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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la inspecțiile eficiente la locul de muncă ca strategii de îmbunătățire a 
condițiilor de muncă în Europa
2013/2112 (INI)

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special preambulul la acesta și 
articolele 3 și 6,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 6, 9, 
145, 151, 152, 153, 154, 156, 159 și 168,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 
1, 3, 27, 31, 32 și 33,

– având în vedere Carta socială europeană din 3 mai 1996, în special partea I și partea II 
articolul 3,

– având în vedere normele fundamentale privind munca ale Organizației Internaționale a 
Muncii (OIM), precum și convențiile și recomandările acesteia referitoare la administrarea 
muncii și la inspecția muncii (Convențiile 81 și 129), care constituie o referință 
internațională în ceea ce privește asigurarea aplicării dispozițiilor legale privind condițiile 
de muncă și protecția lucrătorilor,

– având în vedere Convenția nr. 143 a OIM privind lucrătorii migranți (1975) și dispozițiile 
suplimentare ale OIM privind lucrătorii migranți, care prevăd adoptarea tuturor măsurilor 
necesare și corespunzătoare pentru eliminarea fluxurilor migratorii clandestine având 
drept obiectiv găsirea unui loc de muncă, precum și angajarea ilegală a imigranților; având 
în vedere, pe de altă parte, dispozițiile referitoare la aplicarea sancțiunilor administrative, 
civile și penale în materie de angajare ilegală a lucrătorilor imigranți,

– având în vedere Agenda OIM privind munca decentă,

– având în vedere convențiile și recomandările OIM (Organizației Internaționale a Muncii) 
în domeniul sănătății și siguranței la locul de muncă,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea 
publică, precum și la sănătatea și siguranța la locul de muncă1,

– având în vedere Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în 
aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la 
locul de muncă (directivă-cadru)2 și directivele individuale ale acesteia,

– având în vedere Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 
                                               
1 JO L 354, 31.12.2008, p. 70.
2 JO L 183, 29.6.1989, p. 1.
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noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru1,

– având în vedere Rezoluția Consiliului și a reprezentanților statelor membre, adoptată la 
reuniunea Consiliului din 22 aprilie 1999, privind un cod de conduită pentru o mai bună 
cooperare între autoritățile statelor membre în ceea ce privește combaterea fraudei 
transnaționale legate de prestațiile și contribuțiile la asigurările sociale și a muncii 
nedeclarate și cu privire la facilitarea punerii la dispoziție transnaționale a lucrătorilor2,

– având în vedere Directiva nr. 1999/85/CE a Consiliului din 22 octombrie 1999 de 
modificare a Directivei nr. 77/388/CEE privind posibilitatea de a reduce experimental 
valoarea TVA pentru serviciile cu utilizare intensivă a forței de muncă3,

– având în vedere Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului de 
stabilire a standardelor minime pentru sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de 
resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală4,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 24 octombrie 2007, intitulată „Accelerarea 
luptei împotriva muncii nedeclarate” (COM(2007)0628),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 24 octombrie 2007, intitulată „Rezultatul
consultării publice cu privire la Cartea verde a Comisiei «Modernizarea dreptului muncii 
pentru a răspunde provocărilor secolului 21»” (COM(2007)0627),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010, intitulată „EUROPA 2020 - O 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020) și obiectivul principal al acesteia, și anume creșterea până la 75% a 
nivelurilor de ocupare a forței de muncă în următorii zece ani în Uniunea Europeană,  

– având în vedere Rezoluția sa din 15 decembrie 2011 referitoare la Bilanțul intermediar al 
Strategiei comunitare 2007-2012 privind sănătatea și siguranța la locul de muncă5,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 octombrie 2008 referitoare la accelerarea luptei 
împotriva muncii nedeclarate6,

– având în vedere Rezoluția sa din 23 mai 2007 referitoare la promovarea muncii decente 
pentru toți7,

– având în vedere Rezoluția sa din 11 iulie 2007 privind modernizarea dreptului muncii 
pentru a răspunde provocărilor secolului al XXI-lea8,

– având în vedere Rezoluția sa din 26 octombrie 2006 privind punerea în aplicare a 

                                               
1 JO L 299, 18.11.2003, p. 9.
2 JO C 125, 6.5.1999, p. 1.
3 JO L 277, 28.10.1999, p. 34.
4 JO L 168, 30.6.2009, p. 24. 
5 JO C 168 E, 14.6.2013, p. 102.
6 JO C 9 E, 15.1.2010, p. 1.
7 JO C 102 E, 24.4.2008, p. 321.
8 JO C 175 E, 10.7.2008, p. 401.
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Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 26 martie 2009 referitoare la responsabilitatea socială a 
întreprinderilor subcontractante în lanțul de producție2,

– având în vedere orientările integrate pentru creștere și locuri de muncă (2008-2010) 
(COM(2007)0803),

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 22 decembrie 1995 privind armonizarea 
mijloacelor de luptă împotriva imigrației și a angajărilor ilegale3,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 27 septembrie 1996 privind lupta 
împotriva angajării ilegale a resortisanților statelor terțe4,

– având în vedere raportul Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și 
de Muncă (EUROFOUND) privind lupta împotriva muncii nedeclarate în Uniunea 
Europeană,

– având în vedere Eurobarometrul special privind munca nedeclarată,

– având în vedere studiul intitulat „ICENUW - Implementing Cooperation in a European 
Network against undeclared work” (2010), 

– având în vedere studiul intitulat  „CIBELES: Convergence of Inspectorates building a 
European Level Enforcement System”,

– având în vedere studiul intitulat „Indirect measurement methods for undeclared work in 
the EU” (2010),  

– având în vedere studiul intitulat „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” (2010, Regioplan), 

– având în vedere hotărârea Curții Europene de Justiție din 19 decembrie 2012, C 577/10, 
Comisia Europeană/Regatul Belgiei, 

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
(A7-0000/2013),

A. întrucât inspecțiile la locul de muncă au un rol esențial în ceea ce privește protejarea 
drepturilor lucrătorilor, împiedicarea practicilor de muncă abuzive și promovarea unei 
creșteri economice echitabile și sociale, deoarece contribuie la plata efectivă a salariilor și 

                                               
1 JO C 313 E, 20.12.2006, p. 452.
2 JO C 117 E, 6.5.2010, p. 176.
3 JO C 5, 10.1.1996, p. 1.
4 JO C 304, 14.10.1996, p. 1.
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a contribuțiilor la asigurările sociale și astfel la creșterea veniturilor din impozite și a 
veniturilor caselor de asigurări sociale; 

B. întrucât munca nedeclarată are efecte negative asupra economiei statelor membre și a 
viabilității financiare a modelului social european și subminează finanțarea și structura 
contribuțiilor sociale și a serviciilor publice; 

C. întrucât există consecințe negative indirecte pentru lucrătorii angajați ilegal, cum ar fi 
lipsa accesului la formare, teama de a nu a suferi un accident sau de a fi prinși, ceea ce 
afectează ulterior productivitatea societăților și economia în general;     

D. întrucât munca nedeclarată duce la denaturarea concurenței pe piața internă, deoarece 
astfel se creează o concurență neloială față de alte state și întreprinderi;

E. întrucât munca nedeclarată reprezintă, între timp, 18,8% din PIB-ul din UE 27, în unele 
state ajungând chiar la peste 30%,

I. Măsuri de control la nivel național

Principii pentru inspecții eficiente la locul de muncă

1. subliniază că inspecțiile la locul de muncă constituie o sarcină a serviciului public, care, în 
absența unor organisme echivalente, pot fi efectuate numai de angajații independenți ai
serviciului public; 

2. atrage atenția asupra faptului că toate categoriile de lucrători, salariați sau independenți, 
indiferent de statutul, condițiile de angajare sau de originea lor, țin de competența 
autorităților naționale de control și beneficiază de același grad de protecție; 

3. consideră că inspecțiile la locul de muncă pot efectuate în mod eficient numai dacă 
autoritățile competente dispun de suficiente resurse financiare și umane;   își exprimă 
îngrijorarea cu privire la faptul că autoritățile de control din statele membre nu au 
suficient personal; invită statele membre să-și consolideze sistemele de inspecții la locul 
de muncă; 

4. amintește faptul că toate statele membre au semnat și ratificat Convenția nr. 81 a OIM; 
invită, prin urmare, statele membre să respecte principiile convenției; 

5. invită statele membre, în cazul în care în timpul inspecțiilor la locul de muncă se 
descoperă abuzuri, să protejeze lucrătorii implicați și să le faciliteze în mod gratuit 
revendicarea drepturilor lor; atrage atenția asupra faptului că dispozițiile în acest sens, de 
exemplu dreptul victimelor de a acționa în justiție în mod individual sau colectiv, 
protejează lucrătorii implicați în mod eficient;  

6. invită statele membre să considere nerespectarea condițiilor de muncă o faptă penală;

7. subliniază că interconectarea electronică a tuturor autorităților din domeniul social 
implicate, cum este modelul „Crossroads Bank for Social Security”1 din Belgia, și 
schimbul de date facilitat astfel între toate autoritățile implicate, reprezintă un instrument 

                                               
1 http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html
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util pentru inspecțiile naționale la locul de muncă de accesare rapidă a informațiilor 
necesare pentru inspecțiile respective;

8. subliniază că există multe probleme în ceea ce privește inspecțiile la locul de muncă ce
vizează lucrătorii migranți provenind din UE și din terțe state, în special cu privire la rolul 
și la sfera de competențe ale autorităților naționale de control; atrage atenția asupra 
faptului că sistemele electronice naționale destinate înregistrării prealabile obligatorii ale 
lucrătorilor străini de către angajatori, cum este, de exemplu, sistemul „LIMOSA”1 din 
Belgia, înlesnește foarte mult efectuarea inspecțiilor la locul de muncă;  

9. subliniază că partenerii sociali și mai ales reprezentanții lucrătorilor au un rol important în 
ceea ce privește respectarea reglementărilor în vigoare; invită statele membre să implice în 
mod oficial partenerii sociali în inspecțiile la locul de muncă;

10. subliniază că lucrătorii interimari lucrează, în comparație cu personalul cu contract 
permanent de muncă, deosebit de des în condiții precare; remarcă faptul că, pentru a 
efectua inspecții eficiente în legătură că munca interimară, trebuie extinse drepturile 
inspectorilor în ceea ce privește verificarea agențiilor care pun la dispoziție personal 
interimar, iar verificarea trebuie să includă respectarea reglementărilor tarifare și 
profesionale, precum și a salariului minim;     

11. amintește că lucrătorii care prestează servicii la domiciliu desfășoară adesea o activitate 
nedeclarată, dar, de multe ori, această situație nu intră în domeniul de aplicare al 
inspecțiilor naționale la locul de muncă; invită statele membre să permită efectuarea de 
controale la domiciliul persoanelor private și să introducă măsuri eficiente de sancționare;  

12. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că numărul cazurilor de falsă activitate 
independentă a crescut dramatic, în special în sectorul construcțiilor; invită statele 
membre să introducă măsuri adecvate de control pentru a combate falsa activitate 
independentă, de exemplu prin introducerea unor criterii prin care să se stabilească cine 
are statutul de angajat și cine nu;

Munca nedeclarată

13. invită autoritățile naționale de inspecție a muncii să elaboreze un plan de acțiune de 
combatere a muncii nedeclarate, care să acopere toate formele de abuz din cadrul 
activității salariate și al celei independente; 

14. consideră că programele naționale de formare pentru inspectorii de muncă ar trebui să 
conțină și module specifice privind munca nedeclarată, precum și teme conexe precum 
migrația și traficul de persoane; 

15. observă tendința actuală de a recurge mai des la activități independente, externalizare și 
subcontractare; consideră că sistemele de răspundere generală a întreprinderilor pentru 
întreg lanțul de subcontractare reprezintă un instrument eficient de monitorizare mai bună 
a atribuirii contractelor și este de părere că este necesar ca aceste sisteme să fie introduse 
în toate statele membre; 

                                               
1 https://www.socialsecurity.be/foreign/de/employer_limosa/home.html
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Protecția muncii - sănătate și siguranță la locul de muncă

16. subliniază problema punerii în aplicare a dispozițiilor privind sănătatea și siguranța la 
locul de muncă în ceea ce privește lucrătorii care desfășoară activități nedeclarate; 
subliniază că dreptul la siguranță și la sănătate la locul de muncă este un drept 
independent de statutul lucrătorilor sau al persoanelor care desfășoară activități 
independente și că acesta trebuie garantat printr-o mai bună punere în aplicare a 
dispozițiilor în vigoare;

17. solicită înăsprirea sancțiunilor pentru întreprinderile care nu-și îndeplinesc obligațiile în 
ceea ce privește drepturile fundamentale ale lucrătorilor și consideră că sancțiunile în 
această privință trebuie să aibă un efect de descurajare așa de puternic, încât angajatorii să 
nu poată obține niciun avantaj prin eludarea normelor în vigoare privind protecția muncii 
și a  sănătății;

II. Recomandări în materie de politici la nivel european

Un schimb de informații la nivel transfrontalier mai rapid și mai eficient 

18. consideră că un rol esențial pentru eliminarea dumpingului social și asigurarea concurenței 
loiale pe piața internă îl are buna colaborare dintre autoritățile naționale; salută inițiativa 
Comisiei de creare a unei platforme europene a inspectorilor de muncă;

19. invită Comisia să înființeze o agenție europeană pentru probleme transfrontaliere legate de 
încălcarea normelor privind protecția muncii și munca nedeclarată, ale cărei sarcini să 
includă, între altele, identificarea firmelor de tip „cutie poștală”, efectuarea de controale 
cu privire la furnizorii de servicii transfrontalieri, introducerea unor programe de formare, 
identificarea noilor tehnici de eludare și organizarea unor controale transfrontaliere;     

20. invită Comisia să introducă un card de asigurare socială european care să nu poată fi 
falsificat, pe care să fie stocate toate informațiile necesare pentru verificarea raportului de 
muncă, cum ar fi asigurarea socială și programul de lucru, și care să facă obiectul unor 
norme stricte privind protecția datelor;

21. invită Comisia să introducă un mecanism european de avertizare timpurie pentru cazurile 
de încălcare a protecției muncii și de muncă nedeclarată care să promoveze schimbul rapid 
de informații între statele membre și care să fie însoțit de o lisă neagră, astfel încât 
abuzurile legate de lucrători să fie prevenite din timp; subliniază că acest mecanism de 
avertizare timpurie poate urma modelul Sistemului european de alertă rapidă destinat 
protecției consumatorilor care există deja (RAPEX); 

22. consideră că o bază de date europeană care să conțină date și fapte privind munca ilegală 
aduce o valoare adăugată europeană însemnată pentru combaterea muncii nedeclarate;

23. subliniază că autoritățile naționale de control au avut, până în prezent, drepturi foarte 
limitate privind efectuarea de controale în cazul întreprinderilor străine; solicită ca 
certificatele de detașare A1 să fie introduse într-un registru electronic la nivelul UE pentru 
a permite efectuarea de controale naționale în legătură cu lucrătorii detașați;   
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Inițiative legislative noi la nivelul UE

24. subliniază că directivele în vigoare referitoare la domeniul social și al ocupării forței de 
muncă nu se referă suficient la punerea mai bună în aplicare și la rolul inspecțiilor la locul 
de muncă; consideră că este necesar ca directivele în vigoare să fie analizate și, dacă e 
cazul, revizuite în acest sens și că rolul inspecțiilor la locul de muncă trebuie luat în 
considerare în cadrul noilor inițiative legislative din domeniul social și al ocupării forței 
de muncă într-o formă care să permită o protecție eficientă: 

25. critică, în contextul Directivei de punere în aplicare a Directivei privind detașarea 
lucrătorilor, propunerea Comisiei de a limita competențele naționale în materie de control 
prin liste închise măsuri; consideră că este important ca autoritățile naționale de inspecție 
a muncii să poată controla tot ceea ce ele consideră că este important;

26. invită Comisia să propună o directivă care să permită controale globale ale intermedierilor 
de forță de muncă prin care să se autorizeze firmele de intermediere, iar activitatea de 
intermediere a acestora să fie înregistrată la un organism central; 

27. invită Comisia să propună, fără a aduce atingere principiului subsidiarității, o directivă 
prin care să se consolideze rolul inspectorilor de muncă și să se stabilească standarde 
europene privind inspecțiile la locul de muncă; 

28. subliniază că aplicarea politicii concurențiale are loc la nivel european; consideră că este 
necesar să se introducă în Tratatul UE, conform aceluiași model, măsuri de combatere a 
dumpingului social, iar Comisiei să i se confere competența de a le pune în aplicare;    
consideră că aceste competențe ar trebui să se refere și la aplicarea de sancțiuni, conform 
modelului de sancțiuni din dreptul concurențial; 

29. consideră că este important ca reglementările de combatere a dumpingului social introduse 
de Comisie să fie incluse într-un act legislativ cu caracter obligatoriu; este de părere că 
este necesar să se introducă un sistem european de inspecție a muncii în vederea 
exercitării acestor competențe;  

30. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și parlamentelor naționale.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Schimbările economice și sociale din ultimii zeci de ani au un impact dramatic asupra 
domeniului muncii. Globalizarea economiei mondiale au avut urmări negative pentru relațiile 
de muncă de regulă sigure și echitabile. Subcontractarea, externalizarea, precaritatea, 
creșterea volumului de muncă și lipsa de siguranță a locului de muncă afectează calitatea 
ocupării forței de muncă în Europa.

Erodarea relațiilor de muncă este însoțită de fenomenul nerespectării dreptului muncii și a 
drepturilor lucrătorilor. UE este nevoită să se confrunte din ce în ce mai des cu munca 
nedeclarată și cu economia subterană.

Dacă, pe de-o parte, economia subterană stă în calea dezvoltării societății, munca nedeclarată, 
pe de altă parte, creează o categorie de lucrători marginalizați care se vor confrunta foarte 
probabil cu probleme de natură financiară și socială. Fără niciun venit și nicio asigurare 
socială, lucrătorii nedeclarați au dificultăți în a-și planifica o familie și viitorul, deoarece 
nevoile de bază, precum găsirea unei locuințe, nu sunt satisfăcute. Aceștia nu pot contribui la 
sistemele de asigurare socială și deci nici profita pe deplin de pe urma acestora și primesc, de 
regulă, salarii mai mici în sectorul în care lucrează. Această situație nu reprezintă numai o 
amenințare la adresa persoanei în cauză, ci și la adresa salariilor lucrătorilor declarați, care 
trebuie să concureze cu plăți mai mici. 

Munca nedeclarată și economia subterană au în general consecințe negative asupra economiei, 
afectând calitatea produselor și a serviciilor, productivitatea societăților și promovând 
concurența neloială pe piața unică, având în vedere că se pierd venituri din impozite din cauza 
evaziunii fiscale și a neplății contribuțiilor. Acestea au un impact direct și asupra societății, 
deoarece afectează condițiile de muncă, siguranța la locul de muncă, exploatarea categoriilor 
vulnerabile precum imigranții, tinerii, femeile, mâna de lucru necalificată sau slab calificată, 
neplata contribuțiilor la asigurările naționale și consecințele acesteia cu privire la pensii și la 
asigurările sociale.  

Munca nedeclarată reprezintă o amenințare și pentru societăți. Angajații mai motivați sunt mai 
productivi, iar activitatea desfășurată de aceștia de o mai bună calitate. Motivarea are la bază 
sentimentul că ești apreciat, tratat în mod echitabil și sentimentul de siguranță. Lucrătorii 
nedeclarați nu se bucură de apreciere, de un tratament echitabil și nu au sentimentul de 
siguranță ca lucrători declarați, cei mai mulți dintre aceștia având salarii mai mici și fiind ușor 
de înlocuit.

În special în perioade de criză, în care guvernele europene și Comisia Europeană solicită 
consolidarea bugetului, trebuie luat în considerare faptul că munca nedeclarată se ridică la 
18,8% din PIB-ul total din UE 27, în unele țări chiar la peste 30%. Consolidarea bugetară 
poate fi eficientă numai dacă finanțele publice nu sunt afectate de practici de concurență 
neloială. 

În acest raport se dorește sublinierea rolului sistemelor de inspecție la locul de muncă în 
cadrul luptei împotriva muncii nedeclarate în UE. În prezent sunt probleme în multe state 
membre în ceea ce privește activitățile de combatere a muncii nedeclarate în care sunt 
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implicate inspectoratele de muncă, deoarece fondurile alocate inspecțiilor la locul de muncă 
au fost reduse ca măsură de economisire. 

De aceea acest raport subliniază problemele cu care se confruntă inspectoratele de muncă în 
Uniunea Europeană și conține recomandări privind abordarea muncii nedeclarate și susținerea 
inspectoratelor de muncă în vederea creșterii eficienței activității lor. 

Inspecția la locul de muncă constituie o parte fundamentală a administrării muncii. Inspecțiile 
eficiente la locul de muncă prin care pot fi abordate provocările pe care le implică o piață în 
schimbare reprezintă o parte esențială a bunei guvernanțe. Inspectorii de muncă au un rol 
deosebit de important în ceea ce privește respectarea drepturilor angajaților, împiedicarea 
abuzurilor din partea angajatorilor fără scrupule și promovarea dezvoltării economice și 
sociale. Aceștia contribuie la transformarea muncii decente în realitate și oferă indicații cu 
privire la tendințele socioeconomice din societate. Criza economică nu trebuie să reprezinte 
un obstacol, ci un stimulent de îmbunătățire și consolidare ale inspecțiilor la locul de muncă 
pentru a asigura protecția lucrătorilor.

Raportul are două părți. În primul rând, atenția se îndreaptă către nivelul național, deoarece 
sarcina de a efectua inspecții la locul de muncă revine în continuare autorităților naționale. 

Raportoarea stabilește principii privind efectuarea unor inspecții eficiente la locul de muncă în 
statele membre. În raport sunt definite rolul și domeniul de aplicare ale inspecțiilor la locul de 
muncă. Se subliniază faptul că inspecțiile la locul de muncă trebuie să fie efectuate cu 
privire la fiecare categorie de lucrători, ceea ce reprezintă o cerință de bază. 

În plus, se subliniază faptul că lucrătorii în legătură cu care se comit abuzuri trebuie 
protejați. În multe țări, lucrătorii nedeclarați au probleme în a-și cere drepturile. Trebuie să 
fie clar faptul că plătirea angajaților are prioritate față de veniturile publice, aplicându-se 
amenzi pentru angajatorii care nu respectă legea.   

De asemenea, raportul conține exemple de bune practici din statele membre, care ar putea 
aduce o valoare adăugată inspectoratelor de muncă din alte țări. În demersurile lor de a 
combate în mod eficient munca nedeclarată, unele statele membre au introdus sisteme 
inovatoare de cooperare cu alte autorități, precum și sisteme de înregistrare a lucrătorilor 
mobili.  

În plus, se pune accent pe grupurile vulnerabile, cum ar fi lucrătorii care desfășoară 
activități independente, munca temporară sau lucrătorii casnici, cazuri în care munca 
nedeclarată este răspândită foarte mult și pune probleme inspectoratelor naționale de muncă 
din cauza situației complexe a acestora în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. 

În al doilea rând, se intenționează ca raportul să se concentreze pe nivelul european, 
subliniind recomandări în materie de politici ce vizează promovarea cooperării 
transfrontaliere între autoritățile naționale și a unor noi inițiative legislative de consolidare a 
rolului inspecțiilor la locul de muncă.

Pentru a putea realiza inspecții eficiente la locul de muncă în ceea ce privește monitorizarea 
aplicării dreptului muncii, Europa are nevoie de mai mult decât un act legislativ fără caracter 
obligatoriu pentru a se asigura că ocuparea forței de muncă în statele membre va fi una 
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decentă, stabilă, sănătoasă și sigură. În acest raport se încearcă să se atragă atenția asupra 
nevoii urgente de măsuri cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic pentru realizarea 
protecției lucrătorilor, precum și pentru utilizarea și aplicarea drepturilor fundamentale în 
domeniul muncii și a celor sociale. Acest demers trebuie să înceapă prin consolidarea 
drepturilor fundamentale în domeniul muncii și a celor sociale pe piața unică și prin eforturi 
de promovare a concurenței loiale și a drepturilor lucrătorilor. Acest principiu trebuie 
prevăzut în legislația primară a UE prin adoptarea unui protocol privind progresul social în 
vederea protejării drepturilor sociale elementare de orice efecte negative ale reformelor 
naționale și ale măsurilor de austeritate. 

Un drept eficient în domeniul muncii la nivelul UE va avea ca rezultat inspecții eficiente la 
locul de muncă, prin care se vor putea aplica principiile clare și cu caracter obligatoriu 
prevăzute de legislația în domeniu. În contextul pieței unice, unde  dumpingul social și 
exploatarea lucrătorilor reprezintă probleme grave care afectează mii de lucrători și 
competitivitatea societăților, în special a IMM-urilor, trebuie aplicată o legislație a UE prin 
care să se protejeze lucrătorii, iar inspecțiile la locul de muncă la nivelul UE trebuie să fie 
eficiente pentru a monitoriza și a aplica această legislație. 

Inspecțiile la locul de muncă vizând relațiile de muncă transfrontaliere constituie una dintre 
problemele principale. Autoritățile naționale se confruntă cu probleme în ceea ce privește 
accesarea informațiilor importante deținute de autoritățile din țara de origine și înțelegerea 
relației de muncă ce face adesea parte dintr-un lanț lung de subcontractare. 

Raportoarea salută inițiativa Comisiei de a crea o platformă europeană a inspectorilor de 
muncă. Aceasta consideră, de asemenea, că este nevoie să se introducă măsuri suplimentare 
de abordare a muncii nedeclarate într-un context transfrontalier.

O recomandare este aceea de a crea o agenție europeană care să se ocupe de toate 
chestiunile de natură transfrontalieră legate de inspecțiile la locul de muncă. Acestea ar 
putea include, de exemplu, controalele asupra furnizorilor de servicii transfrontalieri, precum 
și asupra societăților de tip „cutie poștală”, introducerea unor programe de formare europene 
specializate și organizarea unor controale transfrontaliere. 

O altă sugestie se referă la introducerea unui card european de asigurare socială, pe care să 
fie înregistrate toate datele necesare, cum ar fi programul de lucru sau asigurarea socială.
Astfel inspectorul de muncă poate analiza pe loc toate datele necesare. Un astfel de card a 
făcut deja obiectul unui proiect-pilot în sectorul construcțiilor și a fost deci testat deja. În 
Suedia a fost deja introdus un astfel de card în sectorul construcțiilor și s-a constatat că
aceasta este o modalitate mai ușoară și extrem de eficientă de a controla locurile de muncă și 
unitățile în cauză. Inspectorii primesc detectoare care pot citi informațiile de pe carduri foarte 
repede și fără vreun efort deosebit. În Luxemburg s-a introdus un sistem similar în ianuarie 
2013.

În plus, raportoarea sugerează să se introducă un sistem de avertizare timpurie, prin care să 
se poată face schimb de informații între autoritățile naționale în caz de fraudă sau de practici 
de exploatare ilegală la care apelează o societate. Un astfel de sistem a fost introdus deja în 
domeniul protecției consumatorilor (RAPEX) și duce la prevenirea abuzurilor.
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De asemenea, raportul conține o serie de posibile inițiative legislative noi. Dacă, pe de-o 
parte, în domeniul sănătății și al siguranței la locul de muncă, datorită legilor europene și 
instituțiilor europene, inspecțiile la locul de muncă sunt mai eficiente și mai coordonate la 
nivelul UE, pe de altă parte, situația nu este aceeași în ceea ce privește condițiile de muncă și 
protejarea drepturilor lucrătorilor.    

Ar putea fi oportun să se introducă noi directive, pe de-o parte pentru a consolida rolul 
inspectorilor de muncă, pe de altă parte pentru a facilita un control mai bun asupra agențiilor 
de plasare a forței de muncă.
În plus, raportoarea subliniază că, dacă, pe de-o parte, la nivel european există o politică 
eficientă în materie de concurență, aplicată cu succes de Comisia Europeană în ceea ce 
privește practicile de concurență neloială ale societăților, pe de altă parte, la nivelul UE, nu 
aplică nicio normă privind dumpingul social. În raport se evidențiază faptul că și munca 
nedeclarată este o modalitate de denaturare a concurenței pe piața unică și că aceasta ar trebui 
considerată faptă penală. Se solicită, prin urmare, să se introducă în tratat dispoziții anti 
dumping social în temeiul cărora Comisia Europeană să aibă competența de a stabili 
sancțiuni în caz de nerespectare a acestora.  

Un alt domeniu în care este nevoie de măsuri de natură juridică la nivelul UE este 
reglementarea unor noi forme de muncă și de muncă atipică, prin care să se stabilească la 
nivelul UE o definiție clară și obligatorie a angajatului, pentru a combate una dintre cele mai 
răspândite practici de eludare a dreptului muncii: falsa activitate independentă. Acesta va fi un 
instrument important aflat la dispoziția inspectorilor de muncă pentru a stabili dacă societățile 
apelează la această practică în mod ilegal. 


