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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre inspeções laborais eficazes como estratégia para melhorar as condições de 
trabalho na Europa
(2013/2112(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia e, em particular, o seu preâmbulo e os 
artigos 3.º e 6.º,

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente os 
seus artigos 6.º, 9.º, 145.º, 151.º, 152.º, 153.º, 154.º, 156.º, 159.º e 168.º,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e, em particular, os 
seus artigos 1.º, 3.º, 27.º, 31.º, 32.º e 33.º,

– Tendo em conta a Carta Social Europeia, de 3 de maio de 1996, e, em particular, a sua 
Parte I e o artigo 3.º da sua Parte II,

– Tendo em conta as normas fundamentais sobre o trabalho da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), as convenções e as recomendações da OIT sobre a administração do 
trabalho e inspeção do trabalho (Convenções 81 e 129), que constituem uma referência 
internacional para garantir a aplicação das disposições legais relativas às condições de 
trabalho e à proteção dos trabalhadores,

– Tendo em conta a Convenção n.º 143 da OIT sobre os trabalhadores migrantes (1975) e as 
disposições complementares da OIT sobre os trabalhadores migrantes, que preveem a 
adoção de todas as medidas necessárias e adequadas para eliminar a imigração clandestina 
que tenha por objeto encontrar trabalho e o trabalho ilegal dos imigrantes, e tendo em 
conta igualmente as disposições para a aplicação de sanções administrativas, civis e penais 
em matéria de trabalho ilegal dos trabalhadores imigrantes,

– Tendo em conta a Agenda do Trabalho Digno da OIT,

– Tendo em conta as convenções e recomendações da OIT no domínio da saúde e da 
segurança no local de trabalho,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1338/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de dezembro de 2008, relativo às estatísticas comunitárias sobre saúde 
pública e saúde e segurança no trabalho1,

– Tendo em conta a Diretiva 89/391/CEE do Conselho, de 12 de junho de 1989, relativa à 
aplicação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde dos 
trabalhadores no trabalho (diretiva-quadro)2 e as suas diretivas especiais,

– Tendo em conta a Diretiva 2003/88/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de 
novembro de 2003, relativa a determinados aspetos da organização do tempo de trabalho3,

                                               
1 JO L 354, de 31.12.2008, p. 70.
2 JO L 183, de 29.06.89, p. 1.
3 JO L 299, de 18.11.03, p. 9.
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– Tendo em conta a resolução do Conselho e dos representantes dos governos dos 
Estados-Membros, reunidos no Conselho, de 22 de abril de 1999, sobre um código de 
conduta para uma melhor cooperação entre as autoridades dos Estados-Membros em 
matéria de combate à fraude transnacional nas prestações e contribuições para a segurança 
social e ao trabalho não declarado, bem como em matéria de disponibilização 
transnacional de trabalhadores1,

– Tendo em conta a Diretiva 1999/85/CE do Conselho, de 22 de outubro de 1999, que altera 
a Diretiva 77/388/CEE no que diz respeito à possibilidade de aplicação a título 
experimental de uma taxa reduzida de IVA a serviços com grande intensidade do fator 
trabalho2,

– Tendo em conta a Diretiva 2009/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de 
junho de 2009, que estabelece normas mínimas sobre sanções e medidas contra os 
empregadores de nacionais de países terceiros em situação irregular3,

– Tendo em conta Comunicação da Comissão de 24 de outubro de 2007 intitulada 
"Intensificar o combate ao trabalho não declarado" (COM(2007)0628),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 24 de outubro de 2007, resultado da 
consulta pública sobre o Livro Verde da Comissão “Modernizar o Direito do Trabalho 
para enfrentar os desafios do séc. XXI” (COM(2007)0627),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de março de 2010, intitulada "Europa 
2020 – Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo" 
(COM(2010)2020), e o seu principal objetivo, que consiste em aumentar para 75% os 
níveis de emprego na União Europeia até ao fim da década,

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de dezembro de 2011, sobre a avaliação intercalar 
da estratégia comunitária 2007-2012 para a saúde e a segurança no trabalho4,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 9 de outubro de 2008, sobre a intensificação do 
combate ao trabalho não declarado5,

– Tendo em conta a sua Resolução de 23 de maio de 2007 intitulada "Promover um trabalho 
digno para todos”6,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 11 de julho de 2007, sobre a modernização do 
Direito do Trabalho perante os desafios do século XXI7,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 26 de outubro de 2006, sobre a aplicação da Diretiva 

                                               
1 JO C 125 de 6.5.1999, p. 1.
2 JO L 277, de 28.10.99, p. 34.
3 JO L 168, de 30.06.09, p. 24.
4 JO C 168 E de 14.6.2013, p. 102.
5 JO C 9 E de 15.1.2010, p. 1.
6 JO C 102 E de 24.04.08, p. 321.
7 JO C 175 E de 10.07.08, p. 401.
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96/71/CE relativa ao Destacamento de Trabalhadores1,

– Tendo em conta a sua resolução, de 26 de março de 2009, sobre a responsabilidade social 
das empresas nos acordos de comércio internacionais2,

– Tendo em conta as orientações integradas para o crescimento e emprego (2008-2010) 
(COM(2007)0803),

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho, de 22 de dezembro de 1995, relativa à 
harmonização dos meios de luta contra a imigração e o emprego ilegais3,

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho, de 27 de setembro de 1996, sobre a luta 
contra o emprego ilegal de nacionais de Estados terceiros4,

– Tendo em conta o relatório da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de 
Vida e de Trabalho (EUROFOUND) sobre o combate ao trabalho não declarado na União 
Europeia,

– Tendo em conta o Eurobarómetro Especial sobre o trabalho não declarado,

– Tendo em conta o estudo intitulado “ICENUW - Implementing Cooperation in a European 
Network against undeclared work’ (ICENUW - Implementar a cooperação numa Rede 
Europeia Contra o Trabalho Não Declarado) (2010),

– Tendo em conta o estudo “CIBELES: Convergence of Inspectorates building a European 
Level Enforcement System” (Convergência dos serviços de inspeção para formar um 
sistema europeu de medidas de aplicação”),

– Tendo em conta o estudo sobre “Indirect measurement methods for undeclared work in 
the EU” (Métodos de medição indireta para o trabalho não declarado na UE) (2010),

– Tendo em conta o estudo sobre “Feasibility of establishing a European platform for 
cooperation between labour inspectorates and other relevant monitoring and enforcement 
bodies with the aim of preventing and fighting undeclared work” (Viabilidade da criação 
de uma plataforma europeia para a cooperação entre os serviços de inspeção do trabalho e 
outros órgãos de fiscalização e aplicação pertinentes, tendo em vista a prevenção e o 
combate ao trabalho não declarado) (2010, Regioplan),

– Tendo em conta o acórdão do Tribunal de Justiça Europeu, de 19 de dezembro de 2012, 
no processo C-577/10, Comissão Europeia/Reino da Bélgica,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (A7-
0000/2013),

A. Considerando que as inspeções de trabalho assumem uma importância fundamental para a 
proteção dos direitos dos trabalhadores, para evitar práticas abusivas no trabalho e para 

                                               
1 JO C 313 E de 20.12.06, p. 452.
2 JO C 117 E de 06.05.10, p. 176.
3 JO C 5 de 10.01.96, p. 1.
4 JO C 304 de 14.10.96, p. 1.
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promover um crescimento económico equitativo e social, na medida em que garantem o 
pagamento efetivo de salários e contribuições para a segurança social, contribuindo dessa 
forma para o aumento das receitas fiscais e das receitas do sistema de assistência social;

B. Considerando que o trabalho não declarado tem um impacto negativo na economia dos 
Estados-Membros e na sustentabilidade financeira do modelo social europeu, e que 
compromete o financiamento e a distribuição das prestações sociais e serviços públicos;

C. Considerando que os trabalhadores em situação laboral irregular sofrem consequências 
negativas indiretas, tais como a falta de acesso a formação e o receio de sofrerem um 
acidente ou de serem descobertos, o que por sua vez afeta a produtividade das empresas e 
a economia no seu todo;

D. Considerando que o trabalho não declarado provoca distorções de concorrência no 
mercado interno, uma vez que constitui uma forma de concorrência desleal face a outros 
Estados e empresas;

E. Considerando que o trabalho não declarado corresponde atualmente a 18,8% do PIB na 
UE-27 e a mais de 30% do PIB em alguns Estados-Membros;

I. Medidas de controlo ao nível nacional

Princípios para inspeções de trabalho eficazes

1. Sublinha que as inspeções de trabalho constituem uma função de serviço público que, na 
ausência de postos equivalentes, apenas pode ser desempenhada por trabalhadores 
independentes do setor público;

2. Faz notar que todas as categorias de trabalhadores por conta de outrem ou por conta 
própria, independentemente do seu estatuto, contrato de trabalho ou origem, são 
abrangidas pela competência das autoridades nacionais de controlo e devem beneficiar da 
mesma proteção;

3. Considera que as inspeções de trabalho apenas podem ser realizadas de forma eficaz se as 
autoridades responsáveis dispuserem de meios financeiros e humanos suficientes;
manifesta a sua preocupação face à falta de pessoal das autoridades de controlo nos 
Estados-Membros; exorta os Estados-Membros a reforçarem os seus sistemas de inspeção 
do trabalho;

4. Recorda que todos os Estados-Membros assinaram e ratificaram a Convenção n.º 81 da 
OIT relativa às inspeções do trabalho; insta, por conseguinte, os Estados-Membros a 
respeitarem os princípios inscritos nessa convenção;

5. Solicita aos Estados-Membros que, em caso de abusos detetados pelas inspeções de 
trabalho, protejam os trabalhadores afetados e lhe possibilitem reivindicar os seus direitos 
de forma gratuita; assinala que as disposições nesta matéria, nomeadamente o direito a 
recurso individual ou coletivo das vítimas, garantem uma proteção eficaz dos 
trabalhadores;
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6. Exorta os Estados-Membros a criminalizar o incumprimento das condições de trabalho;

7. Observa que o estabelecimento de uma rede eletrónica entre todos os serviços sociais 
envolvidos, semelhante, por exemplo, à rede belga «Crossroads Bank for Social 
Security»1 , facilitaria o intercâmbio de dados entre todas as autoridades competentes e 
constituiria um instrumento útil através do qual as autoridades nacionais de controlo 
poderiam aceder mais rapidamente aos dados necessários à realização das inspeções;

8. Salienta que as inspeções de trabalho que envolvem trabalhadores migrantes provenientes 
da UE e de países terceiros estão associadas a inúmeros problemas, nomeadamente no que 
respeita às funções e ao âmbito de competências das autoridades nacionais de controlo;  
observa que a criação de sistemas eletrónicos nacionais para o registo prévio obrigatório 
dos trabalhadores estrangeiros pelos empregadores, tais como o sistema belga LIMOSA2, 
facilitaria de forma considerável as inspeções de trabalho;

9. Sublinha o papel fundamental dos parceiros sociais e, em particular, dos representantes 
dos trabalhadores, tendo em vista o cumprimento das regulamentações existentes; insta os 
Estados-Membros a envolver formalmente os parceiros sociais nas inspeções de trabalho;

10. Observa que os trabalhadores em regime de trabalho temporário são mais frequentemente 
expostos a condições de trabalho insuficientes em comparação com os trabalhadores 
permanentes das empresas; assinala que um controlo eficaz das condições de trabalho 
temporário requer o alargamento do âmbito de competências dos inspetores de forma a 
incluir o controlo das agências de trabalho temporário, bem como o controlo do 
cumprimento das normas salariais, laborais e relativas ao salário mínimo;

11. Relembra que os trabalhadores que prestam serviços ao domicílio trabalham muitas vezes 
sem estarem registados e que, no entanto, esta situação permanece frequentemente fora do 
âmbito de competências das autoridades nacionais de inspeção laboral; solicita aos 
Estados-Membros que prevejam a possibilidade de realizar inspeções em domicílios 
privados e introduzam sanções eficazes;

12. Lamenta o aumento significativo do falso trabalho independente, sobretudo no setor da 
construção; exige aos Estados-Membros a adoção de medidas de controlo adequadas 
destinadas a combater o falso trabalho independente, por exemplo através da definição de 
critérios que permitam distinguir os trabalhadores por conta de outrem dos trabalhadores 
independentes;

Trabalho não declarado

13. Solicita às autoridades de inspeção laboral nacionais que formulem um plano de ação de 
combate ao trabalho não declarado, que abranja todas as formas de abuso no âmbito do 
trabalho por conta de outrem e por conta própria;

14. Considera que os programas nacionais de formação contínua para inspetores do trabalho 
devem incluir capítulos específicos sobre o trabalho não declarado, bem como sobre temas 
conexos, como a migração e o tráfico de seres humanos;

                                               
1 http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html
2 https://www.socialsecurity.be/foreign/de/employer_limosa/home.html
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15. Toma nota da tendência para o aumento do trabalho por conta própria, da externalização e 
da subcontratação; é de opinião que o sistema de responsabilidade geral das empresas 
sobre a totalidade da cadeia de subcontratação constitui um instrumento eficaz para um 
melhor seguimento dos contratos e considera necessário que este sistema seja introduzido 
em todos os Estados-Membros;

Proteção dos trabalhadores - Saúde e segurança no local de trabalho

16. Assinala o problema da implementação de medidas em matéria de saúde e segurança no 
trabalho no que se refere aos trabalhadores que se dedicam a atividades não declaradas;
salienta que o direito à saúde e segurança no trabalho é independente do estatuto do 
trabalhador por conta de outrem ou por conta própria e que esse direito deve ser 
concretizado através de uma melhor aplicação da legislação atual;

17. Exige o agravamento das sanções aplicadas às empresas que não cumpram as suas 
obrigações no que se refere aos direitos fundamentais dos trabalhadores e considera que 
essas sanções devem ser formuladas de um modo tão dissuasivo que o empregador não 
possa obter qualquer lucro através da evasão às normas existentes em matéria de saúde e 
segurança no trabalho;

II. Recomendações políticas a nível europeu

Intercâmbio de informações transfronteiras mais rápido e eficaz

18. Considera que uma boa cooperação entre as autoridades nacionais é fundamental para pôr 
termo ao «dumping social» e para assegurar uma concorrência leal no mercado interno;
acolhe com agrado a iniciativa da Comissão com vista à criação de uma plataforma 
europeia de inspetores do trabalho;

19. Solicita à Comissão que crie uma agência europeia transfronteiras para as situações de 
incumprimento das normas em matéria de proteção dos trabalhadores e de trabalho não 
declarado, cujas tarefas incluiriam, entre outras aspetos, a identificação de empresas 
fictícias, o controlo de prestadores de serviços transnacionais, a introdução de programas 
de formação contínua, a identificação de novas técnicas de evasão e a organização de 
controlos transfronteiras;

20. Solicita à Comissão que introduza um cartão europeu de segurança social à prova de 
falsificação, que contenha todos os dados relevantes para a verificação da relação laboral, 
tais como o sistema de segurança social e o tempo de trabalho, e que respeite estritamente 
as normas em matéria de proteção de dados;

21. Solicita à Comissão que introduza um mecanismo de alerta rápido europeu para as 
infrações às normas de proteção dos trabalhadores e infrações relacionadas com o trabalho 
não declarado, que favoreça um intercâmbio rápido entre os Estados-Membros e que tenha 
por base uma lista negra, a fim de precaver atempadamente os abusos contra os 
trabalhadores; salienta que esse mecanismo de alerta rápido poderá ter como referência o 
atual sistema europeu de alerta rápido para produtos de consumo não alimentares 
(RAPEX);
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22. É de opinião que uma base de dados europeia que inclua os dados e os factos relativos ao 
emprego ilegal representa um importante valor acrescentado europeu no combate ao 
trabalho não declarado;

23. Assinala que, até à data, os direitos de controlo das autoridades nacionais de controlo 
sobre as empresas estrangeiras são muito limitados; solicita que os atestados de 
destacamento A1 sejam incorporados num registo eletrónico à escala da UE, de modo a 
permitir o controlo das relações laborais dos trabalhadores destacados nos Estados-
Membros;

Novas iniciativas legislativas a nível da UE

24. Salienta que as diretivas existentes em matéria social e de emprego não destacam 
suficientemente a importância de uma melhor execução nem o papel das inspeções de 
trabalho; considera que é imprescindível analisar as diretivas existentes e, se for caso 
disso, efetuar uma revisão das mesmas, bem como ter em conta o papel das inspeções de 
trabalho no contexto das novas iniciativas legislativas em matéria social e de emprego, de 
modo a garantir uma proteção eficaz;

25. Critica, no âmbito da diretiva relativa ao destacamento de trabalhadores, a proposta da 
Comissão no sentido de reduzir as competências de controlo nacionais através de listas 
fechadas de medidas; considera importante que as autoridades de inspeção laboral 
nacionais possam controlar todos os aspetos que considerarem relevantes;

26. Solicita à Comissão que proponha uma diretiva que permita o controlo exaustivo dos 
serviços de emprego – neste contexto, as empresas de recrutamento seriam certificadas e 
teriam de notificar uma entidade central sobre a sua atividade de intermediário;

27. Solicita à Comissão que, no respeito do princípio de subsidiariedade, proponha uma 
diretiva que apoie o papel dos inspetores do trabalho e que estabeleça normas europeias 
aplicáveis às inspeções de trabalho;

28. Salienta que a política de concorrência se aplica à escala europeia; considera que é 
necessário, de acordo com o mesmo modelo, integrar no Tratado da UE medidas de luta 
contra o «dumping social», cujo poder de aplicação seria conferido à Comissão; considera 
que esses poderes devem incluir a imposição de sanções às empresas, de acordo com o 
modelo das sanções aplicáveis no âmbito do direito da concorrência;

29. Considera importante que as normas de combate ao «dumping social» introduzidas pela 
Comissão sejam integradas num ato jurídico vinculativo; considera que é necessário 
introduzir uma inspeção do trabalho à escala europeia, a fim de executar esses poderes;

30. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos Parlamentos nacionais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

As transformações económicas e sociais das últimas décadas têm tido um impacto dramático 
no mundo do trabalho. A globalização da economia mundial teve efeitos negativos nas 
relações de trabalho, tradicionalmente seguras e justas. A subcontratação, a externalização, a 
precariedade, a intensificação e a insegurança do trabalho têm vindo a prejudicar a qualidade 
do emprego na Europa.

Esta degradação gradual das relações de trabalho tem sido acompanhada pelo desrespeito 
pelas leis laborais e pelos direitos dos trabalhadores. A UE tem vindo a ser confrontada com a 
realidade do trabalho não declarado e da economia paralela.

Se, se por um lado, a economia paralela representa um entrave ao desenvolvimento de uma 
sociedade, por outro, o trabalho não declarado dá origem a uma categoria de trabalhadores 
marginalizados, com grandes probabilidades de serem afetados por dificuldades de ordem 
financeira e social. O facto de não terem um ordenado nem um sistema de segurança social 
faz com que os trabalhadores não declarados enfrentem dificuldades para planear a sua vida 
familiar e o seu futuro, para além de lhes ser impedido o acesso a necessidades básicas, como 
o alojamento. Não podem contribuir para e, por conseguinte, não podem beneficiar 
plenamente dos sistemas de segurança social e, regra geral, recebem salários inferiores em 
relação aos praticados no setor. Esta situação não representa apenas uma ameaça para estes 
trabalhadores, mas também para os trabalhadores declarados, que se veem confrontados com 
a concorrência de salários mais baixos.

O trabalho não declarado e a economia paralela têm consequências prejudiciais para a 
economia no seu todo, tendo implicações na qualidade dos produtos e serviços, na 
produtividade das empresas e promovendo uma concorrência desleal com o mercado único, 
pela perda de receitas fiscais através da evasão fiscal e do não pagamento de contribuições.
Tem também um impacto direto na sociedade, uma vez que tem implicações nas condições de 
trabalho, na segurança no local de trabalho, na exploração de categorias sociais vulneráveis, 
como os imigrantes, os jovens, as mulheres, os trabalhadores pouco ou menos qualificados, na 
ausência de pagamento das contribuições para a segurança social a nível nacional, sem falar 
nas respetivas implicações em termos de pensões e de cobertura social.

O trabalho não declarado representa igualmente uma ameaça para as empresas. Trabalhadores 
mais motivados são mais produtivos e realizam um trabalho de maior qualidade. A motivação 
aumenta quando o trabalhador se sente apreciado, seguro e é tratado de forma justa. Os 
trabalhadores não declarados não são valorizados, não são tratados de forma justa, nem se 
sentem seguros, como os trabalhadores declarados. Pelo contrário, recebem salários inferiores 
e são facilmente substituídos.

Especialmente em tempos de crise, em que os governos europeus e a Comissão Europeia 
apelam à consolidação orçamental, importa considerar o facto de o volume de trabalho não 
declarado representar 18,8% do PIB total da UE27, podendo em alguns países atingir os 30%.
A consolidação orçamental pode apenas ser bem-sucedida se as finanças públicas não sejam 
afetadas de forma negativa por práticas de concorrência desleal.

O presente relatório visa salientar o papel dos sistemas de inspeção laboral na luta contra o 
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trabalho não declarado na UE. Atualmente, todas as formas de luta contra o trabalho não 
declarado que envolvem serviços de inspeção do trabalho enfrentam dificuldades em 
inúmeros Estados-Membros, uma vez que o financiamento destinado a estes serviços tem 
vindo a ser reduzido, como medida de poupança.

Eis a razão pela qual o presente relatório salienta os problemas que os inspetores do trabalho 
enfrentam na União Europeia e apresenta recomendações políticas para fazer face ao trabalho 
não declarado e ajudar os inspetores a trabalharem de forma mais eficaz.

A inspeção do trabalho representa um aspeto essencial da administração do trabalho. São 
essenciais para a boa governação serviços de inspeção do trabalho eficazes e capazes de 
enfrentar os desafios de um mercado laboral em mutação. Os inspetores do trabalho são 
essenciais para garantir o respeito pelos direitos dos trabalhadores, para a prevenção de 
abusos por empregadores sem escrúpulos e para a promoção do desenvolvimento económico 
e social. Estes profissionais ajudam a tornar o trabalho digno uma realidade e fornecem pistas 
para as tendências socioeconómicas numa sociedade. A crise económica não pode constituir 
um obstáculo, mas sim um incentivo para melhorar e reforçar as inspeções de trabalho, 
assegurando assim a proteção dos trabalhadores.

O presente relatório está dividido em duas partes. Em primeiro lugar, é dedicada especial 
atenção à escala nacional, uma vez que as atividades dos inspetores do trabalho são ainda 
levadas a cabo pelas autoridades nacionais.

A relatora define princípios para a realização de inspeções de trabalho eficazes nos Estados 
Membros. O relatório define o papel e o âmbito das inspeções de trabalho. Salienta-se que 
todas as categorias de trabalhadores têm de ser abrangidas por inspeções de trabalho, 
constituindo esta uma reivindicação fundamental.

Além disso, o relatório salienta a proteção de trabalhadores vítimas de abusos. Em muitos 
países, os trabalhadores não declarados enfrentam dificuldades para fazer respeitar os seus 
direitos. Deve ficar claro que o pagamento dos trabalhadores deve ser prioritário em relação 
às receitas públicas decorrentes de coimas infringidas aos empregadores em situação de 
incumprimento.

O relatório apresenta igualmente alguns exemplos de práticas de excelência nos Estados 
Membros, podendo estes representar um valor acrescentado para os serviços de inspeção do 
trabalho noutros países. No âmbito do esforço para combater eficazmente o trabalho não 
declarado, alguns Estados Membros estabeleceram sistemas inovadores de cooperação com 
outras autoridades, bem como sistemas de registo para os trabalhadores móveis.

Coloca-se uma ênfase nos grupos vulneráveis, como os trabalhadores independentes, os 
trabalhadores temporários ou os trabalhadores domésticos, categorias estas nas quais o 
trabalho não declarado é uma prática frequente, colocando dificuldades aos serviços nacionais 
de inspeção laboral, tendo em conta a situação de trabalho complexa destes trabalhadores.

Em segundo lugar, o relatório pretende concentrar-se na escala europeia, colocando uma 
ênfase nas recomendações políticas para promover a cooperação transfronteiriça entre as 
autoridades nacionais, bem como novas iniciativas jurídicas para reforçar o papel das 
inspeções do trabalho.
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Para alcançar serviços de inspeção do trabalho capazes de monitorizar a aplicação da 
legislação laboral, a Europa precisa mais do que instrumentos jurídicos não vinculativos para 
garantir a respeitabilidade, a estabilidade, a saúde e a segurança dos empregos nos seus 
Estados-Membros. O presente relatório tenta chamar a atenção para a necessidade urgente de 
criar medidas juridicamente vinculativas para garantir a proteção dos trabalhadores e do 
emprego, bem como para a necessidade de respeitar os direitos fundamentais a nível laboral e 
social. Para tal, importa reforçar os direitos laborais e sociais no mercado único e trabalhar 
para promover a concorrência leal e os direitos dos trabalhadores. Este princípio tem de ser 
consagrado no direito primário da UE, através da adoção de um protocolo relativo ao 
progresso social, com vista a proteger os direitos sociais básicos de quaisquer consequências 
negativas decorrentes de reformas nacionais e de medidas de austeridade.

Uma legislação eficaz a nível da UE promoverá inspeções de trabalho capazes de garantir o 
respeito pelos princípios claros e vinculativos definidos na legislação laboral. No contexto do 
mercado único, em que o dumping social e a exploração laboral constituem sérios problemas 
que afetam milhares de trabalhadores e a competitividade das empresas, especialmente as 
PME, importa adotar legislação no âmbito da UE para proteger os trabalhadores, assim como 
criar inspeções de trabalho ao nível da UE capazes de monitorizar e acompanhar a aplicação 
desta legislação.

Um dos principais problemas diz respeito às inspeções do trabalho no domínio das relações de 
trabalho transfronteiras. As autoridades nacionais têm dificuldade em obter das autoridades 
dos países de origem informações importantes e em compreender as relações de trabalho que 
frequentemente se inserem em longas cadeias de subcontratação.
A relatora saúda a iniciativa da Comissão de criar uma Plataforma Europeia para os inspetores 
do trabalho. Além disso, esta considera ser necessário estabelecer medidas adicionais de luta 
contra o trabalho não declarado em contexto transfronteiras.

Numa das recomendações apresentadas, propõe-se a instituição de uma agência europeia que 
seja responsável por todos os assuntos a nível transfronteiras no domínio da inspeção do 
trabalho. As funções da agência neste domínio podem abranger, por exemplo, o controlo dos 
prestadores de serviços transnacionais e das «empresas-apartado», a criação de programas 
europeus de formação especializada e a realização de controlos transfronteiras.

Outra das sugestões apresentadas consiste na criação de um cartão europeu de segurança 
social, em que estejam armazenados todos os dados pertinentes, tais como o tempo de 
trabalho e diversas informações em matéria de segurança social. Esta medida permitirá ao 
inspetor do trabalho verificar todos os dados pertinentes no local. Já foi testado um cartão 
deste género num projeto-piloto no setor da construção. A Suécia já procedeu ao uso de um 
cartão deste tipo no setor da construção, que demonstrou ser uma forma mais fácil e altamente 
eficaz de controlar os locais de trabalho e as instalações. Os inspetores dispõem de leitores 
que permitem aceder às informações armazenadas nos cartões com grande rapidez e sem 
grande esforço. O Luxemburgo pôs em prática um sistema semelhante em janeiro de 2013.

Além disso, a relatora sugere que seja estabelecido um sistema de alerta precoce, que 
permita o intercâmbio de informações entre as autoridades nacionais em caso de fraude ou de 
práticas de exploração ilícita por parte das empresas. No domínio da proteção dos 
consumidores, já tinha sido criado um sistema idêntico (RAPEX), que apresenta resultados no 
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contexto da prevenção dos abusos.

Aliás, o relatório também estabelece novas iniciativas jurídicas possíveis. Embora, no 
domínio da saúde e da segurança no trabalho, a legislação europeia e as instituições europeias 
tornem a inspeção do trabalho mais eficaz e coordenada a nível da UE, o mesmo não se pode 
dizer no contexto das condições de trabalho e da proteção dos direitos dos trabalhadores.

A elaboração de novas diretivas é uma hipótese possível, para reforçar, por um lado, o papel 
dos inspetores do trabalho e contribuir, por outro, para um melhor controlo das agências de 
recrutamento. Ademais, a relatora assinala que não são aplicadas normas «anti-dumping 
social» na UE, apesar de a nível europeu existir uma política da concorrência eficaz, aplicada 
com sucesso pela Comissão Europeia nos casos em que se verificou que as empresas 
recorreram a práticas de concorrência desleal. O relatório indica que o trabalho não declarado 
também é um tipo de distorção da concorrência no mercado único e, por isso, deve ser 
penalizado. Consequentemente, solicita-se o estabelecimento de disposições «anti-dumping 
social» no Tratado, que confiram poderes à Comissão Europeia para aplicar sanções que 
salvaguardem o cumprimento destas disposições.

Outro domínio que requer a tomada de medidas no plano legislativo a nível da UE é a 
regulamentação das novas formas de trabalho e do trabalho atípico, para que se defina de 
forma clara e vinculativa o estatuto do trabalhador na UE, a fim de lutar contra a prática mais 
comum de incumprimento do direito do trabalho, isto é, o falso trabalho por conta própria.
Esta medida será um instrumento importante para os inspetores do trabalho, que lhes 
permitirá determinar se as empresas estão a recorrer a esta prática ilícita.


