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Propunere de rezoluție 

Considerentul N se citește după cum urmează: 

N. întrucât, la 15 iulie 2014 și în discursul său privind starea Uniunii 2015, Jean-Claude 

Juncker, Președintele Comisiei, a subliniat necesitatea unei piețe a muncii mai echitabile 

și cu adevărat paneuropene, care poate fi realizată prin promovarea și protejarea 

dreptului cetățenilor la liberă circulație ca un drept fundamental al Uniunii, evitându-se, 

totodată, apariția unor cazuri de abuz și a unor riscuri de dumping social; 

Considerentul O se citește după cum urmează: 

O. întrucât Curtea de Justiție a relevat, în hotărârea sa în cauza C-341/05 Laval din 18 

decembrie 20071, dreptul de a lansa o acțiune colectivă împotriva unui posibil dumping 

social și a subliniat că o astfel de acțiune trebuie să fie proporțională, pentru a nu 

restricționa libertățile fundamentale ale UE, cum ar fi libertatea de a presta servicii; 

 

Considerentul V se citește după cum urmează: 

                                                 
1http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=71925&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&oc

c=first&part=1&cid=498309 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=71925&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=498309
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=71925&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=498309
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V. întrucât numărul lucrătorilor detașați în cadrul Uniunii se ridică la 1,92 milioane, în 

principal în sectorul construcțiilor (43,7 % dintre toți lucrătorii detașați), precum și în 

sectoarele serviciilor, transporturilor, comunicațiilor și agriculturii; 

Punctul 20 se citește după cum urmează: 

20. ia act de faptul că Directiva 96/71/CE se referă doar la articolele 64 și 74 din TFUE 

referitoare la libertatea de prestare a serviciilor și la libertatea de stabilire, în timp ce 

unul dintre principalele scopuri ale directivei este protejarea lucrătorilor; reamintește, de 

altfel, importanța articolelor 151 și 153 din TFUE care stabilesc pentru UE și statele 

sale membre obiective privind promovarea ocupării forței de muncă, îmbunătățirea 

condițiilor de viață și de muncă, o protecție socială adecvată, promovarea dialogului 

social și combaterea excluziunii; 

Punctul 39 se citește după cum urmează: 

39. subliniază că dimensiunea socială a Strategiei în materie de aviație pentru Europa 

publicate de Comisie la 7 decembrie 2015 ar trebui consolidată, deoarece condițiile de 

ocupare a forței de muncă de calitate și condițiile bune de lucru sunt direct legate de 

păstrarea securității și a siguranței atât pentru pasageri, cât și pentru personal; 

subliniază, în plus, că este necesar ca atât Comisia, cât și statele membre să 

monitorizeze și să asigure punerea corespunzătoare în aplicare a legislației naționale 

sociale și a contractelor colective de companiile aeriene care au baze operaționale pe 

teritoriul UE; reamintește, în această privință, legătura dintre standardele sociale și de 

mediu, calitatea serviciilor și siguranță; recunoaște importanța asigurării unei instruiri 

minime pentru personalul de întreținere în sectoarele aviației civile; solicită Comisiei să 

propună o revizuire a Regulamentului (CE) nr. 868/2004 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind protecția împotriva subvenționării și 

practicilor tarifare neloiale ale țărilor nemembre, care cauzează prejudicii operatorilor 

de transport aerian comunitari prin furnizarea de servicii aeriene similare1 și să 

analizeze cauzele care stau la baza neaplicării acestuia; invită Comisia și statele membre 

să revizuiască reglementările referitoare la formarea inițială și la acordarea de licențe 

echipajelor în vederea eliminării deficiențelor care conduc la exploatarea piloților, cum 

ar fi contractele de tipul „pay to fly” („plătește ca să zbori”); 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 

                                                 
1  JO L 162, 30.4.2004, p. 1. 


