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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Verifica que, no âmbito da livre circulação de trabalhadores no mercado interno, se 
multiplicam os casos de trabalho não declarado; considera que esse fenómeno prejudica 
tanto os trabalhadores e as finanças pública como o bom funcionamento do mercado
interno;

2. Insta os Estados-Membros a renunciar o mais rapidamente possível às disposições
transitórias que limitam a mobilidade dos trabalhadores dos novos Estados-Membros, pois 
essas restrições encorajam muito em especial o trabalho não declarado;

3. Convida a Comissão a proceder à revisão da Directiva 96/71/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 16 de Dezembro de 1996, relativa ao destacamento de trabalhadores no 
âmbito de uma prestação de serviços1, designadamente a fim de reforçar a cooperação
administrativa e os intercâmbios de informações entre as autoridades nacionais 
competentes (inspecções do trabalho, administrações fiscais, organismos de segurança 
social), tendo em vista prevenir e remediar o trabalho não declarado; 

4. Solicita à Comissão que estude a contribuição que os sistemas criados em conformidade 
com a Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro 
de 2006, relativa aos serviços no mercado interno2, incluindo os balcões únicos, poderão
dar à luta contra o trabalho não declarado; 

5. Salienta que o número de casos de trabalho não declarado no quadro de cadeias de 
subcontratação poderia ser fortemente reduzido mediante um sistema de responsabilização
acrescida dos mandantes e dos donos da obra.

                                               
1 JO L 18 de 21.1.1997, p. 1.
2 JO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
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