores destacados 
e às empresas para que trabalham e para 
levar a cabo as ações de natureza 
preventiva, as inspeções no terreno e as 
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medidas de execução da lei relativas ao 
cumprimento das regras substantivas que
regem os termos e condições de emprego 
dos trabalhadores destacados. Para este 
efeito, devem criar autoridades nacionais 
especializadas.

Or. en

Alteração 165
Louis Grech

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

(19) As disposições nacionais de controlo 
e as medidas nacionais de execução 
devem ser reforçadas através da 
confirmação do alargamento do âmbito de 
aplicação dos mecanismos de execução, 
instrumentos e ferramentas de 
acompanhamento por parte dos parceiros 
sociais e dos Estados-Membros. Os 
parceiros sociais e os Estados-Membros 
de acolhimento devem ser capazes de 
garantir inspeções de trabalho eficazes, 
destinadas a observar os termos e 
condições de trabalho aplicáveis, e, em 
especial, para verificar se os 
trabalhadores trabalham de facto 
habitualmente no país de origem. Por 
isso, as inspeções nacionais do trabalho, os 
parceiros sociais e outros organismos de 
fiscalização assumem importância crucial 
neste contexto e devem continuar a 
desempenhar um papel vital.

Or. en

Alteração 166
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec
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Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 167
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Considerando 23
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 169
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 170
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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pelo subcontratante, incluindo, se tal for 
relevante, com base em informações 
fornecidas pelas autoridades nacionais.

Or. en

Justificação

A grande maioria dos Estados-Membros não dispõe de um sistema de responsabilidade 
solidária. A proposta infringe o princípio da subsidiariedade. Isso não é razoável, uma vez 
que a responsabilidade não culposa vai contra os princípios gerais do Direito, e mesmo 
contra os princípios do direito da UE. Aplicaria um tratamento diferente aos prestadores de 
serviços domésticos e não-domésticos, obstruindo desse modo a liberdade de prestação de 
serviços. Impor a responsabilidade solidária implicaria custos elevados para as empresas, 
mas não seria uma forma eficaz de aplicar a diretiva.

Alteração 171
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 172
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

(24) No intuito de proteger os direitos dos 
trabalhadores destacados, é necessário 
garantir que o contratante do qual o 
empregador é subcontratante e quaisquer 
subcontratantes intermediários possam 
ser responsabilizados, em substituição ou
em acréscimo do empregador, pelo não 
cumprimento por parte do empregador das 
disposições consagradas na Diretiva 
96/71/CE e na presente diretiva.

Or. en
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Alteração 173
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 174
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

A grande maioria dos Estados-Membros não dispõe de um sistema de responsabilidade 
solidária. A proposta não respeita o princípio da subsidiariedade. Isso não é razoável, uma 
vez que a responsabilidade não culposa vai contra os princípios gerais do Direito, e mesmo 
contra os princípios do direito da UE. Aplicaria um tratamento diferente aos prestadores de 
serviços domésticos e não-domésticos, obstruindo desse modo a liberdade de prestação de 
serviços. Impor a responsabilidade solidária implicaria custos elevados para as empresas, 
mas não seria uma forma eficaz de aplicar a diretiva.

Alteração 175
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 176
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 177
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Justificação

A grande maioria dos Estados-Membros não dispõe de um sistema de responsabilidade 
solidária. A proposta não respeita o princípio da subsidiariedade. Isso não é razoável, uma 
vez que a responsabilidade não culposa vai contra os princípios gerais do Direito, e mesmo 
contra os princípios do direito da UE. Aplicaria um tratamento diferente aos prestadores de 
serviços domésticos e não-domésticos, obstruindo desse modo a liberdade de prestação de 
serviços. Impor a responsabilidade solidária implicaria custos elevados para as empresas, 
mas não seria uma forma eficaz de aplicar a diretiva.

Alteração 178
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 179
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 180
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) A presente diretiva, em 
conformidade com a Diretiva 96/71/CE, é 
igualmente aplicável às empresas de 
transportes, à exceção das empresas de 
transportes marítimos, que prestam 
serviços noutros Estados-Membros, 
nomeadamente em caso de transportes de 
cabotagem, de acordo com os 
Regulamentos 1072/2009/CE e 
1073/2009/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 21 de outubro de 2009. 
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Or. en

Alteração 181
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

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

(28) O cumprimento eficaz das regras 
substantivas no domínio do destacamento 
dos trabalhadores para a prestação de 
serviços deve ser assegurado através de 
ações específicas que visem a execução 
transfronteiras das coimas e sanções 
administrativas impostas no que diz 
respeito às situações de destacamento de 
trabalhadores de acordo com a presente 
diretiva e com a Diretiva 96/71. A 
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elevado, equivalente e comparável 
necessário ao bom funcionamento do 
mercado interno.

aproximação das legislações dos Estados-
Membros neste domínio é, pois, uma 
condição essencial para garantir um nível 
de proteção mais elevado, equivalente e 
comparável necessário ao bom 
funcionamento do mercado interno.

Or. en

Alteração 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 184
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

mais uniformes no que respeita à execução 
transfronteiras de sanções e coimas no que 
diz respeito às situações de destacamento 
de trabalhadores de acordo com a 
presente diretiva e com a Diretiva 96/71, 
bem como da necessidade de, em caso de 
não-pagamento destas últimas, instaurar 
um maior numero de critérios comuns para 
os procedimentos de acompanhamento, não 
devem ser afetadas as competências de os 
Estados-Membros determinarem os seus 
próprios sistemas de sanções e coimas ou 
as medidas de cobrança previstas pela 
legislação interna.

Or. en

Alteração 185
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A não aplicação correta da diretiva em vigor tem dado origem a inúmeros acórdãos do TJE, 
que, de um modo geral, não têm logrado abordar a questão mais ampla do incumprimento.  É 
essencial que todos os intervenientes reconheçam a importância da correta aplicação, a fim 
de proteger os direitos dos trabalhadores e garantir o bom funcionamento do mercado único. 
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Alteração 186
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

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

(33) A diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
nomeadamente a proteção de dados 
pessoais (artigo 8.º), a liberdade de 
escolher uma profissão e o direito de 
trabalhar (artigo 15.º), a liberdade de 
estabelecimento (artigo 16.º), o direito à 
igualdade (artigo 20.°), o direito de não 
discriminação (artigo 21.°), o direito à  
ação e negociação coletiva (artigo 28.º), o 
direito a condições de trabalho justas 
(artigo 31.º) e o direito a um recurso eficaz 
e a um julgamento justo (artigo 47.º), e na 
Convenção da OIT pertinente, e tem de ser 
aplicada de acordo com estes direitos e 
princípios.

Or. en

Alteração 187
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
De acordo com os princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, e 
no intuito de respeitar os quadros 
jurídicos nacionais e os sistemas 
nacionais de relações laborais já em 
vigor, a presente diretiva não requer que 
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os Estados-Membros substituam os 
procedimentos jurídicos em vigor relativos 
à resolução de diferendos contenciosos 
em matéria de pagamentos por meio de
uma aplicação obrigatória da 
responsabilidade solidária dentro das 
cadeias de subcontratação, quer a nível 
setorial quer  geral, sempre que tais 
procedimentos já sejam corretamente 
aplicados e observados.

Or. en

Justificação

A introdução obrigatória da responsabilidade social nas cadeias de subcontratação na 
maioria dos Estados-Membros em que aquela ainda não é aplicada prejudicaria as eficazes 
relações industriais e os enquadramentos jurídicos existentes. Nada prova que o alargamento 
de tal tradição, levada a cabo numa minoria de Estados-Membros, originaria numa melhor 
aplicação da diretiva, e isso seria contrário ao princípio da subsidiariedade. 

Alteração 188
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva visa assegurar o 
respeito de um nível mínimo de proteção 
dos direitos dos trabalhadores destacados 
para a prestação de serviços transfronteiras, 
facilitando, ao mesmo tempo, o exercício 
da liberdade de prestação de serviços e 
promovendo a justa concorrência entre 
prestadores de serviços.

A presente diretiva visa facilitar o
exercício da liberdade de prestação de 
serviços e promover a justa concorrência 
leal entre prestadores de serviços, 
assegurando, ao mesmo tempo, o respeito 
de um nível mínimo de proteção dos 
direitos dos trabalhadores destacados para 
a prestação de serviços transfronteiras.

Or. en

Justificação

Dado que a base jurídica da proposta se refere ao Mercado Único, o objetivo é facilitar a 
prestação de serviços transfronteiras, ao mesmo tempo que protege os trabalhadores 
destacados.
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Alteração 189
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente diretiva visa promover o 
emprego, a melhoria das condições de 
vida e de trabalho, uma proteção social 
adequada, o diálogo entre administração 
e trabalho, e o desenvolvimento dos 
recursos humanos, tendo em vista um 
nível elevado e sustentável de emprego e o 
combate à exclusão, apoiando o 
funcionamento do mercado interno e 
melhorando a aplicação da Diretiva 
96/71/CE. Um Estado-Membro deve 
tomar todas as medidas necessárias à 
aplicação de todos os termos e condições 
de emprego no local onde o serviço é 
prestado e à abolição de qualquer 
discriminação baseada na nacionalidade 
entre trabalhadores dos 
Estados-Membros, no que se refere a 
emprego, remuneração e demais 
condições de trabalho e emprego.

Or. en

Alteração 190
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 2 – nº 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Autoridade competente», a entidade 
designada por um Estado-Membro para 
exercer as funções previstas na presente 
diretiva;

(a) «Autoridade competente», as 
autoridades públicas de um Estado-
Membro por ele designadas para exercer 
as funções previstas na presente diretiva;
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Or. en

Alteração 191
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Trabalhadores temporários
A presente diretiva e a Diretiva 96/71/CE 
são aplicáveis aos trabalhadores 
temporários nos termos da Diretiva 
2008/104/CE sobre o trabalho temporário, 
exceto se a Diretiva 2008/104/CE 
conceder a estes trabalhadores um 
tratamento mais favorável quanto aos 
respetivos termos e condições de emprego.  

Or. de

Alteração 192
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) "Estado-Membro de acolhimento", 
o Estado-Membro  no qual o trabalhador 
se encontra temporariamente destacado, 
nos termos da presente diretiva e da 
Diretiva 96/71/CE.

Or. en

Alteração 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – nº 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) "Empresa estabelecida num Estado-
membro", uma empresa que exerce 
efetivamente uma atividade económica, 
conforme referido no artigo 49.° do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, por um prestador, por um 
período indeterminado, e através de uma 
infraestrutura estável a partir da qual a 
prestação de serviços é efetivamente 
assegurada;

Or. en

Justificação

Para impedir que os empregadores contornem e apliquem abusivamente as regras, é 
necessário definir claramente “empresa estabelecida num Estado-membro”, de acordo com a 
Diretiva 2006/123/CE relativa a serviços no mercado interno. Só as empresas genuinamente 
estabelecidas devem beneficiar da diretiva de execução e da Diretiva 96/71. 

Alteração 194
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Legislação aplicável

1. Presume-se que uma empresa que não 
possa comprovar que realiza efetivamente 
atividades substanciais nos termos do n.° 
1 do artigo 3.° no país em que indica estar 
estabelecida se encontra estabelecida no 
Estado-Membro em que presta os seus 
serviços.
2. Sempre que um empregador não puder 
comprovar que um trabalhador destacado 
realiza o seu trabalho por um período 
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indeterminado num Estado-Membro que 
não seja aquele em que esse trabalhador 
trabalha habitualmente, presume-se que o 
lugar em que esse trabalhador trabalha 
habitualmente é aquele em que o serviço é 
prestado.

Or. de

Alteração 195
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Incumprimento

Em caso de incumprimento do artigo 3.º 
da Diretiva 96/71/CE ou de artigos 
pertinentes da presente diretiva, a 
empresa e os respetivos trabalhadores são 
abrangidos pela legislação pertinente 
aplicável no país em que o serviço é 
prestado como sendo o lugar habitual de 
emprego, e todas as pessoas destacadas 
pela empresa em causa são consideradas 
trabalhadores a exercerem a sua 
liberdade de circulação dentro da União.
O Estado-Membro de acolhimento pode, 
então, requerer provas imediatas de que 
os trabalhadores em causa recebem 
tratamento igual aos nacionais desse 
Estado-Membro de acolhimento 
relativamente a todos os termos e 
condições de emprego e direitos sociais 
relacionados, em conformidade com o 
artigo 45.º do TFUE.

Or. en
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Alteração 196
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
São consideradas evasões às normas em 
matéria de destacamento, conforme 
estabelecidas pela presente diretiva e pela 
Diretiva 96/71/CE, as seguintes situações:
a) A empresa para a qual o trabalhador 
foi destacado coloca esse trabalhador à 
disposição de outra empresa no Estado-
Membro em que está estabelecida ou 
noutro Estado-membro;
b) O trabalhador é recrutado num Estado-
membro por uma empresa estabelecida 
noutro Estado-membro a fim de trabalhar 
no primeiro Estado-membro.

Or. en

Alteração 197
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Clarificação da relação com a diretiva 

relativa aos trabalhadores de agências de 
trabalho temporário

A presente diretiva e a Diretiva 96/71/CE 
são aplicáveis aos trabalhadores 
temporários nos termos da Diretiva 
2008/104/CE sobre o trabalho temporário, 
exceto se a Diretiva 2008/104/CE 
conceder a estes trabalhadores um 
tratamento mais favorável quanto aos 
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respetivos termos e condições de emprego.  

Or. en

Alteração 198
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-B
Os trabalhadores destacados não são 
utilizados para substituir trabalhadores 
que se encontram em greve.

Or. en

Alteração 199
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou administrativa. Estes 
elementos podem incluir:

Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, uma 
empresa que proceda ao destacamento de 
trabalhadores fornece às autoridades 
competentes, se solicitado, provas de pelo 
menos os seguintes elementos:

Or. en
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Alteração 200
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou administrativa. Estes
elementos podem incluir:

Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem efetuar 
uma avaliação global de todos os 
elementos factuais que caracterizam as 
atividades realizadas por uma empresa no 
Estado-Membro em que está estabelecida, 
a fim de determinar se esta exerce 
efetivamente atividades substanciais que 
ultrapassem o âmbito da gestão interna 
e/ou administrativa. Devem ser tidos 
particularmente em conta os seguintes
elementos, que, se for caso disso, devem 
ser comprovados às autoridades 
competentes pela empresa que efetua o 
destacamento:  

Or. de

Alteração 201
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou administrativa. Estes 
elementos podem incluir:

Para efeitos da aplicação, execução e
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou administrativa. Estes 
elementos incluem:



PE498.075v01-00 50/119 AM\916992PT.doc

PT

Or. en

Alteração 202
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou administrativa. Estes 
elementos podem incluir:

Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou administrativa. Estes 
elementos incluem:

Or. en

Justificação

Para se dispor de uma abordagem uniformizada em toda a UE, é desejável possuir uma lista 
fechada de elementos factuais a serem tomados em consideração para determinar se uma
empresa realiza efetivamente atividades no Estado-Membro em que está estabelecida.

Alteração 203
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 

Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
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uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou administrativa. Estes 
elementos podem incluir:

uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades. Estes 
elementos podem incluir:

Or. en

Justificação

Alinhamento com a orientação do TJE, já que o advogado-geral (parecer de 3 de maio de 
2012) confirmou que as condições de destacamento também estão reunidas quando a 
empresa que assim procede ao destacamento de um trabalhador não exerce atividades 
substanciais no Estado-Membro em que se encontra estabelecida.

Alteração 204
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou administrativa. Estes 
elementos podem incluir:

Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou administrativa. Estes 
elementos podem incluir, entre outros:

Or. cs

Justificação

A avaliação se uma empresa exerce efetivamente atividades substanciais no estado em que 
está estabelecida deve ser feita com base numa avaliação global, tendo em conta todos os 
fatores relevantes. Por conseguinte, a lista referida não deve ser tomada como exaustiva.
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Alteração 205
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O local onde estão implantadas a sede 
social e a administração central da 
empresa, onde esta tem escritórios, paga 
impostos, está autorizada a exercer a sua 
atividade ou está filiada em câmaras do 
comércio ou organismos profissionais;

(a) O país de estabelecimento é o local 
onde a empresa desenvolve a sua 
atividade empresarial substancial e 
quantificável, onde estão implantadas a 
sede social e a administração central, onde 
paga impostos e está autorizada a exercer a 
sua atividade ou está filiada em câmaras do 
comércio ou organismos profissionais;

Or. en

Alteração 206
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O local onde estão implantadas a sede 
social e a administração central da 
empresa, onde esta tem escritórios, paga 
impostos, está autorizada a exercer a sua 
atividade ou está filiada em câmaras do 
comércio ou organismos profissionais;

(a) O país de estabelecimento é o local 
onde a empresa satisfaz cumulativamente 
os seguintes critérios: onde desenvolve as 
suas atividades comerciais substanciais, 
onde tem a sua administração central, onde 
paga impostos e contribuições sociais,
onde está autorizada a exercer a sua 
atividade ou está filiada em câmaras do 
comércio ou organismos profissionais;

Or. de

Alteração 207
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, 
Andreas Schwab
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O local onde estão implantadas a sede 
social e a administração central da 
empresa, onde esta tem escritórios, paga 
impostos, está autorizada a exercer a sua 
atividade ou está filiada em câmaras do 
comércio ou organismos profissionais;

(a) O local onde estão implantadas a sede 
social e a administração central da 
empresa, onde esta tem escritórios, paga 
impostos, ou, nos termos do direito 
nacional, está autorizada a exercer a sua 
atividade ou está filiada em câmaras do 
comércio ou organismos profissionais;

Or. en

Alteração 208
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O local a partir de onde os 
trabalhadores são destacados, 

Or. en

Alteração 209
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A legislação aplicável aos contratos 
celebrados pela empresa com os seus 
trabalhadores, por um lado, e com os seus
clientes, por outro;

(c) A legislação aplicável aos contratos 
celebrados pela empresa com os seus 
clientes;

Or. de
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Alteração 210
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A legislação aplicável aos contratos 
celebrados pela empresa com os seus
trabalhadores, por um lado, e com os seus
clientes, por outro;

(c) A legislação aplicável aos contratos 
celebrados pela empresa com os seus
clientes e a prova de que a legislação do 
país de estabelecimento é aplicável aos 
contratos celebrados com os seus
trabalhadores;   

Or. en

Alteração 211
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A legislação do país de 
estabelecimento aplicável aos contratos 
celebrados pela empresa com os seus 
trabalhadores;

Or. de

Alteração 212
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O local onde a empresa exerce o 
essencial da sua atividade comercial e 
onde emprega pessoal administrativo;

(d) O local onde a empresa exerce a sua 
atividade comercial e onde emprega 
pessoal administrativo;
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Or. en

Alteração 213
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O número anormalmente reduzido de 
contratos executados e/ou o montante do 
volume de negócios realizado no 
Estado-Membro de estabelecimento.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este elemento não toma em consideração as PME recentemente criadas nem o seu 
desenvolvimento, pelo que é contrário aos princípios do Mercado Interno.

Alteração 214
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) A lista de critérios não é exaustiva. 
Os Estados-Membros têm o direito de 
estabelecer outros elementos vinculativos 
que não estão referidos na lista.

Or. en

Alteração 215
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A avaliação destes elementos deve ser 
adaptada a cada caso específico e ter em 
conta a natureza das atividades exercidas 
pela empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida.

Suprimido

Or. cs

Alteração 216
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Marek 
Siwiec, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A avaliação destes elementos deve ser 
adaptada a cada caso específico e ter em 
conta a natureza das atividades exercidas 
pela empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida.

A avaliação destes elementos deve ser 
adaptada a cada caso específico e ter em 
conta a natureza das atividades e/ou o 
período de tempo em que estas atividades 
são exercidas pela empresa no Estado-
Membro no qual está estabelecida.

Or. en

Alteração 217
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 3 – nº 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem adotar 
medidas adequadas para evitar abusos e 
evasões à presente diretiva por empresas 
que procuram, deliberadamente, negar 
aos trabalhadores destacados os seus 
direitos ou privá-los dos mesmos; em 
particular, devem tomar medidas para 
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evitar sucessivos destacamentos para o 
mesmo local, que servem para permitir a 
evasão à presente diretiva e à Diretiva 
96/71/CE.

Or. de

Alteração 218
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Proposta de diretiva
Artigo 3 – nº 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No prazo de três anos a contar da 
data a que se refere o artigo 20.º, a 
necessidade e adequação dos elementos 
enumerados nos n.°s 1 e 2 do presente 
artigo serão revistos à luz da definição de 
possíveis novos elementos que são tidos 
em conta para determinar se a empresa é 
autêntica e o trabalhador 
temporariamente destacado realiza seu 
trabalho com vista a propor, se for caso 
disso, quaisquer alterações ou 
modificações necessárias.

Or. en

Alteração 219
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 3 – nº 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em todo o caso, a posse de um 
certificado respeitante à segurança social 
como o formulário A1 é uma indicação de 
que uma empresa exerce efetivamente as 
suas atividades.
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Or. en

Alteração 220
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os elementos que determinam se 
uma empresa no Estado-membro em que 
se encontra estabelecida realiza 
efetivamente atividades, e que avaliam se 
um trabalhador destacado 
temporariamente realiza o seu trabalho 
num Estado-Membro diferente daquele 
onde trabalha habitualmente, devem ser 
interpretados de forma equilibrada, em 
conformidade com as regras relativas à 
livre prestação de serviços incluídas no 
Título IV, Capítulo III do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Alteração 221
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 3 – nº 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Todos os elementos factuais referidos 
nos n.°s 1 e 2 têm apenas valor indicativo 
na avaliação global a fazer, pelo que não 
podem ser ponderados isoladamente. Os 
critérios devem ser adaptados a cada caso 
concreto e atender às especificidades da 
situação. A não satisfação de um ou mais 
critérios não obsta necessariamente à 
situação de destacamento, mas deve 
contribuir para a avaliação do 
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destacamento efetivo.
Os critérios indicados nos n.°s 1 e 2 
destinam-se a assistir a autoridade 
competente nos casos em que esta tenha 
razão para admitir que um trabalhador 
não pode ser qualificado como destacado 
nos termos da Diretiva 96/71/EC. Nesses 
casos, a autoridade competente pode 
aplicar os critérios e elementos factuais 
dos n.°s 1 e 2 que considera relevantes 
para as circunstâncias em causa. Nada 
impõe a obrigação de que seja fornecida 
uma prova a respeito de cada critério ou 
de que cada critério seja satisfeito em 
cada situação de destacamento.

Or. en

Alteração 222
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de avaliar se um trabalhador 
temporariamente destacado exerce o seu 
trabalho num Estado-Membro que não 
aquele onde normalmente desempenha as 
suas funções, devem ser analisados todos 
os elementos factuais que caracterizam 
esse trabalho e a situação do trabalhador.

A fim de proceder a uma melhor 
aplicação dos artigos 3.º e 5.º da 
Diretiva 96/71/CE e de avaliar se um 
trabalhador temporariamente destacado 
exerce o seu trabalho num Estado-Membro 
que não aquele onde normalmente 
desempenha as suas funções, devem ser 
analisados todos os elementos factuais que 
caracterizam esse trabalho e a situação do 
trabalhador.

Or. en

Alteração 223
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Estes elementos podem incluir: O Estado-Membro de acolhimento, em 
estreita cooperação com o 
Estado-Membro de estabelecimento, deve 
pelo menos verificar o cumprimento das 
seguintes condições:

Or. en

Alteração 224
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Estes elementos podem incluir: Estes elementos incluem:

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem avaliar os mesmos elementos para determinar se um 
trabalhador destacado temporariamente realiza atividades noutro Estado-Membro que não 
aquele onde esse trabalhador se encontra estabelecido.

Alteração 225
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O trabalho é realizado por um período 
limitado noutro Estado-Membro;

(a) O trabalho é realizado por um período 
limitado noutro Estado-Membro; em 
particular, deve ser tido em conta o rácio 
entre o tempo despendido pelo 
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trabalhador no Estado-Membro para 
onde foi destacado e o tempo despendido 
no seu lugar de trabalho habitual;

Or. de

Alteração 226
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O trabalhador destacado regressa ou
deve retomar a sua atividade no Estado-
Membro a partir do qual foi destacado após 
a conclusão do trabalho ou da prestação de 
serviços na origem do destacamento;

(c) O trabalhador destacado regressa à sua 
atividade ou deve retomá-la no Estado-
Membro a partir do qual foi destacado,
após a conclusão do trabalho ou após a
prestação de serviços que está na origem 
do destacamento;

Or. en

Alteração 227
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O trabalhador destacado regressa ou 
deve retomar a sua atividade no 
Estado-Membro a partir do qual foi 
destacado após a conclusão do trabalho 
ou da prestação de serviços na origem do 
destacamento;

(c) O trabalhador destacado regressa ou 
deve retomar a sua atividade no lugar de 
trabalho habitual fora do território do
Estado-Membro de destacamento após a 
conclusão do trabalho ou da prestação de 
serviços na origem do destacamento;

Or. en

Alteração 228
Cornelis de Jong
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As despesas de viagem, alimentação e 
alojamento são asseguradas ou 
reembolsadas pelo empregador que destaca 
o trabalhador e, se aplicável, as respetivas 
modalidades; bem como

(d) As despesas de viagem, alimentação e 
alojamento garantindo um nível de vida 
digno durante o período de destacamento
são asseguradas ou inteiramente
reembolsadas pelo empregador que destaca 
o trabalhador e, se aplicável, as respetivas
modalidades; bem como

Or. en

Alteração 229
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As despesas de viagem, alimentação e 
alojamento são asseguradas ou 
reembolsadas pelo empregador que destaca 
o trabalhador e, se aplicável, as respetivas 
modalidades; bem como;

(d) As despesas de viagem, alimentação e 
alojamento são asseguradas ou 
reembolsadas pelo empregador que destaca 
o trabalhador; 

Or. en

Alteração 230
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Quaisquer períodos anteriores 
repetidos durante os quais o cargo foi 
preenchido pelo mesmo ou por outro 
trabalhador (destacado).

(e) O trabalhador destacado não substitui 
outro trabalhador destacado, exceto em 
caso de doença ou de demissão;
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Or. en

Alteração 231
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) O trabalhador destacado não 
substitui um trabalhador que se encontra
em greve.

Or. en

Alteração 232
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Todos os elementos factuais 
anteriormente referidos têm apenas um 
valor indicativo na avaliação global a 
fazer, pelo que não podem ser ponderados 
isoladamente. Os critérios deve ser 
adaptados a cada caso concreto e atender 
às especificidades da situação.

Suprimido

Or. en

Justificação

Abrangido pela alteração ao artigo 3.°, n.° 2, alínea c) (nova).

Alteração 233
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Prevenção de abusos e evasões
1. Os Estados-Membros tomam medidas 
adequadas para evitar abusos e/ou 
evasões por parte das empresas, no intuito 
de privar os trabalhadores destacados dos 
seus direitos ou de lhes recusar tais 
direitos, em particular, a fim de evitar 
afetações sucessivas para o mesmo lugar, 
no propósito de contornar as disposições 
da presente diretiva e da Diretiva 
96/71/CE.
Os trabalhadores destacados não são 
utilizados para substituir trabalhadores 
que exercem o direito fundamental à ação 
coletiva.

Or. en

Alteração 234
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Artigo 5 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
informações sobre as condições de 
emprego referidas no artigo 3.º da Diretiva 
96/71/CE, e que devem ser aplicadas e 
respeitadas pelos prestadores de serviços, 
sejam largamente difundidas de forma 
clara, exaustiva e facilmente acessível à 
distância e por via eletrónica, em formatos 
e segundo normas Web que assegurem o 
acesso a pessoas com deficiência, 
garantindo ao mesmo tempo que os 
serviços de ligação e outras instâncias 
nacionais competentes mencionados no 
artigo 4.º da dita diretiva estejam em 
condições de desempenhar as respetivas 

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
informações sobre as condições de 
emprego referidas no artigo 3.º da Diretiva 
96/71/CE, e que devem ser aplicadas e 

respeitadas pelos prestadores de serviços, 
sejam largamente difundidas 
gratuitamente e de forma clara, 
transparente, exaustiva e facilmente 
acessível à distância e por via eletrónica, 
em formatos e segundo normas Web que 
assegurem o acesso a pessoas com 
deficiência, garantindo ao mesmo tempo 
que os serviços de ligação e outras 
instâncias nacionais competentes 
mencionados no artigo 4.º da dita diretiva 
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funções com eficácia. estejam em condições de desempenhar as 
respetivas funções com eficácia.

Or. cs

Justificação

Todas as informações sobre os termos e condições de emprego devem ser compreensíveis 
para os trabalhadores e disponibilizadas gratuitamente.

Alteração 235
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 5 – nº 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços em 
outras línguas que não a(s) língua(s) do 
país no qual os serviços são prestados, se 
possível, em forma de folheto no qual 
sejam resumidas as principais condições 
de trabalho aplicáveis e, se solicitado, em 
formatos acessíveis às pessoas com 
deficiência;

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços
noutras línguas além da(s) língua(s)
nacional(ais) do país no qual os serviços 
são prestados;

Or. de

Alteração 236
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 5 –  nº 2 –  alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços em
outras línguas que não a(s) língua(s) do 
país no qual os serviços são prestados, se 
possível, em forma de folheto no qual 
sejam resumidas as principais condições de 
trabalho aplicáveis e, se solicitado, em 
formatos acessíveis às pessoas com 

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços
na(s) língua(s) do Estado-Membro a 
partir do qual é efetuado o destacamento, 
na língua do Estado-Membro de origem 
do trabalhador e do prestador de serviços 
e em inglês, e não apenas na(s) língua(s) 
do país no qual os serviços são prestados, 
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deficiência; se possível, em forma de folheto no qual 
sejam resumidas as principais condições de 
trabalho aplicáveis e, se solicitado, em 
formatos acessíveis às pessoas com 
deficiência;

Or. de

Alteração 237
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 5 –  nº 2 –  alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços 
em forma de folheto no qual sejam 
resumidas as principais condições de 
trabalho aplicáveis, os procedimentos de 
recurso e os procedimentos judiciais e as 
sanções aplicáveis em caso de 
incumprimento; Esta informação será 
publicada em formatos acessíveis a 
pessoas com deficiência.

Or. de

Alteração 238
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 5 –  nº 2 –  alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Indicar, se possível, uma pessoa de 
contacto no serviço de ligação responsável 
pela tramitação dos pedidos de 
informação;

(e) Indicar um representante na aceção do 
artigo 9.°, alínea d);

Or. en
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Alteração 239
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 5 –  nº 2 –  alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Manter atualizada a informação 
prestada nas fichas por país.

(f) Manter atualizada, exata e exaustiva a 
informação prestada nas fichas por país.

Or. en

Alteração 240
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 5 –  nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos em que, de acordo com a 
legislação, tradições e práticas nacionais, 
as condições de emprego referidas no 
artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE são fixadas 
por convenções coletivas em conformidade 
com o artigo 3.º, n.ºs 1 e 8 dessa diretiva, 
os Estados-Membros devem assegurar que 
os parceiros sociais delas tenham 
conhecimento e disponibilizam, de forma 
acessível e transparente, aos trabalhadores 
destacados e aos prestadores de serviços 
estrangeiros as informações relevantes, em 
especial as que dizem respeito às diferentes 
remunerações salariais mínimas e seus 
elementos constitutivos, ao método de
cálculo das remunerações e aos critérios de 
classificação nas diferentes categorias 
salariais.

4. Nos casos em que, de acordo com a 
legislação, tradições e práticas nacionais, 
as condições de emprego referidas no 
artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE são fixadas 
por convenções coletivas em conformidade 
com o artigo 3.º, n.ºs 1 e 8 dessa diretiva, 
os Estados-Membros asseguram que os 
parceiros sociais delas tenham 
conhecimento e disponibilizam às 
autoridades nacionais competentes, que 
por sua vez as disponibilizam, de forma 
acessível e transparente, aos trabalhadores 
destacados e aos prestadores de serviços 
estrangeiros as informações relevantes, em 
especial as que dizem respeito às diferentes 
remunerações salariais mínimas e seus 
elementos constitutivos, ao método de 
cálculo das remunerações e aos critérios de 
classificação nas diferentes categorias 
salariais.

Or. en
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Justificação

A presente alteração visa facilitar o acesso ao conteúdo das convenções coletivas por parte 
dos prestadores de serviços e dos trabalhadores destacados de outros Estados-Membros.

Alteração 241
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 5 –  nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos em que, de acordo com a 
legislação, tradições e práticas nacionais, 
as condições de emprego referidas no 
artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE são fixadas 
por convenções coletivas em conformidade 
com o artigo 3.º, n.ºs 1 e 8 dessa diretiva, 
os Estados-Membros devem assegurar que 
os parceiros sociais delas tenham 
conhecimento e disponibilizam, de forma 
acessível e transparente, aos 
trabalhadores destacados e aos 
prestadores de serviços estrangeiros as 
informações relevantes, em especial as que 
dizem respeito às diferentes remunerações 
salariais mínimas e seus elementos 
constitutivos, ao método de cálculo das 
remunerações e aos critérios de 
classificação nas diferentes categorias 
salariais.

4. Nos casos em que, de acordo com a 
legislação, tradições e práticas nacionais, e 
no pleno respeito pela autonomia dos 
parceiros sociais, as condições de emprego 
referidas no artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE 
são fixadas por convenções coletivas em 
conformidade com o artigo 3.º, n.os 1 e 8 
dessa diretiva, os Estados-Membros devem 
assegurar que os parceiros sociais delas 
tenham conhecimento e disponibilizam as 
informações relevantes que dizem respeito 
às diferentes remunerações salariais 
mínimas e ao método de cálculo das 
remunerações e aos critérios de 
classificação. Os termos e as condições de 
emprego devem ser disponibilizados, de 
forma acessível e transparente, aos 
prestadores de serviços estrangeiros e aos 
trabalhadores destacados. 

Or. en

Justificação

A redação do presente artigo deve expressar pleno respeito pela autonomia das partes e pelo 
papel dos parceiros sociais nos diferentes modelos do mercado de trabalho em relação ao 
Governo/ às autoridades. No que diz respeito ao nível de pormenor quanto às remunerações, 
assinale-se que os métodos de cálculo das remunerações diferem consideravelmente entre os 
Estados-Membros e que uma regulamentação pormenorizada poderia originar a exclusão de 
partes da remuneração auferida pelos trabalhadores.
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Alteração 242
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 5 –  nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos em que, de acordo com a 
legislação, tradições e práticas nacionais, 
as condições de emprego referidas no 
artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE são fixadas 
por convenções coletivas em conformidade 
com o artigo 3.º, n.ºs 1 e 8 dessa diretiva, 
os Estados-Membros devem assegurar que 
os parceiros sociais delas tenham 
conhecimento e disponibilizam, de forma 
acessível e transparente, aos trabalhadores 
destacados e aos prestadores de serviços 
estrangeiros as informações relevantes, em 
especial as que dizem respeito às diferentes 
remunerações salariais mínimas e seus 
elementos constitutivos, ao método de 
cálculo das remunerações e aos critérios de 
classificação nas diferentes categorias 
salariais.

4. Nos casos em que, de acordo com a 
legislação, tradições e práticas nacionais, 
as condições de emprego referidas no 
artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE são fixadas 
por convenções coletivas em conformidade 
com o artigo 3.º, n.ºs 1 e 8 dessa diretiva, 
os Estados-Membros asseguram que os 
parceiros sociais delas tenham 
conhecimento e disponibilizam, de forma 
acessível e transparente, aos 
Estados-Membros, que, por sua vez as 
disponibilizam aos trabalhadores 
destacados e aos prestadores de serviços 
estrangeiros as informações relevantes, em 
especial as que dizem respeito às diferentes 
remunerações salariais mínimas e seus 
elementos constitutivos, ao método de 
cálculo das remunerações e aos critérios de 
classificação nas diferentes categorias 
salariais.

Or. en

Alteração 243
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que as 
convenções coletivas referidas no artigo 
3.°, n.°s 1 e 8, da Diretiva 96/71 estão 
sujeitas a inscrição nos registos oficiais e 
a publicação. As condições de emprego 
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referidas no artigo 3.° da Diretiva 96/71 
estabelecidas nessas convenções coletivas 
só são aplicadas nas empresas que 
destacam trabalhadores a partir da data 
do registo oficial e de publicação.

Or. en

Alteração 244
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 5 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros asseguram 
que, se dois ou mais prestadores de 
serviços estrangeiros destacam 
trabalhadores para um local de trabalho 
com mais de 25 trabalhadores, é criado 
um órgão temporário de informação e 
consulta. Esse órgão, composto por 
representantes das administrações do 
principal contratante e dos prestadores de 
serviços, bem como das organizações de 
trabalhadores, assegurará a execução dos 
direitos de informação e de consulta dos 
trabalhadores destacados.

Or. en

Alteração 245
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Centros temporários de informação e 

consulta sobre empregos 
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transfronteiriços.
1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
um centro temporário de informação e 
consulta sobre empregos transfronteiriços 
no lugar a partir do qual os trabalhadores 
são destacados, quando pelo menos dois 
prestadores de serviços estrangeiros 
destacam trabalhadores para um local de 
trabalho.
2. A administração central ou local do 
principal contratante deve ser responsável 
por informar sem demora os 
representantes locais/estabelecidos dos 
trabalhadores e por iniciar negociações
sobre a criação de um centro temporário 
de informação e consulta sobre empregos 
transfronteiriços. Os Estados-Membros 
devem estabelecer o regulamento interno 
deste centro em conformidade com as 
regulamentações nacionais. 
3. O centro temporário de informação e 
consulta sobre empregos transfronteiriços 
deve ser instituído para a totalidade do 
período de trabalho/contrato e deve 
iniciar as operações quando pelo menos 
dois prestadores de serviços estrangeiros 
tiverem destacado trabalhadores para um 
local de trabalho. 
4. O centro temporário de informação e 
consulta sobre empregos transfronteiriços 
é composto por representantes dos 
serviços de administração do principal 
contratante e dos representantes dos 
trabalhadores em funções no local de 
trabalho em questão.
5. O centro temporário de informação e 
consulta temporário sobre empregos 
transfronteiriços deve reforçar os direitos 
de informação e consulta dos 
trabalhadores nos seus locais de trabalho.
6. As definições de “informação” e de 
“consulta” estão estabelecidas no artigo 
2.°, n.° 1, alíneas f) e g) da Diretiva 
2009/38/CE de 6 de maio de 2009.
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Or. de

Alteração 246
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 6 –  nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. A cooperação dos Estados-Membros 
deve consistir essencialmente em dar 
resposta a pedidos de informação 
devidamente justificados e a pedidos de 
verificação, inspeção e investigação por 
parte das autoridades competentes em 
relação às situações de destacamento 
referidas no artigo 1.º, n.º 3, da Diretiva 
96/71/CE, designadamente em caso de 
abusos das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados ou possíveis 
atividades transnacionais ilícitas.

2. A cooperação dos Estados-Membros 
deve consistir essencialmente em dar 
resposta, de forma célere e eficaz, a 
pedidos de informação devidamente 
justificados e a pedidos de verificação, 
inspeção e investigação por parte das 
respetivas autoridades competentes em 
relação às situações de destacamento 
referidas no artigo 1.º, n.º 3, da Diretiva 
96/71/CE, designadamente em caso de 
abusos das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados ou possíveis 
atividades transnacionais ilícitas, e 
acionando as medidas adequadas em 
conformidade com as legislações e 
práticas nacionais.

Or. en

Alteração 247
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 6 –  nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para responderem a um pedido de 
assistência das autoridades competentes de 
outro Estado-Membro, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
prestadores de serviços estabelecidos no 
seu território comunicam às respetivas 
autoridades competentes todas as 

3. Para responderem a um pedido de 
assistência das autoridades competentes de 
outro Estado-Membro, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
prestadores de serviços estabelecidos no 
seu território comunicam às respetivas 
autoridades competentes todas as 
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informações necessárias para a fiscalização 
das suas atividades, em conformidade com 
o respetivo direito nacional.

informações necessárias para a fiscalização 
das suas atividades, em conformidade com 
o respetivo direito nacional. Sempre que os 
prestadores de serviços não logrem 
comunicar essas informações, as 
autoridades competentes acionam as 
medidas adequadas no âmbito do 
Estado-Membro de acolhimento, e, se for 
caso disso, em cooperação com as 
autoridades competentes do Estado de 
estabelecimento.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes nos Estados de acolhimento devem impor as legislações da UE e 
nacionais em matéria de emprego de forma eficaz.  Sempre que seja detetada uma infração e, 
por qualquer razão, não seja possível intentar ações judiciais no Estado de acolhimento, 
ambos os Estados devem cooperar a fim de garantir que o prestador de serviços seja 
responsabilizado, remunere devidamente os trabalhadores destacados e enfrente as sanções 
penais pertinentes.

Alteração 248
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 6 –  nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Qualquer recusa a longo prazo de 
comunicar os dados solicitados confere ao 
Estado requerente o direito de elaborar 
uma lista, acessível ao público, das 
autoridades que se recusaram a cooperar, 
e a disso informar a Comissão. A 
Comissão mantém uma lista acessível ao 
público das autoridades que lhe tenham 
comunicado não estarem dispostas a 
cooperar com ela. 

Or. de
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Alteração 249
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros fornecem, por via 
eletrónica, as informações solicitadas por 
outros Estados-Membros ou pela Comissão 
tão logo quanto possível e num prazo que 
não deve ultrapassar duas semanas a 
contar da receção de um pedido.

Os Estados-Membros fornecem, por via 
eletrónica, as informações solicitadas por 
outros Estados-Membros ou pela Comissão 
tão logo quanto possível e num prazo que 
não deve ultrapassar 30 dias a contar da 
receção de um pedido.

Or. en

Justificação

Nas situações em que seja necessário efetuar controlos para fornecer as informações 
solicitadas, o período de 2 semanas parece ser demasiado curto. Devem ser definidos prazos 
mais realistas, para permitir aos Estados-Membros respeitá-los.

Alteração 250
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros fornecem, por via 
eletrónica, as informações solicitadas por 
outros Estados-Membros ou pela Comissão 
tão logo quanto possível e num prazo que 
não deve ultrapassar duas semanas a contar 
da receção de um pedido.

Os Estados-Membros fornecem, por via 
eletrónica, as informações solicitadas por 
outros Estados-Membros ou pela Comissão 
tão logo quanto possível e num prazo que 
não deve ultrapassar duas semanas a contar 
da receção de um pedido ou no prazo de 
um mês, se a resposta requer uma 
inspeção no local.

Or. en

Alteração 251
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Deve ser usado um mecanismo de urgência 
específico em situações especiais em que 
um Estado-Membro toma conhecimento de 
circunstâncias especiais que exigem uma 
ação urgente. Nestas circunstâncias, a 
informação deve ser prestada no prazo de 
24 horas.

Deve ser usado um mecanismo de urgência 
específico em situações especiais em que 
um Estado-Membro toma conhecimento de 
circunstâncias especiais que exigem uma 
ação urgente. Nestas circunstâncias, a 
informação deve ser prestada no prazo de 3 
dias úteis.

Or. en

Justificação

Não está claro em que situações este mecanismo de urgência seria aplicável, e um período de 
24 horas parece ser muito curto. O período de três dias úteis afigura-se mais razoável.

Alteração 252
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Deve ser usado um mecanismo de urgência 
específico em situações especiais em que 
um Estado-Membro toma conhecimento de 
circunstâncias especiais que exigem uma 
ação urgente. Nestas circunstâncias, a 
informação deve ser prestada no prazo de 
24 horas.

Deve ser usado um mecanismo de urgência 
específico em situações especiais em que 
um Estado-Membro toma conhecimento de 
circunstâncias especiais que exigem uma 
ação urgente. Nestas circunstâncias, a 
informação deve ser prestada no prazo de 2 
dias úteis.

Or. en

Alteração 253
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Artigo 6 –  nº 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem garantir 
que os registos em que os prestadores de 
serviços estão inscritos e que podem ser 
consultados pelas autoridades competentes 
no seu território possam ser também 
consultados, nas mesmas condições, pelas 
autoridades competentes equivalentes dos 
outros Estados-Membros.

6. Os Estados-Membros devem garantir 
que os registos em que os prestadores de 
serviços estão inscritos e que podem ser 
consultados pelas autoridades competentes 
no seu território possam ser também 
consultados, em condições comparáveis, 
pelas autoridades competentes equivalentes 
dos outros Estados-Membros.

Or. en

Alteração 254
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Função do Estado-Membro de 
estabelecimento

Função do Estado-Membro de 
acolhimento e do Estado-Membro de 
estabelecimento

Or. en

Alteração 255
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

Proposta de diretiva
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Função do Estado-Membro de 
estabelecimento

Cooperação entre o Estado-Membro de 
estabelecimento e o Estado-Membro de  
acolhimento 

Or. en



AM\916992PT.doc 77/119 PE498.075v01-00

PT

Alteração 256
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 7 –  nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro de estabelecimento 
do prestador de serviços deve continuar a 
assegurar o controlo e o acompanhamento 
e adotar as medidas de supervisão e 
execução necessárias, em conformidade 
com as legislações, práticas e 
procedimentos administrativos nacionais, 
em relação a trabalhadores destacados 
noutro Estado-Membro.

1. O Estado-Membro de estabelecimento 
do prestador de serviços deve continuar a 
assegurar o controlo e o acompanhamento 
e adotar as medidas de supervisão e 
execução necessárias, em conformidade 
com as legislações, práticas e 
procedimentos administrativos nacionais, 
em relação a trabalhadores destacados 
noutro Estado-Membro. Essa 
responsabilidade não deve, em caso 
algum, reduzir as possibilidades de o 
Estado-Membro onde tem lugar o 
destacamento controlar, monitorizar e 
tomar as medidas necessárias de 
supervisão ou de execução.

Or. en

Justificação

É importante que as autoridades do país de trabalho tenham a responsabilidade global pelo 
controlo de situações de abuso, quando os trabalhadores são temporariamente destacados a 
partir de outro país e as autoridades do país de origem cooperam com as autoridades do país 
de trabalho.  A presente alteração visa clarificar que esses controlos sejam efetuados por 
iniciativa das autoridades do país de acolhimento.

Alteração 257
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 7 –  nº 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. De acordo com o artigo 5.º da 
Diretiva 96/71/CE, o Estado-Membro de 
acolhimento tem a responsabilidade, e 
deve por isso continuar a assegurar o 
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controlo e o acompanhamento, e adotar 
todas as medidas de supervisão e 
execução necessárias, em conformidade 
com as suas legislações e/ou práticas e 
procedimentos administrativos nacionais, 
em relação aos trabalhadores destacados 
no seu território.

Or. en

Alteração 258
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 7 –  nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros fornecem os 
recursos necessários para tornar as 
verificações e os controlos eficazes e para 
atender aos pedidos de informação no 
contexto da presente diretiva por parte do 
Estado-membro de acolhimento ou do 
Estado-membro de estabelecimento.

Or. en

Alteração 259
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 7 –  nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Durante o período de destacamento 
de um trabalhador noutro 
Estado-Membro, a inspeção das condições 
de trabalho a efetuar de acordo com a 
Diretiva 96/71/CE cabe às autoridades do 
Estado-membro de acolhimento. Podem 
proceder a verificações e a controlos 
factuais por iniciativa própria, e não estão 
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vinculados a quaisquer resultados de 
verificações ou controlos realizados pelo 
Estado-Membro de estabelecimento.

Or. en

Alteração 260
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 7 –  nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Durante o período de destacamento 
de um trabalhador noutro 
Estado-Membro, a inspeção das condições
de trabalho a efetuar de acordo com a 
Diretiva 96/71/CE cabe às autoridades do 
Estado-membro de acolhimento, em 
cooperação com o Estado-Membro de 
estabelecimento.

Or. en

Alteração 261
Morten Løkkegaard

Proposta de diretiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Os Estados-Membros asseguram que o 
prestador de serviços estabelecido noutro 
Estado-Membro ou o contratante têm a 
obrigação, por meio de um sistema de 
notificação, de fazerem uma simples 
declaração às autoridades nacionais 
competentes, a ser facilmente completada 
pelas empresas, à distância e tanto quanto 
possível por via eletrónica, e, o mais 
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tardar, no início da prestação do serviço, 
a fim de permitir às autoridades nacionais 
competentes a realização de inspeções e 
controlos eficazes e adequados.

Or. en

Alteração 262
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 9 –  nº 1 –  parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros só podem impor 
as exigências administrativas e medidas de 
controlo que se seguem:

1. A fim de melhorar a conformidade com
os artigos 3º e 5º da Diretiva 96/71/CE, o 
Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento pode impor, em particular,
as seguintes exigências administrativas e 
medidas de controlo, que no entanto não
se limitam às que se indica na presente 
lista:

Or. de

Alteração 263
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 9 –  nº 1 –  parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros só podem impor as 
exigências administrativas e medidas de 
controlo que se seguem:

1. Os Estados-Membros só podem impor as 
exigências administrativas e medidas de 
controlo que se seguem, nos setores de 
atividade identificados nos termos do n.° 
2-A do presente artigo:

Or. en
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Alteração 264
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 9 –  nº 1 –  parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros só podem impor
as exigências administrativas e medidas de 
controlo que se seguem:

1. Os Estados-Membros impõem as 
exigências administrativas e medidas de 
controlo que se seguem:

Or. en

Alteração 265
Morten Løkkegaard

Proposta de diretiva
Artigo 9 –  nº 1 –  parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros só podem impor as 
exigências administrativas e medidas de 
controlo que se seguem:

1. Os Estados-Membros asseguram que o 
prestador de serviços estabelecido noutro 
Estado-Membro ou o contratante têm a 
obrigação, por meio de um sistema de
notificação, de fazerem uma simples 
declaração às autoridades nacionais 
competentes, a ser facilmente completada 
pelas empresas, à distância e tanto quanto 
possível por via eletrónica, e, o mais 
tardar, no início da prestação do serviço, 
a fim de permitir às autoridades nacionais 
competentes a realização de inspeções e 
controlos eficazes e adequados.

Or. en

Alteração 266
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec

Proposta de diretiva
Artigo 9 –  nº 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros impõem as 
necessárias exigências administrativas e 
as medidas de controlo referidas no n.°1, 
de forma não discriminatória, justificada 
e proporcional.

Or. en

Alteração 267
Morten Løkkegaard

Proposta de diretiva
Artigo 9 –  nº 1 –  alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro 
Estado-Membro fazer uma simples 
declaração às autoridades nacionais 
competentes, o mais tardar no início da 
prestação de serviços; esta declaração só 
pode dizer respeito à identidade do 
prestador de serviços, à presença de um 
ou mais trabalhadores destacados 
claramente identificáveis e ao seu número 
previsto, à duração programada e à 
localização da sua presença, bem como 
aos serviços que justificam o 
destacamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 268
Morten Løkkegaard

Proposta de diretiva
Artigo 9 – nº 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) fornecer, em papel ou em formato 
eletrónico, os documentos seguintes, e/ou 
guardar as suas cópias: contrato de 
trabalho (ou documento equivalente na 
aceção da Diretiva 91/533/CEE, 
incluindo, se for caso disso, as 
informações adicionais referidas no 
artigo 4.º da dita diretiva), folhas de 
salário, fichas de horários e 
comprovativos do pagamento de salário 
ou cópias de documentos equivalentes; 
estes documentos devem ser conservados 
num local acessível e claramente 
identificado no território do 
Estado-Membro de destacamento, tal 
como o local de trabalho ou o estaleiro de 
construção ou ainda, no caso dos 
trabalhadores móveis no setor dos 
transportes, a base de operações ou o 
veículo com o qual o serviço é fornecido;

Suprimido

Or. en

Alteração 269
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 9 – nº 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) fornecer, em papel ou em formato 
eletrónico, os documentos seguintes, e/ou 
guardar as suas cópias: contrato de trabalho 
(ou documento equivalente na aceção da 
Diretiva 91/533/CEE, incluindo, se for 
caso disso, as informações adicionais 
referidas no artigo 4.º da dita diretiva), 
folhas de salário, fichas de horários e 
comprovativos do pagamento de salário ou 
cópias de documentos equivalentes; estes 
documentos devem ser conservados num 
local acessível e claramente identificado no 

(b) A obrigação, durante todo o período de 
destacamento, de conservar ou fornecer, 
em papel ou em formato eletrónico, no 
lugar em que o serviço é prestado, os 
documentos seguintes, e/ou guardar as suas 
cópias: contrato de trabalho (ou documento 
equivalente na aceção da 
Diretiva 91/533/CEE, incluindo, se for 
caso disso, as informações adicionais 
referidas no artigo 4.º da dita diretiva), 
folhas de salário, fichas de horários e 
comprovativos do pagamento de salário, o 
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território do Estado-Membro de 
destacamento, tal como o local de trabalho 
ou o estaleiro de construção ou ainda, no 
caso dos trabalhadores móveis no setor dos 
transportes, a base de operações ou o 
veículo com o qual o serviço é fornecido;

formulário A1 como prova de cobertura 
da segurança social no Estado-Membro 
de origem, a avaliação do risco necessária 
em matéria de segurança e saúde no 
trabalho em conformidade com a 
Diretiva 89/391/CE, caso o trabalhador 
destacado seja nacional de um país 
terceiro, cópias da autorização de 
trabalho e da autorização de residência e 
quaisquer outros documentos necessários 
para verificar o cumprimento da presente 
diretiva e da Diretiva 96/71/CE, ou cópias 
de documentos equivalentes; estes 
documentos devem ser conservados num 
local acessível e claramente identificado no 
território do Estado-Membro de 
destacamento, tal como o local de trabalho 
ou o estaleiro de construção ou ainda, no 
caso dos trabalhadores móveis no setor dos 
transportes, a base de operações ou o 
veículo com o qual o serviço é fornecido;

Or. en

Alteração 270
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian 
Silviu Buşoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 9 – nº 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A obrigação, durante todo o período de
destacamento, de conservar ou fornecer, 
em papel ou em formato eletrónico, os
documentos seguintes, e/ou guardar as 
suas cópias: contrato de trabalho (ou 
documento equivalente na aceção da 
Diretiva 91/533/CEE, incluindo, se for 
caso disso, as informações adicionais 
referidas no artigo 4.º da dita diretiva), 
folhas de salário, fichas de horários e 
comprovativos do pagamento de salário ou 
cópias de documentos equivalentes; estes 
documentos devem ser conservados num 

(b) A obrigação de conservar ou fornecer,
dentro de um prazo razoável, e/ou 
guardar, em papel ou em formato 
eletrónico, à escolha do prestador de 
serviços, cópias dos seguintes documentos, 
durante todo o período de destacamento: 
contrato de trabalho (ou documento 
equivalente na aceção da Diretiva 
91/533/CEE, incluindo, se for caso disso, 
as informações adicionais referidas no 
artigo 4.º da dita diretiva), folhas de 
salário, fichas de horários e comprovativos 
do pagamento de salário ou cópias de 
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local acessível e claramente identificado no 
território do Estado-Membro de 
destacamento, tal como o local de trabalho 
ou o estaleiro de construção ou ainda, no 
caso dos trabalhadores móveis no setor dos 
transportes, a base de operações ou o 
veículo com o qual o serviço é fornecido;

documentos equivalentes, emitidos nos 
termos da legislação nacional do 
Estado-Membro de estabelecimento; estes 
documentos devem ser conservados num 
local acessível e claramente identificado no 
território do Estado-Membro de 
destacamento, tal como o local de trabalho 
ou o estaleiro de construção ou ainda, no 
caso dos trabalhadores móveis no setor dos 
transportes, a base de operações ou o 
veículo com o qual o serviço é fornecido;

Or. en

Alteração 271
Morten Løkkegaard

Proposta de diretiva
Artigo 9 – nº 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Pode justificar-se a obrigação de 
traduzir os documentos referidos na 
alínea b) se estes não forem 
excessivamente longos e se apresentarem 
sob a forma de formulários normalizados;

Suprimido

Or. en

Alteração 272
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 9 – nº 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Pode justificar-se a obrigação de 
traduzir os documentos referidos na alínea 
b) se estes não forem excessivamente 
longos e se apresentarem sob a forma de 
formulários normalizados;

(c) Pode justificar-se a obrigação de 
traduzir os documentos referidos na alínea 
b), sempre que estes documentos se
revistam de importância para efeitos do 
estabelecimento da natureza do 
destacamento e da conformidade com a 
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Diretiva 96/71/CE;

Or. en

Alteração 273
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 9 – nº 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Pode justificar-se a obrigação de 
traduzir os documentos referidos na 
alínea b) se estes não forem 
excessivamente longos e se apresentarem 
sob a forma de formulários normalizados;

(c) A tradução de todos os documentos
pertinentes, bem como dos formulários 
normalizados e não normalizados, 
independentemente da extensão do 
documento ou do formulário em causa;

Or. de

Alteração 274
Morten Løkkegaard

Proposta de diretiva
Artigo 9 – nº 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A obrigação de designar uma pessoa 
de contacto para negociar, se necessário, 
em nome do empregador com os parceiros 
sociais no Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante 
o período em que são prestados os 
serviços.

Suprimido

Or. en

Alteração 275
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – nº 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A obrigação de designar uma pessoa de 
contacto para negociar, se necessário, em 
nome do empregador com os parceiros 
sociais no Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante o 
período em que são prestados os serviços.

(d) Se necessário, designar uma pessoa de 
contacto para negociar, em nome do 
empregador com os parceiros sociais no 
Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante o 
período em que são prestados os serviços.
O representante ou a pessoa de contacto 
pode ser qualquer pessoa escolhida pelo 
empregador ou pela organização patronal 
do Estado-Membro de estabelecimento de 
que o empregador seja membro.

Or. en

Alteração 276
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 9 – nº 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A obrigação de designar uma pessoa de 
contacto para negociar, se necessário, em 
nome do empregador com os parceiros 
sociais no Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante o 
período em que são prestados os serviços.

(d) A obrigação de designar um 
representante legal, que tem de residir no 
Estado-Membro de acolhimento durante o 
período de destacamento. As tarefas do 
representante legal incluem ações
judiciais e administrativas, bem como a 
negociação, em conformidade com a 
legislação e a prática nacionais, se 
necessário, em nome do empregador, com 
os parceiros sociais no Estado-Membro 
onde ocorre o destacamento, em 
conformidade com a legislação e as 
práticas nacionais, durante o período em 
que são prestados os serviços.

Or. en
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Alteração 277
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 9 – nº 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Outras exigências administrativas e 
medidas de controlo sem o que os 
organismos competentes dos 
Estados-Membros não podem realizar 
eficazmente a sua tarefa de supervisão.

Or. en

Alteração 278
Morten Løkkegaard

Proposta de diretiva
Artigo 9 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem garantir 
que os procedimentos e formalidade 
respeitantes ao destacamento dos 
trabalhadores possam ser facilmente 
cumpridos pelas empresas, à distância e 
tanto quanto possível por via eletrónica.

2. Um sistema de notificação deve incluir, 
pelo menos, a duração do destacamento, a 
data de início, a identidade e o número 
dos trabalhadores destacados, bem como
os locais de trabalho no Estado-Membro 
de acolhimento.

Or. en

Alteração 279
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 9 – nº 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros asseguram que 
as exigências administrativas e as 
medidas de controlo são acessíveis aos 
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prestadores de serviços. 

Or. de

Alteração 280
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 9 – nº 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as exigências administrativas são 
acessíveis aos prestadores de serviços e 
atualizadas periodicamente. 

Or. en

Alteração 281
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 9 – nº 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os setores de atividade em que 
podem ser aplicadas as medidas nacionais 
de controlo enumeradas no n.° 1 são 
identificados pelos Estados-Membros com 
base numa avaliação do risco. Ao efetuar 
essa avaliação do risco, devem ser tidos 
em conta aspetos como a realização de 
grandes projetos de infraestrutura, 
problemas e necessidades de setores 
específicos, o historial de infrações, bem 
como a vulnerabilidade de certos grupos 
de trabalhadores.

Or. en

Alteração 282
Andreas Schwab
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de três anos a contar da data 
referida no artigo 20.º, devem ser revistas a 
necessidade e a pertinência da aplicação de 
medidas nacionais, à luz da experiência 
adquirida e da eficácia do sistema de 
cooperação e intercâmbio de informações, 
a elaboração de documentos normalizados 
mais uniformes, a definição de princípios 
comuns ou de normas para as inspeções a 
realizar no âmbito do destacamento de 
trabalhadores, bem como os progressos 
tecnológicos, com vista a propor, se 
necessário, eventuais alterações.

3. No prazo de três anos a contar da data 
referida no artigo 20.º, devem ser revistas a 
necessidade e a pertinência da aplicação de 
medidas nacionais, à luz da experiência 
adquirida e da eficácia do sistema de 
cooperação e intercâmbio de informações, 
a elaboração de documentos normalizados 
mais uniformes, a definição de princípios 
comuns ou de normas para as inspeções a 
realizar no âmbito do destacamento de 
trabalhadores, bem como os progressos 
tecnológicos, sociais e económicos do 
destacamento, com vista a propor, se 
necessário, eventuais alterações, que 
assegurem um controlo eficaz das 
condições de emprego pelas autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento.

Or. en

Alteração 283
Morten Løkkegaard

Proposta de diretiva
Artigo 9 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de três anos a contar da data 
referida no artigo 20.º, devem ser revistas 
a necessidade e a pertinência da aplicação 
de medidas nacionais, à luz da 
experiência adquirida e da eficácia do 
sistema de cooperação e intercâmbio de 
informações, a elaboração de documentos 
normalizados mais uniformes, a definição 
de princípios comuns ou de normas para 
as inspeções a realizar no âmbito do 
destacamento de trabalhadores, bem como 

3. Para realizar inspeções e controlos 
eficazes e adequados, os 
Estados-Membros devem estabelecer, pelo 
menos, as seguintes medidas de controlo, 
e podem ir mais longe, em conformidade 
com o direito da União, introduzindo 
outras exigências administrativas e 
medidas necessárias para um controlo 
eficaz.
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os progressos tecnológicos, com vista a 
propor, se necessário, eventuais 
alterações.

Or. en

Alteração 284
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

No fim de cada inspeção, a autoridade 
competente fornece um documento que 
inclui, pelo menos, o nome e o endereço 
da empresa inspecionada, os dados de 
identificação da autoridade competente, 
os dias em que foi efetuada a inspeção, a 
base jurídica para a medida de controlo 
aplicada, uma justificação sobre a 
necessidade e a proporcionalidade, a 
pedido da empresa inspecionada -
informação de que há matérias 
abrangidas pelo sigilo comercial, uma 
descrição de fraude detetada ou 
informação de que não foi detetada 
fraude, bem como quaisquer outras 
informações pertinentes. A empresa 
inspecionada tem o direito de apresentar 
observações a respeito das conclusões 
incluídas no documento. A empresa 
inspecionada recebe uma cópia do 
documento.

Or. en

Alteração 285
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 10 – nº 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros comunicam 
anualmente à Comissão o número de 
inspeções e o número de prestadores de 
serviços inspecionados, o número de 
trabalhadores destacados controlados, 
uma visão geral dos problemas 
encontrados e formas de evasão aos 
requisitos da presente diretiva e da 
Diretiva 96/71/CE, e uma avaliação 
completa das tendências e também dos 
resultados alcançados e as lições 
aprendidas.

Or. en

Alteração 286
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 11 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sindicatos e outras partes terceiras, 
tais como associações, organizações e 
outras entidades jurídicas que, de acordo 
com os critérios estabelecidos na respetiva 
legislação nacional, tenham um interesse 
legítimo em garantir o cumprimento do 
disposto na presente diretiva, possam 
intervir, em nome ou em apoio do 
trabalhador destacado ou do seu 
empregador, e com a sua aprovação, em 
processos judiciais ou administrativos 
previstos no intuito de exigir a aplicação 
e/ou execução das obrigações impostas 
pela presente diretiva.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sindicatos e outras partes terceiras, 
tais como associações, organizações e 
outras entidades jurídicas que, de acordo 
com os critérios estabelecidos na respetiva 
legislação nacional, tenham um interesse 
legítimo em garantir o cumprimento do 
disposto na presente diretiva, possam 
intervir, em nome ou em apoio do 
trabalhador destacado ou do seu 
empregador, só com a sua aprovação, em 
processos judiciais ou administrativos 
previstos no intuito de exigir a aplicação 
e/ou execução das obrigações impostas 
pela presente diretiva.

Or. en
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Alteração 287
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sindicatos e outras partes terceiras, 
tais como associações, organizações e 
outras entidades jurídicas que, de acordo 
com os critérios estabelecidos na respetiva 
legislação nacional, tenham um interesse 
legítimo em garantir o cumprimento do 
disposto na presente diretiva, possam 
intervir, em nome ou em apoio do 
trabalhador destacado ou do seu 
empregador, e com a sua aprovação, em 
processos judiciais ou administrativos 
previstos no intuito de exigir a aplicação 
e/ou execução das obrigações impostas 
pela presente diretiva.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sindicatos e outras partes terceiras, 
tais como associações, organizações e 
outras entidades jurídicas que, de acordo 
com os critérios estabelecidos na respetiva 
legislação nacional, tenham um interesse 
legítimo em garantir o cumprimento do 
disposto na presente diretiva e na 
Diretiva 96/71/CE, possam intervir, em 
nome ou em apoio do trabalhador 
destacado ou do seu empregador, em 
processos judiciais ou administrativos 
previstos no intuito de exigir a aplicação 
e/ou execução das obrigações impostas 
pela presente diretiva.

Or. en

Alteração 288
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 11 – nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. O disposto nos n.ºs 1 e 3 aplica-se sem 
prejuízo de disposições nacionais relativas 
aos prazos de prescrição ou aos prazos 
previstos para intentar esse tipo de ações e 
de regras processuais nacionais em matéria 
de representação e defesa nos tribunais.

4. O disposto nos n.ºs 1 e 3 aplica-se sem 
prejuízo de disposições nacionais relativas 
aos prazos de prescrição ou aos prazos 
previstos para intentar esse tipo de ações e 
de regras processuais nacionais em matéria 
de representação e defesa nos tribunais, 
desde que o período mínimo para intentar 
uma ação seja seis meses.

Or. en
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Alteração 289
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 11 – nº 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os trabalhadores destacados que 
intentem processos judiciais ou 
administrativos devem ser protegidos de 
qualquer tratamento desfavorável por 
parte do empregador em consequência de 
tais processos judiciais contra o 
empregador.

Or. en

Alteração 290
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Quaisquer remunerações em atraso 
devidas em virtude das condições de 
emprego previstas no artigo 3.º da Diretiva 
96/71/CE;

(a) Quaisquer remunerações em atraso 
devidas e/ou contribuições devidas a 
fundos comuns ou organizações de 
parceiros sociais previstas no artigo 3.º da 
Diretiva 96/71/CE;

Or. en

Alteração 291
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O reembolso de quaisquer montantes (b) O reembolso de montantes a título de 
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excessivos em relação à remuneração 
líquida ou à qualidade do alojamento, 
retidos ou deduzidos dos salários pelo
alojamento fornecido pelo empregador.

deslocação, alimentação e de alojamento 
deduzidos dos salários ou que não foram 
objeto de reembolso pelo empregador.

Or. en

Alteração 292
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O reembolso de quaisquer montantes 
excessivos em relação à remuneração 
líquida ou à qualidade do alojamento, 
retidos ou deduzidos dos salários pelo 
alojamento fornecido pelo empregador.

(b) O reembolso de quaisquer montantes 
excessivos em relação à remuneração ou à 
qualidade do alojamento, retidos ou 
deduzidos dos salários pelo alojamento 
fornecido pelo empregador.

Or. en

Justificação

O conceito de remuneração líquida não existe na maior parte dos países europeus. As 
legislações fiscais e de segurança social dos vários países definem as obrigações dos 
trabalhadores em matéria de deduções de impostos, contribuições e de outros encargos 
públicos do salário dos trabalhadores.  É impossível definir remuneração líquida, já que a 
remuneração auferida por vários trabalhadores que recebem a mesma taxa bruta garantida 
pela Diretiva 96/71 difere significativamente, em função da respetiva situação familiar ou do 
local da tributação.

Alteração 293
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Quaisquer retroativos ou reembolsos 
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de taxas ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidas do 
salário do trabalhador.

Or. en

Alteração 294
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

A grande maioria dos Estados-Membros não dispõe de um sistema de responsabilidade 
solidária. O artigo 12.° não respeita o princípio da subsidiariedade. Isso não é razoável, uma 
vez que a responsabilidade não culposa vai contra os princípios gerais do Direito, e mesmo 
contra os princípios do direito da UE. Aplicaria um tratamento diferente aos prestadores de 
serviços domésticos e não-domésticos, obstruindo desse modo a liberdade de prestação de 
serviços. Impor a responsabilidade solidária implicaria custos elevados para as empresas, 
mas não seria uma forma eficaz de aplicar a diretiva.

Alteração 295
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en
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Alteração 296
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da Diretiva 
96/71/CE, para todas as situações de 
destacamento abrangidas pelo artigo 1.º, 
n.º 3, dessa diretiva, o Estado-Membro 
deve garantir, de forma não
discriminatória e no que respeita à 
proteção dos direitos equivalentes dos 
trabalhadores de subcontratantes diretos 
estabelecidos no seu território, que o 
contratante do qual o empregador 
(prestador de serviços, empresa de 
trabalho temporário ou agência de 
colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado, pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos 
comuns ou organizações de parceiros 
sociais, pelo não-pagamento do seguinte:

Suprimido

(a) Quaisquer remunerações líquidas em 
atraso correspondentes às remunerações 
salariais mínimas e/ou contribuições 
devidas para fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, na 
medida em que estejam abrangidas pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE;
(b) Quaisquer retroativos ou reembolsos 
de taxas ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidas do 
seu salário.
A responsabilidade referida no presente 
número deve ser limitada aos direitos do 
trabalhador adquiridos no âmbito da 
relação contratual entre o contratante e 
respetivo subcontratante.

Or. en
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Alteração 297
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da Diretiva 
96/71/CE, para todas as situações de 
destacamento abrangidas pelo artigo 1.º, 
n.º 3, dessa diretiva, o Estado-Membro 
deve garantir, de forma não
discriminatória e no que respeita à 
proteção dos direitos equivalentes dos 
trabalhadores de subcontratantes diretos 
estabelecidos no seu território, que o 
contratante do qual o empregador 
(prestador de serviços, empresa de 
trabalho temporário ou agência de 
colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado, pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos 
comuns ou organizações de parceiros 
sociais, pelo não-pagamento do seguinte:

Suprimido

(a) Quaisquer remunerações líquidas em 
atraso correspondentes às remunerações 
salariais mínimas e/ou contribuições 
devidas para fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, na 
medida em que estejam abrangidas pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE;
(b) Quaisquer retroativos ou reembolsos 
de taxas ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidas do 
seu salário.

Or. en
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Alteração 298
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No que respeita às atividades de construção 
referidas no anexo da Diretiva 96/71/CE, 
para todas as situações de destacamento 
abrangidas pelo artigo 1.º, n.º 3, dessa 
diretiva, o Estado-Membro deve garantir, 
de forma não-discriminatória e no que 
respeita à proteção dos direitos 
equivalentes dos trabalhadores de 
subcontratantes diretos estabelecidos no 
seu território, que o contratante do qual o 
empregador (prestador de serviços, 
empresa de trabalho temporário ou agência 
de colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado, pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos comuns 
ou organizações de parceiros sociais, pelo 
não-pagamento do seguinte:

No que respeita às atividades de construção 
referidas no anexo da Diretiva 96/71/CE, 
para todas as situações de destacamento 
abrangidas pelo artigo 1.º, n.º 3, dessa 
diretiva, o Estado-Membro pode garantir, 
de forma não-discriminatória e no que 
respeita à proteção dos direitos 
equivalentes dos trabalhadores de 
subcontratantes diretos estabelecidos no 
seu território, que o contratante do qual o 
empregador (prestador de serviços, 
empresa de trabalho temporário ou agência 
de colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado, pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos comuns 
ou organizações de parceiros sociais, pelo 
não-pagamento do seguinte:

Or. en

Alteração 299
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No que respeita às atividades de construção 
referidas no anexo da Diretiva 96/71/CE, 
para todas as situações de destacamento 
abrangidas pelo artigo 1.º, n.º 3, dessa 
diretiva, o Estado-Membro deve garantir, 
de forma não-discriminatória e no que 
respeita à proteção dos direitos 
equivalentes dos trabalhadores de 
subcontratantes diretos estabelecidos no 

No que respeita às atividades de construção 
referidas no anexo da Diretiva 96/71/CE, 
para todas as situações de destacamento 
abrangidas pelo artigo 1.º, n.º 3, dessa 
diretiva, o Estado-Membro pode prever, de 
forma não-discriminatória e no que respeita 
à proteção dos direitos equivalentes dos 
trabalhadores de subcontratantes diretos 
estabelecidos no seu território, que o 
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seu território, que o contratante do qual o 
empregador (prestador de serviços, 
empresa de trabalho temporário ou agência 
de colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado, pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos comuns 
ou organizações de parceiros sociais, pelo 
não-pagamento do seguinte:

contratante do qual o empregador 
(prestador de serviços, empresa de trabalho 
temporário ou agência de colocação) é um 
subcontratante direto possa, para além ou 
em substituição do empregador, ser 
responsabilizado, pelo trabalhador 
destacado e/ou fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, pelo 
não-pagamento do seguinte:

Or. en

Justificação

Uma minoria de Estados-Membros aplica a responsabilidade social nas cadeias de 
subcontratação. Impor esse enquadramento jurídico aos Estados-Membros que não têm essa 
tradição prejudica os sistemas de relações de trabalho estabelecidos eficazmente. Os 
Estados-Membros têm de assegurar a plena proteção dos direitos de todos os trabalhadores, 
mas, ao procederem à transposição da presente diretiva para o direito nacional, cabe-lhes 
identificar os meios mais adequados e eficazes para esse efeito no respetivo contexto social e 
jurídico nacional.

Alteração 300
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da Diretiva 
96/71/CE, para todas as situações de 
destacamento abrangidas pelo artigo 1.º, 
n.º 3, dessa diretiva, o Estado-Membro 
deve garantir, de forma não
discriminatória e no que respeita à 
proteção dos direitos equivalentes dos 
trabalhadores de subcontratantes diretos 
estabelecidos no seu território, que o 
contratante do qual o empregador 
(prestador de serviços, empresa de 
trabalho temporário ou agência de 
colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado, pelo 

Os Estados-Membros devem providenciar 
por um sistema de responsabilidade social 
na cadeia de subcontratação em relação a
todas as situações de destacamento 
abrangidas pela Diretiva 96/71/CE. 
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trabalhador destacado e/ou fundos 
comuns ou organizações de parceiros 
sociais, pelo não-pagamento do seguinte:

Nos casos em que o empregador dos 
trabalhadores destacados seja um 
subcontratante, os Estados-Membros 
devem assegurar que o principal 
contratante e a quaisquer subcontratantes 
intermediários possam, para além ou em 
substituição do empregador, ser 
responsabilizados pelo não cumprimento 
por parte do empregador das disposições 
consagradas na Diretiva 96/71/CE e na 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 301
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da Diretiva 
96/71/CE, para todas as situações de 
destacamento abrangidas pelo artigo 1.º,
n.º 3, dessa diretiva, o Estado-Membro 
deve garantir, de forma não
discriminatória e no que respeita à 
proteção dos direitos equivalentes dos 
trabalhadores de subcontratantes diretos 
estabelecidos no seu território, que o 
contratante do qual o empregador 
(prestador de serviços, empresa de 
trabalho temporário ou agência de 
colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado, pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos 
comuns ou organizações de parceiros 
sociais, pelo não-pagamento do seguinte:

Cada Estado-Membro deve tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
uma empresa que designa outra para 
prestar serviços é responsável, além e/ou 
em vez do empregador, pelas obrigações 
dessa empresa, subcontratante ou 
empregador de mão-de-obra designado 
por essa empresa. Este facto não deve, de 
forma alguma, impedir a aplicação de 
regras mais rigorosas já existentes a nível 
nacional, nem a introdução das mesmas.
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Or. en

Alteração 302
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Quaisquer remunerações líquidas em 
atraso correspondentes às remunerações 
salariais mínimas e/ou contribuições 
devidas para fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, na 
medida em que estejam abrangidas pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE;

Suprimido

Or. en

Alteração 303
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Quaisquer remunerações líquidas em 
atraso correspondentes às remunerações 
salariais mínimas e/ou contribuições 
devidas para fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, na 
medida em que estejam abrangidas pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE;

Suprimido

Or. en

Alteração 304
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Quaisquer remunerações líquidas em 
atraso correspondentes às remunerações 
salariais mínimas e/ou contribuições 
devidas para fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, na 
medida em que estejam abrangidas pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE;

Suprimido

Or. en

Alteração 305
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Quaisquer retroativos ou reembolsos 
de taxas ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidas do 
seu salário.

Suprimido

Or. en

Alteração 306
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Quaisquer retroativos ou reembolsos 
de taxas ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidas do 
seu salário.

Suprimido
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Or. en

Alteração 307
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Quaisquer retroativos ou reembolsos 
de taxas ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidas do 
seu salário.

Suprimido

Or. en

Alteração 308
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A responsabilidade referida no presente 
número deve ser limitada aos direitos do 
trabalhador adquiridos no âmbito da 
relação contratual entre o contratante e 
respetivo subcontratante.

Suprimido

Or. en

Alteração 309
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A responsabilidade referida no presente 
número deve ser limitada aos direitos do 
trabalhador adquiridos no âmbito da 
relação contratual entre o contratante e 
respetivo subcontratante.

Suprimido

Or. en

Alteração 310
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A responsabilidade referida no presente 
número deve ser limitada aos direitos do 
trabalhador adquiridos no âmbito da 
relação contratual entre o contratante e 
respetivo subcontratante.

Suprimido

Or. en

Alteração 311
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A responsabilidade referida no presente 
número deve ser limitada aos direitos do 
trabalhador adquiridos no âmbito da 
relação contratual entre o contratante e 
respetivo subcontratante.

A responsabilidade referida no presente 
número pode ser limitada aos direitos do 
trabalhador adquiridos no âmbito da 
relação contratual entre o contratante e 
respetivo subcontratante.

Or. en
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Alteração 312
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 12 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que 
um contratante que tenha dado provas de 
ter agido com a diligência devida não 
deva ser responsabilizado nos termos do 
n.º 1. Estes sistemas devem ser aplicados 
de forma transparente, 
não-discriminatória e proporcionada. 
Podem implicar as medidas preventivas 
adotadas pelo contratante relativas à 
prova, fornecida pelo subcontratante, das 
principais condições de trabalho 
aplicadas aos trabalhadores destacados, 
tal como referidas no artigo 3.º, n.º 1, do 
Diretiva 96/71/CE, designadamente folhas 
de salário e pagamento de salários, o 
respeito das obrigações da segurança 
social e/ou em matéria de fiscalidade no 
Estado-Membro de estabelecimento e o 
cumprimento das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados.

Suprimido

Or. en

Alteração 313
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 12 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que 
um contratante que tenha dado provas de 
ter agido com a diligência devida não 
deva ser responsabilizado nos termos do 
n.º 1. Estes sistemas devem ser aplicados 
de forma transparente, não

Suprimido
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discriminatória e proporcionada. Podem 
implicar as medidas preventivas adotadas 
pelo contratante relativas à prova, 
fornecida pelo subcontratante, das 
principais condições de trabalho 
aplicadas aos trabalhadores destacados, 
tal como referidas no artigo 3.º, n.º 1, do 
Diretiva 96/71/CE, designadamente folhas 
de salário e pagamento de salários, o 
respeito das obrigações da segurança 
social e/ou em matéria de fiscalidade no 
Estado-Membro de estabelecimento e o 
cumprimento das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados.

Or. en

Alteração 314
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 12 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que 
um contratante que tenha dado provas de 
ter agido com a diligência devida não 
deva ser responsabilizado nos termos do 
n.º 1. Estes sistemas devem ser aplicados 
de forma transparente, não
discriminatória e proporcionada. Podem 
implicar as medidas preventivas adotadas 
pelo contratante relativas à prova, 
fornecida pelo subcontratante, das 
principais condições de trabalho 
aplicadas aos trabalhadores destacados, 
tal como referidas no artigo 3.º, n.º 1, do 
Diretiva 96/71/CE, designadamente folhas 
de salário e pagamento de salários, o 
respeito das obrigações da segurança 
social e/ou em matéria de fiscalidade no 
Estado-Membro de estabelecimento e o 
cumprimento das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados.

Suprimido
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Or. en

Alteração 315
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 12 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que 
um contratante que tenha dado provas de 
ter agido com a diligência devida não deva 
ser responsabilizado nos termos do n.º 1. 
Estes sistemas devem ser aplicados de 
forma transparente, não-discriminatória e 
proporcionada. Podem implicar as medidas 
preventivas adotadas pelo contratante 
relativas à prova, fornecida pelo 
subcontratante, das principais condições de 
trabalho aplicadas aos trabalhadores 
destacados, tal como referidas no artigo 3.º,
n.º 1, do Diretiva 96/71/CE, 
designadamente folhas de salário e 
pagamento de salários, o respeito das 
obrigações da segurança social e/ou em 
matéria de fiscalidade no Estado-Membro 
de estabelecimento e o cumprimento das 
regras aplicáveis aos trabalhadores
destacados.

2. Os Estados-Membros com sistemas de 
responsabilidade em conformidade com o 
n.° 1 devem prever que um contratante que 
tenha dado provas de ter agido com a 
diligência devida não deva ser 
responsabilizado nos termos do n.º 1. Estes 
sistemas devem ser aplicados de forma 
transparente, não-discriminatória e 
proporcionada. Podem implicar as medidas 
preventivas adotadas pelo contratante 
relativas à prova, fornecida pelo 
subcontratante, das principais condições de 
trabalho aplicadas aos trabalhadores 
destacados, tal como referidas no artigo 3.º, 
n.º 1, do Diretiva 96/71/CE, 
designadamente folhas de salário e 
pagamento de salários, o respeito das 
obrigações da segurança social e/ou em 
matéria de fiscalidade no Estado-Membro 
de estabelecimento e o cumprimento das 
regras aplicáveis aos trabalhadores 
destacados.

Or. en

Alteração 316
Morten Løkkegaard

Proposta de diretiva
Artigo 12 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que 2. Os Estados-Membros devem prever que
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um contratante que tenha dado provas de 
ter agido com a diligência devida não 
deva ser responsabilizado nos termos do 
n.º 1. Estes sistemas devem ser aplicados 
de forma transparente, não
discriminatória e proporcionada. Podem 
implicar as medidas preventivas adotadas 
pelo contratante relativas à prova, 
fornecida pelo subcontratante, das 
principais condições de trabalho 
aplicadas aos trabalhadores destacados,
tal como referidas no artigo 3.º, n.º 1, do 
Diretiva 96/71/CE, designadamente folhas 
de salário e pagamento de salários, o 
respeito das obrigações da segurança 
social e/ou em matéria de fiscalidade no
Estado-Membro de estabelecimento e o 
cumprimento das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados.

o contratante não seja responsabilizado nos 
termos do n.º 1, se o prestador de serviços 
ou o contratante cumpriram plenamente a 
obrigação de fazer uma declaração às 
autoridades nacionais competentes, tal 
como estabelecido no artigo 9.º, n.ºs 1 e 2,
ou cumpriram plenamente a obrigação do 
sistema de diligência, nos casos em que o
Estado-Membro aplique esse sistema.

Or. en

Alteração 317
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 12 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem, no 
respeito do direito da União e de forma 
não discriminatória e proporcionada, 
estabelecer regras nacionais em matéria 
de responsabilidade mais rigorosas no que 
respeita ao âmbito e à extensão da 
responsabilidade do subcontratante. Os 
Estados-Membros podem também, em 
conformidade com o direito da União, 
prever essa responsabilidade noutros 
setores que não os mencionados no anexo 
da Diretiva 96/71/CE. Nestes casos, 
podem determinar que um contratante 
que tenha agido com a diligência devida, 
tal como definido na legislação nacional, 

Suprimido
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não deva ser responsabilizado.

Or. en

Alteração 318
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 12 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem, no 
respeito do direito da União e de forma 
não-discriminatória e proporcionada, 
estabelecer regras nacionais em matéria 
de responsabilidade mais rigorosas no que 
respeita ao âmbito e à extensão da 
responsabilidade do subcontratante. Os 
Estados-Membros podem também, em 
conformidade com o direito da União, 
prever essa responsabilidade noutros 
setores que não os mencionados no anexo 
da Diretiva 96/71/CE. Nestes casos, 
podem determinar que um contratante 
que tenha agido com a diligência devida, 
tal como definido na legislação nacional, 
não deva ser responsabilizado.

Suprimido

Or. en

Alteração 319
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 12 –  nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem, no 
respeito do direito da União e de forma 
não discriminatória e proporcionada, 
estabelecer regras nacionais em matéria de 
responsabilidade mais rigorosas no que 

3. Isto não obsta em caso algum à 
aplicação de regras nacionais mais 
rigorosas.
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respeita ao âmbito e à extensão da 
responsabilidade do subcontratante. Os 
Estados-Membros podem também, em 
conformidade com o direito da União, 
prever essa responsabilidade noutros 
setores que não os mencionados no anexo 
da Diretiva 96/71/CE. Nestes casos, 
podem determinar que um contratante 
que tenha agido com a diligência devida, 
tal como definido na legislação nacional, 
não deva ser responsabilizado.

Or. en

Alteração 320
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 12 –  nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. Três anos após a data referida no artigo 
20.º, a Comissão deve, em consulta com os 
Estados-Membros e os parceiros sociais a 
nível da UE, proceder à revisão da 
aplicação do disposto no presente artigo 
com vista a propor, se for necessário, 
eventuais alterações.

Suprimido

Or. en

Alteração 321
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 12 –  nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. Três anos após a data referida no artigo 
20.º, a Comissão deve, em consulta com os 
Estados-Membros e os parceiros sociais a 

Suprimido
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nível da UE, proceder à revisão da 
aplicação do disposto no presente artigo 
com vista a propor, se for necessário, 
eventuais alterações.

Or. en

Alteração 322
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 12 –  nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. Três anos após a data referida no artigo 
20.º, a Comissão deve, em consulta com os 
Estados-Membros e os parceiros sociais a 
nível da UE, proceder à revisão da 
aplicação do disposto no presente artigo 
com vista a propor, se for necessário, 
eventuais alterações.

Suprimido

Or. en

Alteração 323
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 12 –  nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. Três anos após a data referida no artigo 
20.º, a Comissão deve, em consulta com os 
Estados-Membros e os parceiros sociais a 
nível da UE, proceder à revisão da 
aplicação do disposto no presente artigo 
com vista a propor, se for necessário, 
eventuais alterações.

4. Três anos após a data referida no
artigo 20.º, o Conselho e o Parlamento 
Europeu, em cooperação com a Comissão,
e depois de terem consultado os parceiros 
sociais, devem proceder à revisão da 
aplicação do disposto no presente artigo 
com vista a propor, se for necessário, 
eventuais alterações.

Or. en



AM\916992PT.doc 113/119 PE498.075v01-00

PT

Alteração 324
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 13 –  nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos meios que estão ou 
podem ser definidos pela legislação da 
União, os princípios de assistência mútua e 
reconhecimento, bem como as medidas e 
procedimentos previstos pelo presente 
artigo, aplicam-se à execução 
transfronteiras de coimas e sanções 
administrativas impostas em caso de 
incumprimento das regras aplicáveis num 
Estado-Membro a um prestador de serviços 
estabelecido noutro Estado-Membro.

1. Sem prejuízo dos meios que estão ou 
podem ser definidos pela legislação da 
União, os princípios de assistência mútua e 
reconhecimento, bem como as medidas e 
procedimentos previstos pelo presente 
artigo, aplicam-se à execução 
transfronteiras de coimas e sanções 
administrativas relativas às situações de 
destacamento de trabalhadores em 
conformidade com a presente diretiva e 
com a Diretiva 96/71, impostas em caso de 
incumprimento das regras aplicáveis num 
Estado-Membro a um prestador de serviços 
estabelecido noutro Estado-Membro.

Or. en

Alteração 325
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A autoridade requerente pode, em 
conformidade com práticas, legislativas, 
regulamentares e administrativas em vigor 
no seu próprio Estado-Membro, solicitar à 
autoridade competente num outro 
Estado-Membro a execução de uma sanção 
ou a cobrança de uma coima, assim como a 
notificação da decisão que impõe uma 
sanção ou coima, na medida em que as 
práticas legislativas, regulamentares e 

A autoridade requerente pode, em 
conformidade com práticas, legislativas, 
regulamentares e administrativas em vigor 
no seu próprio Estado-Membro, solicitar à 
autoridade competente num outro 
Estado-Membro a execução de uma sanção 
ou a cobrança de uma coima, assim como
contribuições retroativas da segurança 
social nos termos do Regulamento 
987/2009/CE ou a notificação da decisão 
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administrativas vigentes no 
Estado-Membro da autoridade requerida 
permitam essa ação em caso de queixas 
ou decisões idênticas.

que impõe uma sanção ou coima ou 
segurança social retroativa nos termos do 
Regulamento 987/2009/CE.

Or. en

Alteração 326
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A autoridade requerente não pode requerer 
a execução de uma sanção ou a cobrança 
de uma coima, assim como a notificação da 
decisão que imponha uma sanção ou coima 
se e enquanto essa sanção ou coima, bem 
como a queixa correspondente e/ou o 
instrumento que permite a sua execução no 
Estado-Membro requerente, for contestada 
nesse Estado-Membro.

A autoridade requerente tem que justificar 
o facto de requerer a execução de uma 
sanção ou a cobrança de uma coima ou 
contribuições retroativas da segurança 
social, assim como a notificação da decisão 
que imponha uma sanção ou coima se e 
enquanto essa sanção ou coima, bem como 
a queixa correspondente e/ou o instrumento 
que permite a sua execução no 
Estado-Membro requerente, for contestada 
nesse Estado-Membro, exceto se for 
possível efetuar a execução no 
Estado-Membro requerido. Contudo, a 
autoridade requerente pode solicitar a 
todo o momento uma medida cautelar de 
congelamento e confisco de bens, a fim de 
limitar o risco de não cobrança antes da 
decisão final, em conformidade com a 
«Diretiva (…) sobre o congelamento e o 
confisco do produto do crime na União 
Europeia». Os Estados-Membros de 
acolhimento podem ainda permitir uma 
inscrição automática dos trabalhadores 
em causa no sistema de segurança social 
do Estado-Membro de acolhimento.

Or. en
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Alteração 327
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 14 –  nº 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As disposições relativas à execução 
de coimas e de sanções também se 
aplicam às coimas impostas como parte de 
decisões jurídicas executórias proferidas 
por tribunais nacionais.

Or. en

Justificação

Os tribunais do estado de acolhimento ou do estado em que uma empresa se encontra 
estabelecida devem ser autorizados a impor coimas às empresas que atuam em violação das 
legislações nacionais e da União, e a atribuir uma indemnização adequada e outros 
pagamentos aos trabalhadores que sejam vítimas de tais violações da lei.

Alteração 328
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade requerente deve notificar sem 
demora a autoridade requerida da referida 
contestação.

A autoridade requerente deve notificar sem 
demora a autoridade requerida da referida 
contestação do assunto, a menos que seja 
possível a execução no Estado-Membro 
requerido. Contudo, a autoridade 
requerente pode solicitar uma medida 
cautelar de congelamento e confisco de 
bens, a fim de limitar o risco de não 
cobrança antes da decisão final, em 
conformidade com a «Diretiva (…) sobre 
o congelamento e o confisco do produto 
do crime na União Europeia».

Or. en
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Alteração 329
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade requerida pode cobrar 
montantes à pessoa singular ou coletiva em 
causa e reter quaisquer despesas 
relacionadas com a cobrança, em 
conformidade com as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas ou práticas do 
Estado-Membro da entidade requerida 
aplicáveis a pedidos semelhantes.

A autoridade requerida pode cobrar 
montantes à pessoa singular ou coletiva em 
causa e reter quaisquer despesas 
relacionadas com a cobrança, em 
conformidade com as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas ou práticas do 
Estado-Membro da entidade requerida 
aplicáveis a pedidos semelhantes. Se a 
autoridade requerida suportar quaisquer 
despesas relacionadas com a recuperação, 
informará a autoridade requerente e 
fornecerá uma justificação para essas 
despesas. 

Or. en

Alteração 330
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 18 –  nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. A cooperação administrativa e a 
assistência mútua entre as autoridades 
competentes dos Estados-Membros
previstas nos artigos 6.º, 7.º, 10.º, n.º 3,
13.º, 14.º e 15.º devem ser implementadas 
através do Sistema de Informação do 
Mercado Interno (IMI) estabelecido pelo 
[referência ao Regulamento IMI]

1. A cooperação administrativa entre as 
autoridades competentes dos
Estados-Membros previstas nos artigos 6.º, 
7.º, 10.º, n.º 3, 13.º, 14.º e 15.º devem ser 
implementadas, na medida do possível,
através do Sistema de Informação do 
Mercado Interno (IMI) estabelecido pelo 
[referência ao Regulamento IMI], e ser 
completadas por outros meios de 
cooperação estabelecidos, tais como 
acordos bilaterais.



AM\916992PT.doc 117/119 PE498.075v01-00

PT

Or. en

Alteração 331
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 18 –  nº 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A assistência mútua entre as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros prevista no artigo 
pertinente da presente diretiva e da 
Diretiva 96/71/CE deve ser aplicada, 
quando possível, com a utilização do 
Sistema de Informação do Mercado 
Interno (IMI), estabelecido pelo 
[referência ao Regulamento IMI] e 
através dos meios de cooperação 
estabelecidos existentes, tais como 
acordos bilaterais.

Or. en

Alteração 332
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 18 –  nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem continuar a 
aplicar acordos bilaterais em matéria de 
cooperação administrativa entre as 
respetivas autoridades competentes no que 
respeita à aplicação e ao acompanhamento 
das condições de emprego aplicáveis aos 
trabalhadores destacados referidas no 
artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE, desde que 
esses acordos não afetem os direitos e as 
obrigações dos trabalhadores e das 
empresas em causa.

2. Durante três anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva, os 
Estados-Membros podem continuar a 
aplicar acordos bilaterais em matéria de 
cooperação administrativa entre as 
respetivas autoridades competentes no que 
respeita à aplicação e ao acompanhamento 
das condições de emprego aplicáveis aos 
trabalhadores destacados referidas no 
artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE, desde que 
esses acordos não afetem os direitos e as 
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obrigações dos trabalhadores e das 
empresas em causa.

Or. en

Alteração 333
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Lista negra da UE para violações graves

Um ano após a data referida no 
artigo 20.º, a Comissão deve apresentar ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu uma 
avaliação de impacto relativa à 
viabilidade de uma lista negra na UE para 
pessoas singulares e coletivas que violam 
repetida e gravemente as disposições da 
Diretiva 96/71/CE e da presente diretiva.

Or. en

Alteração 334
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 21 –  nº 1

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar cinco anos após o termo do 
prazo de transposição, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu um relatório de aplicação das 
disposições da presente diretiva 
acompanhado, se for caso disso, das 
propostas adequadas.

O mais tardar três anos após o termo do 
prazo de transposição, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu um relatório de aplicação das 
disposições da presente diretiva 
acompanhado, se for caso disso, das 
propostas adequadas.
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Or. en


