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SUGESTII

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forţei de muncă şi afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. constată o multiplicare a cazurilor de muncă nedeclarată în cadrul liberei circulaţii a forţei 
de muncă pe piaţa internă; estimează că acest lucru aduce prejudicii atât lucrătorilor şi 
finanţelor publice, cât şi bunei funcţionări a pieţei interne; 

2. invită insistent statele membre să renunţe, cât mai curând posibil, la dispoziţiile tranzitorii 
care limitează mobilitatea lucrătorilor din noile state membre, având în vedere în special 
faptul că aceste restricţii încurajează munca nedeclarată;

3. invită Comisia să revizuiască Directiva 96/71/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de 
servicii1, în special pentru a consolida cooperarea administrativă şi schimburile de 
informaţii între autorităţile naţionale competente (inspecţia muncii, administraţiile fiscale, 
organismele de securitate socială), pentru a preveni munca nedeclarată şi a soluţiona
problemele din acest domeniu;

4. solicită Comisiei să studieze modul în care sistemele instituite prin Directiva 
2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind 
serviciile în cadrul pieţei interne2, inclusiv ghişeele unice, ar putea contribui la lupta 
împotriva muncii nedeclarate;

5. subliniază că numărul de cazuri de muncă nedeclarată în cadrul unor lanţuri de 
subcontractanţi ar putea fi redus semnificativ printr-un sistem de responsabilizare sporită 
a entităţilor contractante şi a managerilor de proiecte.

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