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22.3.2019 A8-0206/723

Amendamentul 723
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a crea un sector al 
transportului rutier sigur, eficient și 
responsabil din punct de vedere social, este 
necesar să se asigure condiții adecvate de 
muncă și o protecție socială 
corespunzătoare pentru conducătorii auto, 
pe de o parte, și condiții comerciale și de 
concurență echitabile pentru operatori, pe 
de altă parte.

(1) Pentru a crea un sector al 
transportului rutier sigur, eficient și 
responsabil din punct de vedere social, este 
necesar să se asigure libera circulație a 
mărfurilor și libertatea de a presta 
servicii, condiții adecvate de muncă și o 
protecție socială corespunzătoare pentru 
șoferi, pe de o parte, și un mediu de 
afaceri adecvat pentru operatori, 
respectându-se totodată libertățile 
fundamentale, libera circulație a 
mărfurilor și, în special, libertatea de a 
presta servicii, libertăți garantate în 
tratate.

Or. pl



AM\1180669RO.docx PE621.702v01-00

RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0206/724

Amendamentul 724
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Toate normele naționale aplicate 
transportului rutier trebuie să fie 
proporționale și justificate și nu trebuie să 
împiedice sau să facă mai puțin atractivă 
exercitarea libertăților fundamentale 
garantate de tratat, cum ar fi libera 
circulație a mărfurilor și libertatea de a 
presta dacă se dorește menținerea 
competitivității Uniunii, inclusiv a 
costurilor produselor și serviciilor, sau 
chiar creșterea acesteia, prin protejarea 
condițiilor de muncă ale șoferilor și prin 
protecție socială și luând în considerare 
caracteristicile specifice ale sectorului, 
deoarece conducătorii auto sunt lucrători 
cu mobilitate înaltă și nu lucrători 
detașați;
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22.3.2019 A8-0206/725

Amendamentul 725
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Nivelul ridicat de mobilitate inerent 
serviciilor de transport rutier necesită o 
atenție deosebită pentru asigurarea 
faptului că toți conducătorii auto 
beneficiază de drepturile care li se cuvin și 
că operatorii nu se confruntă cu obstacole 
administrative disproporționate, care le 
limitează în mod nejustificat libertatea de a 
presta servicii transfrontaliere.

(2) Nivelul ridicat de mobilitate inerent 
serviciilor de transport rutier necesită o 
atenție deosebită pentru a garanta că toți 
șoferii beneficiază de drepturile care li se 
cuvin și că operatorii, din care cea mai 
mare parte (90 %) sunt IMM-uri cu mai 
puțin de 10 angajați, nu se confruntă cu 
obstacole administrative disproporționate 
sau cu controale excesive și 
discriminatorii, care le limitează 
nejustificat libertatea de a presta servicii 
transfrontaliere.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/726

Amendamentul 726
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Echilibrul dintre îmbunătățirea 
condițiilor sociale și de muncă ale 
conducătorilor auto și facilitarea 
exercitării libertății de a presta servicii de 
transport rutier pe baza unei concurențe 
loiale între operatorii naționali și străini 
este esențial pentru buna funcționare a 
pieței interne.

(3) Echilibrul dintre facilitarea 
exercitării libertății de a presta servicii de 
transport rutier pe baza unei concurențe 
nediferențiate între operatorii naționali și 
străini, în conformitate cu dispozițiile 
tratatului, precum și necesitatea unor 
condiții sociale și de muncă adecvate 
pentru șoferi sunt esențiale pentru buna 
funcționare a pieței interne.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/727

Amendamentul 727
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Echilibrul dintre îmbunătățirea 
condițiilor sociale și de muncă ale 
conducătorilor auto și facilitarea exercitării 
libertății de a presta servicii de transport 
rutier pe baza unei concurențe loiale între 
operatorii naționali și străini este esențial 
pentru buna funcționare a pieței interne.

(3) Echilibrul dintre îmbunătățirea 
condițiilor de muncă ale conducătorilor 
auto și facilitarea exercitării libertății de a 
presta servicii de transport rutier pe baza 
unei concurențe loiale între operatorii din 
UE este esențial pentru buna funcționare a 
pieței interne.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/728

Amendamentul 728
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După evaluarea eficacității și a 
eficienței legislației sociale actuale a 
Uniunii în domeniul transportului rutier, au 
fost identificate anumite lacune ale 
dispozițiilor existente și deficiențe ale 
controlului aplicării acestora. În plus, 
există o serie de discrepanțe între statele 
membre în ceea ce privește interpretarea și 
aplicarea normelor. Acest lucru creează 
insecuritate juridică și inegalitate de 
tratament pentru conducătorii auto și 
operatori, ceea ce aduce prejudicii 
condițiilor sociale, de muncă și de 
concurență în acest sector.

(4) După evaluarea eficacității și a 
eficienței legislației sociale actuale a 
Uniunii în domeniul transportului rutier, au 
fost identificate anumite lacune ale 
dispozițiilor existente și deficiențe ale 
controlului aplicării acestora. În plus, 
există o serie de discrepanțe între statele 
membre în ceea ce privește interpretarea și 
aplicarea normelor. Acest lucru creează 
incertitudine juridică și conduce la 
practici ilegale care constau în tratarea 
inegală a conducătorilor auto și a 
operatorilor în unele state membre, ceea 
ce aduce prejudicii condițiilor sociale, de 
muncă și de concurență în acest sector.

Or. pl


