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Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 

 *** Processo de aprovação 

 ***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura) 

 ***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura) 

 ***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura) 

 

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 

de ato.) 

 

 

 

 

 

Alterações a um projeto de ato 

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas 
 

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 

As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 

e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 

coluna da direita. 

 

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 

passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 

a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 

comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 

respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa. 

 

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 

consolidado 

 

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 

suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 

assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 

rasurando, o texto substituído. 

Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 

serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece uma 

Plataforma Europeia para reforçar a cooperação na prevenção e dissuasão do trabalho 

não declarado 

(COM(2014)0221 – C8-0144/2014 – 2014/0124(COD)) 

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho 

(COM(2014)0221), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 153.º, n.º 2, alínea a) do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 

pela Comissão (C8-0144/2014), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, 

– Tendo em conta o parecer fundamentado apresentado pela Câmara dos Comuns do 

Reino Unido, no âmbito do Protocolo (n.º 2) relativo à aplicação dos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade, segundo o qual o projeto de ato legislativo não 

respeita o princípio da subsidiariedade, 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 10 de setembro 

de 20141, 

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de 7 de outubro de 20142, 

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os 

pareceres da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores e da 

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A8-0000/2014), 

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue; 

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 

substancialmente ou substituí-la por um outro texto; 

3. Encarrega a sua/o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 

Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.  

 

                                                 
1  JO C 458 de 19.12.2014, p. 43.  
2 JO C 415 de 20.11.2014, p. 37.  
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Alteração  1 

Proposta de decisão 

Título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Decisão do Parlamento Europeu e do 

Conselho que estabelece uma Plataforma 

Europeia para reforçar a cooperação na 

prevenção e dissuasão do trabalho não 

declarado  

Decisão do Parlamento Europeu e do 

Conselho que estabelece uma Plataforma 

Europeia para reforçar a cooperação na 

luta contra o trabalho não declarado  

 

Alteração  2 

Proposta de decisão 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) O artigo 151.º do Tratado consagra 

como objetivos de política social a 

promoção do emprego e a melhoria das 

condições de vida e de trabalho. Na 

perspetiva da consecução destes objetivos, 

a União poderá apoiar e completar a ação 

dos Estados-Membros em matéria de saúde 

e segurança no trabalho, condições de 

trabalho, integração das pessoas excluídas 

do mercado de trabalho e do combate à 

exclusão social.  

(3) O artigo 151.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia 

(TFUE) consagra como sendo os objetivos 

de política social a promoção do emprego e 

a melhoria das condições de vida e de 

trabalho. Na perspetiva da consecução 

destes objetivos, a União poderá apoiar e 

completar a ação dos Estados-Membros em 

matéria de saúde e segurança no trabalho, 

condições de trabalho, integração das 

pessoas excluídas do mercado de trabalho e 

do combate à exclusão social, excluindo 

embora qualquer harmonização da 

regulamentação nacional. Nos termos do 

artigo 153.º, n.º 2, do TFUE, porém, a 

União deve adotar medidas para 

incentivar a cooperação entre os 

Estados-Membros.  

 

Alteração  3 

Proposta de decisão 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 



 

RR\1062606PT.doc 7/82 PE539.484v02-00 

 PT 

(4) Na Resolução sobre inspeções laborais 

eficazes como estratégia para melhorar as 

condições de trabalho na Europa, o 

Parlamento Europeu acolhe com agrado a 

iniciativa da Comissão com vista à criação 

de uma Plataforma Europeia e apela à 

melhoria da cooperação ao nível da UE 

para combater o trabalho não declarado27. 

(4) Na sua Resolução de 14 de janeiro de 

2014 sobre inspeções laborais eficazes 

como estratégia para melhorar as condições 

de trabalho na Europa27, o Parlamento 

Europeu acolhe com agrado a iniciativa da 

Comissão com vista à criação de uma 

Plataforma Europeia e apela à melhoria da 

cooperação ao nível da UE para combater o 

trabalho não declarado que é prejudicial 

para a economia da União, gera 

concorrência desleal, responsável por 

distorções do mercado, prejudica a 

sustentabilidade financeira dos modelos 

sociais da União e resulta numa crescente 

falta de proteção social e laboral dos 

trabalhadores. Para este efeito, a 

Plataforma Europeia (a "Plataforma") 

deverá reforçar o intercâmbio de 

experiências e boas práticas, fornecer 

informação atualizada, objetiva, fiável e 

comparável, reforçar a cooperação 

transfronteiras e identificar e manter um 

registo de empresas "caixa de correio" e 

operações análogas. 

__________________ _________________ 

27 Resolução do Parlamento Europeu, de 

14 de janeiro de 2014, sobre inspeções 

laborais eficazes como estratégia para 

melhorar as condições de trabalho na 

Europa (2013/2112/INI) 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popup

s/ficheprocedure.do?lang=en&reference=

2013/2112(INI) 

27 Textos aprovados, P7_TA(2014)0012, 

ainda não publicada no Jornal Oficial  

 

 

Alteração  4 

Proposta de decisão 

Considerando 4-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (4-B) O estabelecimento da Plataforma 

será reduzido sem prejuízo das 

competências e/ou obrigações dos 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)
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Estados-Membros de lutar contra o 

trabalho não declarado, nem da 

Convenção n.º 81 da OIT. Os 

Estados-Membros e os seus organismos 

de implementação desempenham um 

papel crucial na prevenção e penalização 

efetiva do trabalho não declarado. O 

trabalho da Plataforma não deverá, 

portanto, impedir controlos rigorosos e 

outras atividades realizadas pelos 

Estados-Membros na luta contra a 

economia clandestina mas, em vez disso, 

apoiar medidas que incentivem e 

promovam o trabalho declarado e façam 

diminuir a fraude à segurança social.   

 

Alteração  5 

Proposta de decisão 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) A nível europeu, o trabalho não 

declarado é definido como «qualquer 

atividade remunerada de caráter lícito, mas 

não declarada aos poderes públicos, tendo 

em conta as diferenças de caráter 

legislativo existentes entre os 

Estados-Membros»28, estando assim 

excluídas todas as atividades ilegais.  

(5) Como referido na Comunicação da 

Comissão de 24 de outubro de 2007, 

intitulada  "Intensificar o combate ao 

trabalho não declarado", este último tem 

sido, desde 1998, definido como «qualquer 

atividade remunerada de caráter lícito, mas 

não declarada aos poderes públicos, tendo 

em conta as diferenças de caráter 

legislativo existentes entre os 

Estados-Membros», estando assim 

excluídas todas as atividades ilegais. Esta 

definição deverá ser atualizada de forma 

a refletir os desenvolvimentos recentes do 

mercado do trabalho. 

_________________  

28 Comunicação da Comissão 

«Intensificar o combate ao trabalho não 

declarado»,  

 COM(2007) 628 de 24 de outubro de 

2007. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=CELEX:52007DC0628:PT:HTML 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:PT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:PT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:PT:HTML
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Alteração  6 

Proposta de decisão 

Considerando 5-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-A) Também as definições de trabalho 

não declarado e as regulamentações 

nacionais podem variar dum 

Estado-Membro para outro. Além disso, o 

trabalho não declarado pode assumir 

diversas formas, consoante o contexto 

económico, administrativo, financeiro e 

social, tornando difícil quantificar o 

problema a nível da União. O trabalho 

não declarado tem também muitos 

padrões diferentes, dependendo da 

natureza e do tipo de trabalho e de 

trabalhador em questão. O trabalho não 

declarado realizado por trabalhadores 

domésticos, principalmente mulheres, 

coloca um desafio particular neste 

contexto, já que se trata de um trabalho 

solitário e, por natureza, invisível. As 

medidas de luta contra o trabalho não 

declarado devem ser concebidas de forma 

a ter em conta essas diferenças. 

 

Alteração  7 

Proposta de decisão 

Considerando 5-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-B) A cooperação reforçada na luta 

contra o trabalho não declarado deverá 

contribuir para a existência de um plano 

equitativo e beneficiar os atores 

económicos que não recorrem ao trabalho 

não declarado. O âmbito da Plataforma 

deverá ser alargado a todas as formas 

existentes de trabalho não declarado, sem 

distinções, a fim de desembaraçar a União 
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da economia clandestina, criar emprego 

de qualidade e sustentável, impulsionar a 

recuperação económica e realizar os 

objetivos da União em matéria de 

emprego e social. 

 

Alteração  8 

Proposta de decisão 

Considerando 5-C (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-C) A economia não declarada tem uma 

dimensão enorme, equivalente a mais de 

18 % do PIB da União. Porém, varia 

significativamente entre os 

Estados-Membros, desde menos de 8 % a 

mais de 30 % do PIB. Segundo um 

relatório da Eurofound de 2013, existe 

uma clara divisão norte-sul e este-oeste 

na União1-A. 

 __________________ 

 1-A Relatório da Eurofound sobre o 

combate ao trabalho não declarado nos 

27 Estados-Membros da União Europeia 

e na Noruega (2013). 

 

Alteração  9 

Proposta de decisão 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) O abuso do estatuto de trabalhador 

independente, tanto à escala nacional como 

transfronteiriça, está frequentemente 

associado ao trabalho não declarado. 

Fala-se em situações de falso trabalho por 

conta própria, quando uma pessoa 

preenche as condições características de 

uma relação de emprego mas está 

declarada como trabalhador independente, 

(6) Para além do trabalho não declarado, 

a Plataforma deve abordar a questão do 

trabalho falsamente declarado, que 

consiste em atividades remuneradas de 

caráter lícito mas não declaradas 

corretamente aos poderes públicos. Uma 

forma específica de trabalho não 

declarado é o abuso do estatuto de 

trabalhador independente, tanto à escala 
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a fim de evitar o cumprimento de certas 

obrigações legais ou fiscais. O falso 

trabalho por conta própria constitui, assim, 

uma atividade falsamente declarada, 

devendo ser abrangido pela plataforma.  

nacional como transfronteiriça. Fala-se em 

situações de falso trabalho por conta 

própria, quando uma pessoa preenche as 

condições características de uma relação de 

emprego mas está declarada como 

trabalhador independente, a fim de evitar o 

cumprimento de certas obrigações legais 

ou fiscais. Importa notar, porém, que as 

definições e a legislação do trabalho por 

conta própria variam entre os 

Estados-Membros. O falso trabalho por 

conta própria e o trabalho não declarado 

são atividades centrais da economia 

paralela. O fenómeno crescente do falso 

trabalho por conta própria e não 

declarado deverá ser, portanto, tratado 

pela Plataforma e os principais riscos de 

fraude devem ser identificados.  

Alteração  10 

Proposta de decisão 

Considerando 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (6-A) As empresas caixa de correio são 

empresas que se estabelecem para 

beneficiar de lacunas legislativas 

enquanto que, em si próprias, não 

prestam qualquer serviço a clientes. São 

uma fachada para serviços prestados aos 

seus próprios proprietários. As empresas 

caixas de correio devem, portanto, ser 

consideradas como uma faceta do 

trabalho não declarado e tratadas no 

âmbito da Plataforma. 

Alteração  11 

Proposta de decisão 

Considerando 6-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (6-B) O trabalho não declarado a nível 

nacional e a nível transfronteiras são 

duas formas diferentes de trabalho não 

declarado. Pode contribuir para o 
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fenómeno do dumping social, inclusive 

através de reduções de salários nos 

Estados-Membros em que os serviços são 

propostos. 

 

Alteração  12 

Proposta de decisão 

Considerando 6-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (6-C) O trabalho não declarado tem 

implicações graves para os trabalhadores 

afetados, que se veem obrigados a aceitar 

condições de trabalho precárias, salários 

muito inferiores e proteção muito 

reduzida à luz do direito do trabalho e da 

proteção social, o que os priva de 

benefícios sociais adequados, de direitos à 

pensão e do acesso a cuidados de saúde, 

bem como a oportunidades de 

desenvolvimento das competências e de 

aprendizagem ao longo da vida. A 

situação é ainda mais grave quando se 

trata de menores.  

Justificação 

A proposta original da Comissão relativamente ao Considerando 7 foi dividida em dois 

considerandos, números 6-C e 7, respetivamente. 

Alteração  13 

Proposta de decisão 

Considerando 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) O trabalho não declarado tem também 

sérias implicações orçamentais, visto que 

representa uma perda de receitas fiscais e 

de contribuições para a segurança social. 

Produz efeitos negativos no emprego, na 

produtividade e na qualidade do trabalho, 

no desenvolvimento de competências e na 

aprendizagem ao longo da vida. 

(7) Simultaneamente, o trabalho não 

declarado tem também sérias implicações 

orçamentais, visto que representa uma 

perda de receitas fiscais e de contribuições 

para a segurança social, ameaçando assim 

a sustentabilidade financeira dos sistemas 

de proteção social. Além disso, influencia 

negativamente tanto o emprego como a 
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Compromete a sustentabilidade financeira 

dos sistemas de proteção social, priva os 

trabalhadores de prestações sociais 

adequadas, resultando em reduzidos 

direitos de reforma e acesso a cuidados de 

saúde.  

produtividade, o que gera concorrência 

desleal, responsável por distorções do 

mercado. A Plataforma deve prestar 

particular atenção ao facto de as PME, 

que constituem a grande maioria das 

empresas da UE, serem particularmente 

afetadas por este problema. Além disso, a 

obtenção ilegal de benefícios e o dumping 

social podem encontrar-se entre as 

consequências diretas do trabalho não 

declarado.  

Alteração  14 

Proposta de decisão 

Considerando 7-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) O trabalho não declarado tem 

efeitos diferentes sobre os vários grupos 

sociais. Deve ser dada uma atenção 

especial aos mais vulneráveis, como os 

migrantes e as mulheres, frequentemente 

sobrerrepresentados nos setores afetados 

pelo trabalho não declarado. Uma vez que 

as condições de trabalho e os motivos 

pelos quais os empregadores e os 

trabalhadores recorrem ao trabalho não 

declarado variam entre os setores e os 

países, é necessário um vasto conjunto de 

abordagens políticas específicas para 

combater o problema. 

 

Alteração  15 

Proposta de decisão 

Considerando 7-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-B) A cooperação reforçada entre 

Estados-Membros não só permite tratar o 

problema do ponto de vista orçamental, 

como também facilita o intercâmbio de 

boas práticas em matéria de proteção 

social, nomeadamente os direitos à 

pensão e o acesso aos cuidados de saúde, 
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inclusive para os grupos de trabalhadores 

não declarados que se encontram numa 

posição particularmente vulnerável ou 

que executam tarefas que nem sequer são 

consideradas trabalho não declarado em 

todos os Estados-Membros, como a 

guarda informal de crianças ou os 

cuidados a familiares idosos no círculo 

estreito da família, geralmente 

assegurados por mulheres. 

 

Alteração  16 

Proposta de decisão 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) Os Estados-Membros avançaram com 

um vasto conjunto de estratégias e medidas 

políticas para fazer face ao trabalho não 

declarado. Celebraram também acordos 

bilaterais e lançaram projetos 

multilaterais com incidência em certos 

aspetos deste fenómeno. A Plataforma 

não impedirá a aplicação de acordos 

bilaterais nem de convenções relativas à 

cooperação administrativa.  

(8) Os Estados-Membros avançaram com 

um vasto conjunto de estratégias e medidas 

políticas para fazer face ao problema do 

trabalho não declarado, embora ainda faça 

falta uma abordagem holística. A 

dissuasão, que pretende fazer cumprir as 

normas através da deteção e sanção do 

incumprimento, continua a ser a 

abordagem dominante na maioria dos 

Estados-Membros. Muitos 

Estados-Membros já implementaram 

medidas eficazes para combater o 

trabalho não declarado, em particular no 

que toca a abusos de direito nos domínios 

do mercado de trabalho, da fiscalidade e 

do emprego, garantindo que os 

empregadores de trabalhadores não 

declarados sejam sujeitos a medidas de 

aplicação mais severas e a sanções mais 

rigorosas. O princípio do reembolso de 

qualquer dívida à segurança social ou 

imposto não pagos continua a ser da 

responsabilidade do empregador, assim 

como a ameaça de inspeções adicionais e 

sanções pecuniárias que claramente 

ultrapassem quaisquer vantagens, 

constituem instrumentos de dissuasão 

importantes para desencorajar os 

empregadores de operarem na economia 
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clandestina. 

 

Alteração  17 

Proposta de decisão 

Considerando 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-A) Durante os últimos anos também se 

verificou uma aceitação sensível da 

necessidade de adotar uma abordagem 

que incentive e promova o trabalho 

declarado. Uma base de dados interativa, 

como a desenvolvida pela Eurofound, 

poderia ajudar os Estados-Membros a 

identificar novas abordagens a este 

respeito.   

 

 

Alteração  18 

Proposta de decisão 

Considerando 8-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-B) Os Estados-Membros celebraram 

também acordos bilaterais e lançaram 

projetos multilaterais com incidência em 

certos aspetos deste fenómeno. A 

Plataforma deve acompanhar essas 

medidas e ajudar a melhorar a aplicação 

de acordos bilaterais e multilaterais ou de 

convenções relativas à cooperação 

administrativa. 

Alteração  19 

Proposta de decisão 

Considerando 8-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-C) A Plataforma deve respeitar 

plenamente e agir em conformidade com 

a Carta dos Direitos Fundamentais da 



 

PE539.484v02-00 16/82 RR\1062606PT.doc 

PT 

União Europeia, nomeadamente os seus 

artigos 5.º, 15.º, 28.º e 31.º, e com as 

convenções e recomendações relevantes 

da OIT, nomeadamente a Convenção n.º 

81, sobre a inspeção do trabalho na 

indústria e no comércio, a Convenção n.º 

189, sobre o trabalho digno dos 

trabalhadores domésticos, a Convenção 

n.º 150, sobre a administração do 

trabalho: papel, funções e organização e 

recomendação, e a Convenção n.º 198, 

sobre as relações de emprego. 

Alteração  20 

Proposta de decisão 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) A cooperação à escala da UE é ainda 

fragmentada, quer em termos do número de 

Estados-Membros que envolve, quer 

quanto aos aspetos que abarca. Não existe 

nenhum mecanismo formal de cooperação 

transfronteiriça entre as autoridades 

competentes dos Estados-Membros para 

tratar das questões relacionadas com o 

trabalho não declarado.  

(9) Atualmente, a cooperação estreita e 

eficaz à escala da União é ainda 

fragmentada, quer em termos do número de 

Estados-Membros que envolve, quer 

quanto aos aspetos que abarca. Não existe 

nenhum mecanismo formal de cooperação 

transfronteiriça entre as autoridades 

competentes dos Estados-Membros para 

tratar das questões relacionadas com o 

trabalho não declarado. O trabalho da 

Plataforma deve desenvolver-se com base 

no trabalho realizado por outros 

organismos e utilizar o Sistema de 

Informação do Mercado Interno (IMI), 

quando adequado. Além disso, deve ter 

em conta as diferenças de legislação 

nacional relativas ao trabalho não 

declarado e, quando necessário, 

incentivar a atribuição de recursos 

adequados às inspeções do trabalho, a fim 

de melhorar o cumprimento 

transfronteiras da legislação.  

 

 

Alteração  21 

Proposta de decisão 
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Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) O reforço da cooperação entre os 

Estados-Membros à escala da UE é 

necessário para ajudar cada país a prevenir 

e dissuadir com maior eficácia as 

situações de trabalho não declarado.  

(10) O reforço de uma cooperação ativa 

baseada, quando necessário, na 

assistência, transparência e 

confidencialidade mútuas entre os 

Estados-Membros à escala da União é 

necessário para ajudar cada país a lutar 

com maior eficácia contra o trabalho não 

declarado, respeitando embora a liberdade 

de prestação de serviços, a liberdade de 

livre circulação dos trabalhadores e o 

princípio da não discriminação, assim 

como os direitos dos trabalhadores e o 

acervo social O objetivo de tal cooperação 

reforçada deverá consistir em incentivar o 

trabalho declarado e a tornar o trabalho 

não declarado uma opção menos atrativa. 

 

Alteração  22 

Proposta de decisão 

Considerando 10-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (10-A) As autoridades nacionais de 

inspeção do trabalho e outras autoridades 

relevantes, em particular as responsáveis 

pela aplicação da lei, precisam 

frequentemente de acesso imediato a 

dados e a informações na posse de 

autoridades nacionais estrangeiras. A 

existência de um intercâmbio de dados 

eficiente e rápido é, portanto, essencial 

para refrear o trabalho não declarado, 

reconhecendo embora a importância da 

proteção de dados. 

 

Alteração  23 

Proposta de decisão 

Considerando 10-B (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (10-B) Os sistemas nacionais de inspeção 

do trabalho devem ser organizados de 

forma eficiente e dispor de suficiente 

pessoal qualificado, a fim de funcionarem 

eficazmente e de realizarem controlos 

sistemáticos e frequentes.  

 

Alteração  24 

Proposta de decisão 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) A Plataforma visa facilitar o 

intercâmbio de melhores práticas e 

informações, enquadrar a nível da UE o 

desenvolvimento de competências e 

análises especializadas e melhorar a 

coordenação operacional das ações entre as 

autoridades nacionais competentes. 

(11) A Plataforma deve contribuir para 

eliminar abusos do princípio da liberdade 

de circulação através do trabalho não 

declarado. Para este efeito, deve facilitar e 

melhorar o intercâmbio de melhores 

práticas e informação, assim como 

desenvolver, a nível da União, a 

compreensão comum, competências e 

análises especializadas, inclusive sobre as 

novas relações de emprego emergentes. 

Deve também reforçar o conhecimento, 

através da criação de um banco de 

conhecimentos, estudar formas de 

melhorar o intercâmbio de dados, sugerir 

ações conjuntas de formação profissional 
e de intercâmbio de dados entre inspetores 

do trabalho, impulsionar mecanismos de 

controlo eficiente e contribuir para 
melhorar a coordenação operacional das 

ações entre as autoridades nacionais 

competentes. Adicionalmente, a 

Plataforma facilitará a partilha das 

melhores práticas e de informação.  

 

Alteração  25 

Proposta de decisão 

Considerando 11-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (11-A) Com base na informação recolhida 

neste trabalho, a Plataforma deverá 

propor normas e, quando necessário, 

prestar aconselhamento ao 

desenvolvimento da legislação relativa ao 

trabalho não declarado, assim como 

desenvolver as suas próprias capacidades 

de aconselhamento sobre as ações e 

instrumentos da política requeridos.  

 

Alteração  26 

Proposta de decisão 

Considerando 11-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-B) A identificação, análise e 

resolução de problemas práticos relativos 

à aplicação da legislação da UE sobre as 

condições de trabalho e a proteção social 

no trabalho são principalmente da 

competência dos Estados-Membros e dos 

seus sistemas nacionais de inspeção do 

trabalho. É, portanto, requerida uma 

cooperação estreita e eficiente a nível da 

União. 

 

Alteração  27 

Proposta de decisão 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) A Plataforma deverá aproveitar todas 

as fontes de informação relevantes, 

designadamente estudos, acordos bilaterais 

celebrados entre Estados-Membros e 

projetos de cooperação multilateral, 

criando sinergias entre os instrumentos e as 

estruturas existentes na UE para maximizar 

o efeito dissuasivo ou preventivo de tais 

(12) A Plataforma deverá aproveitar todas 

as fontes de informação relevantes, 

designadamente estudos, acordos bilaterais 

celebrados entre Estados-Membros e 

projetos de cooperação multilateral, 

criando sinergias entre os instrumentos e as 

estruturas existentes na UE para maximizar 

o efeito dissuasivo ou preventivo de tais 
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medidas. A coordenação operacional das 

ações dos Estados-Membros poderá 

revestir a forma de formações conjuntas, 

revisões interpares e soluções para a 

partilha de informações. A organização de 

campanhas europeias e a definição de 

estratégias comuns poderá contribuir para 

uma maior sensibilização para o problema 

do trabalho não declarado. 

medidas. A coordenação operacional das 

ações dos Estados-Membros poderá 

revestir a forma de formações conjuntas, 

revisões interpares e soluções para a 

partilha de informações. A organização de 

campanhas europeias e a definição de 

estratégias comuns poderá contribuir para 

uma maior sensibilização para o problema 

do trabalho não declarado, baseando-se 

nas políticas e estratégias para aumentar 

a sensibilização para o trabalho não 

declarado que já existem em diferentes 

graus nos Estados-Membros. A 

Plataforma deverá também associar 

atores não pertencentes à administração 

pública enquanto fontes importantes de 

informação. Deverá contribuir para 

reforçar a cooperação estreita e eficaz 

entre os Estados-Membros, inclusive 

sugerindo abordagens inovadoras de 

cooperação e aplicação da legislação a 

nível transfronteiras, bem como 

analisando as suas experiências dessa 

cooperação e delas retirando conclusões 

para medidas políticas futuras.   

 

Alteração  28 

Proposta de decisão 

Considerando 12-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (12-A) A Plataforma deve ser mais do que 

um organismo passivo de mapeamento e 

avaliação. Deve igualmente contribuir 

ativamente para prevenir o trabalho não 

declarado, desenvolvendo instrumentos 

para combater formas e redes organizadas 

de trabalho não declarado e mantendo 

informados os intervenientes e as 

autoridades em causa. Para esse efeito, a 

Plataforma deverá debater abordagens e 

sugerir medidas e instrumentos que 

possam contribuir para uma melhor 

prevenção, controlo e sanção de formas 

organizadas e redes de trabalho não 
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declarado, bem como facilitar a aplicação 

da legislação relevante. 

 

Alteração  29 

Proposta de decisão 

Considerando 13 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) O trabalho não declarado envolve a 

intervenção de três diferentes autoridades 

nacionais: inspeções do trabalho, inspeções 

gerais da segurança social e autoridades 

tributárias. Em alguns casos, podem ser 

também chamados a intervir as autoridades 

de migração e os serviços de emprego, 

assim como as autoridades aduaneiras, a 

polícia, o ministério público e os parceiros 

sociais.  

(13) Frequentemente, a luta contra o 

trabalho não declarado envolve a 

intervenção de diferentes autoridades e 

intervenientes nacionais, incluindo 

inspeções do trabalho e instituições de 

segurança social, inspeções sanitárias e de 

segurança, bem como autoridades 

tributárias. Em alguns casos, podem ser 

também chamados a intervir as autoridades 

de migração e os serviços de emprego, 

assim como as autoridades aduaneiras, a 

polícia, o ministério público e os parceiros 

sociais.  

 

Alteração  30 

Proposta de decisão 

Considerando 14 

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) Para que a problemática do trabalho 

não declarado possa ser atacada de uma 

forma abrangente e bem-sucedida, importa 

que os Estados-Membros avancem com 

aplicação de várias políticas articuladas 

entre si, no contexto de uma cooperação 

estruturada entre as autoridades 

competentes. A cooperação deve incluir 

todas as autoridades nacionais que dirigem 

e/ou integram as ações de prevenção e/ou 

dissuasão do trabalho não declarado.  

(14) Para que a problemática do trabalho 

não declarado possa ser atacada de uma 

forma abrangente e bem-sucedida, os 

Estados-Membros devem avançar com 

aplicação de uma combinação de políticas 

individualmente concebidas e articuladas 

entre si, com base numa cooperação 

estruturada entre todos os organismos 

competentes. A cooperação deve incluir 

todas as autoridades nacionais e 

representantes dos parceiros sociais, 

podendo, quando adequado, incluir 

também outros atores que dirigem e/ou 

integram as ações de luta contra o trabalho 



 

PE539.484v02-00 22/82 RR\1062606PT.doc 

PT 

não declarado. O apoio à cooperação entre 

os atores não públicos relevantes é 

igualmente essencial neste contexto.  

Alteração  31 

Proposta de decisão 

Considerando 14-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (14-A) Para garantir a eficácia e o 

sucesso da Plataforma deve reforçar-se o 

papel das inspeções do trabalho nos 

Estados-Membros. 

 

Alteração  32 

Proposta de decisão 

Considerando 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) A consecução destes objetivos 

pressupõe que a Plataforma seja apoiada 

por um ponto de contacto único em cada 

Estado-Membro, o qual deve estar 

habilitado a fazer a ponte com as 

autoridades que tratam dos múltiplos 

aspetos do trabalho não declarado. 

(15) A consecução destes objetivos 

pressupõe que a Plataforma seja apoiada 

por um alto representante de cada 

Estado-Membro, o qual deve estar 

habilitado a fazer a ponte com as 

autoridades nacionais, órgãos a nível 

regional e da União, e outros 

intervenientes, em particular os parceiros 

sociais, que tratam dos múltiplos aspetos 

do trabalho não declarado. O trabalho da 

Plataforma deve manter-se ao nível dos 

peritos. 

 

Alteração  33 

Proposta de decisão 

Considerando 15-A (novo)  

 

Texto da Comissão Alteração 

 (15-A) No que respeita às atividades da 

Plataforma, os altos representantes devem 

fazer a ponte com todos os órgãos 
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competentes que estejam associados ao 

combate contra o trabalho não declarado, 

envolvendo assim todas as partes 

interessadas e promovendo a sua 

contribuição para as atividades da 

Plataforma ou dos seus grupos de 

trabalho, se o seu domínio de competência 

abranger as questões a debater. 

 

Alteração  34 

Proposta de decisão 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) A Plataforma deve reunir os parceiros 

sociais da UE, à escala intersetorial e nos 

setores mais atingidos pelo trabalho não 

declarado, e cooperar com as organizações 

internacionais relevantes, como a 

Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) e as agências da União, em especial 

a Eurofound e a Agência Europeia para a 

Segurança e a Saúde no Trabalho. A 

participação da Eurofound e da Agência 

Europeia para a Segurança e a Saúde no 

Trabalho nas atividades da Plataforma 

enquanto observadores não implica 

qualquer extensão dos respetivos 

mandatos existentes. 

(16) A Plataforma deve reunir os parceiros 

sociais da UE, à escala intersetorial e nos 

setores que sejam mais atingidos pelo 

trabalho não declarado ou desempenhem 

um papel especial no combate ao trabalho 

não declarado, e cooperar com as 

organizações internacionais relevantes, 

como a OIT, a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE) e as agências da 

União. 

 

Alteração  35 

Proposta de decisão 

Considerando 16-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-A) A Eurofound deve desempenhar 

um papel central na criação de uma base 

de dados interativa que vise reforçar a 

cooperação em matéria de combate ao 

trabalho não declarado, e na avaliação do 

impacto deste tipo de trabalho na saúde e 

segurança dos trabalhadores.   
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Alteração  36 

Proposta de decisão 

Considerando 16-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-B) O Comité de Altos Responsáveis da 

Inspeção do Trabalho (CARIT) foi 

instituído pela Decisão 95/319/CE da 

Comissão1-A, a fim de resolver os 

problemas relacionados com a aplicação 

pelos Estados-Membros da legislação da 

União em matéria de saúde e segurança 

no local de trabalho. A Plataforma deve 

também associar um observador do 

CARIT para evitar sobreposições e criar 

sinergias. 

 ____________ 

 1-A Decisão 95/319/CE da Comissão, de 12 

de julho de 1995, que institui um Comité 

dos altos responsáveis de inspeção do 

trabalho (JO L 188 de 9.8.1995, p. 11). 

 

Alteração  37 

Proposta de decisão 

Considerando 19 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) A Plataforma poderá constituir grupos 

de trabalho para estudar determinadas 

questões e deverá poder contar com os 

conhecimentos especializados de 

profissionais com competências 

específicas. 

(19) A Plataforma poderá constituir grupos 

de trabalho para estudar determinadas 

questões, como a definição de políticas 

orientadas para os jovens, os idosos ou as 

mulheres, especialmente as portadoras de 

deficiência e as imigrantes, que 

trabalham no setor informal, assim como 

a identificação das causas do trabalho 

não declarado, e deverá poder contar com 

os conhecimentos especializados de 

profissionais com competências 
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específicas. 

Justificação 

Frequentemente, o trabalho em casa de particulares, como serviços domésticos, de limpeza 

ou de prestação de cuidados a crianças e idosos, não está regulamentado e é executado por 

mulheres. No âmbito da Plataforma, deverá prever-se desde o início a criação de um grupo 

de trabalho que examine as condições laborais das mulheres em regime de trabalho não 

declarado e os seus efeitos sobre a segurança social. Também é importante que a Plataforma 

analise os motivos recorrentes que levam os trabalhadores a passarem para o trabalho não 

declarado e que os Estados-Membros debatam as políticas necessárias para o combate 

dessas causas. 

Alteração  38 

Proposta de decisão 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) A Plataforma irá cooperar com os 

grupos de peritos e os comités da UE que 

trabalham em questões ligadas ao trabalho 

não declarado.  

(20) A Plataforma deve cooperar com os 

grupos de peritos, comités e partes 

interessadas cujas atividades estejam 
ligadas ao combate contra o trabalho não 

declarado. 

 

Alteração  39 

Proposta de decisão 

Considerando 20-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (20-A) O trabalho da Plataforma deve 

contribuir para o Relatório Conjunto 

sobre o Emprego elaborado pela 

Comissão, no que respeita ao combate 

contra o trabalho não declarado. 

 

 

Alteração  40 

Proposta de decisão 

Considerando 21 
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Texto da Comissão Alteração 

(21) A Plataforma e as ações a empreender 

no seu âmbito serão financiadas pela 

vertente PROGRESS do Programa para o 

Emprego e a Inovação Social (EaSI) nos 

limites das dotações fixadas pela 

autoridade orçamental. 

(21) A Plataforma e as ações a empreender 

no seu âmbito serão financiadas pela 

vertente PROGRESS do Programa para o 

Emprego e a Inovação Social (EaSI) nos 

limites das dotações fixadas pela 

autoridade orçamental. A Comissão deve 

assegurar que a Plataforma utilize os 

respetivos recursos financeiros destinados 

ao seu trabalho de uma forma 

transparente e eficiente. 

Alteração  41 

Proposta de decisão 

Considerando 22 

 

Texto da Comissão Alteração 

(22) A Comissão tomará as medidas de 

caráter administrativo necessárias à criação 

da plataforma. 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

 

Alteração  42 

Proposta de decisão 

Considerando 22-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (22-A) Embora a Plataforma seja um 

primeiro passo útil com vista a melhorar a 

cooperação entre os Estados-Membros na 

luta contra o trabalho não declarado, não 

deve ser considerada o único instrumento 

possível da União para combater este 

fenómeno. A Comissão deverá continuar, 

em particular, a acompanhar as atuais 

legislações nacionais e da União, a fim de 

determinar se elas incentivam, direta ou 

indiretamente, o trabalho não declarado. 

 

Alteração  43 

Proposta de decisão 
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Artigo 1 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) É criada uma Plataforma para reforçar a 

cooperação à escala da UE em matéria de 

prevenção e dissuasão do trabalho não 

declarado, a seguir designada por «a 

Plataforma». 

(1) É criada uma Plataforma europeia para 

reforçar a cooperação a nível da União em 

matéria de combate ao trabalho não 

declarado (a seguir, «a Plataforma»).  

 

 

Alteração  44 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Autoridades nacionais competentes 

designadas por todos os 

Estados-Membros; 

a) Um alto representante nomeado por 

cada Estado-Membro em representação 

dos órgãos nacionais competentes e/ou de 

outros intervenientes implicados no 

combate ao trabalho não declarado, com 

mandato para participar em todas as 

atividades ligadas à Plataforma, em 

representação do Estado-Membro;  

 

Alteração  45 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 2 – alínea b-A) (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Um máximo de quatro 

representantes dos parceiros sociais 

intersetoriais organizados à escala da UE, 

nomeados pelos próprios parceiros 

sociais, representando equitativamente os 

dois lados do setor.   

 

Alteração  46 

Proposta de decisão 
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Artigo 1 – n.º 3 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) Nas condições fixadas no regulamento 

interno, podem participar nas reuniões da 

Plataforma na qualidade de observadores: 

(3) As partes interessadas seguintes devem 

estar ativamente envolvidas nas reuniões 

da Plataforma na qualidade de 

observadores e as suas contribuições são 

tidas em devida conta nas condições 

fixadas no regulamento interno: 

Alteração  47 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Representantes dos parceiros sociais 

intersetoriais à escala da UE, assim como 

parceiros sociais dos setores com elevada 

incidência de trabalho não declarado; 

a) Um máximo de 14 representantes dos 

parceiros sociais dos setores com elevada 

incidência de trabalho não declarado, 

nomeados pelos próprios parceiros 

sociais, representando equitativamente os 

dois lados do setor; 

 

Alteração  48 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 3 – alíneas b-A a b-D (novas) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Um representante do Comité de Altos 

Responsáveis da Inspeção do Trabalho 

(CARIT); 

 b-B) Um representante da Comissão 

Administrativa para a Coordenação dos 

Sistemas de Segurança Social, instituída 

pelo Regulamento (CE) n.º 883/2004 do 

Parlamento Europeu e do Conselho1-A; 

 b-C) Um representante da Rede dos 

Serviços Públicos de Emprego (PES); 

 b-C) Um representante do Comité 

Económico e Social Europeu (CESE) e 

um representante do Comité das Regiões 
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(CR); 

 b-D) Um representante da Organização de 

Cooperação e de Desenvolvimento 

Económicos (OCDE); 

 ______________ 

 1-A JO L... 

 

Alteração  49 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 3 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Representantes dos países do EEE.  d) Um representante de cada país terceiro 

do EEE.  

 

Alteração  50 

Proposta de decisão 

Artigo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 1.º-A 

 Definições 

 Para efeitos da presente decisão, 

«combate ao trabalho não declarado» 

significa a prevenção, a dissuasão e o 

combate ao trabalho não declarado, bem 

como o incentivo e a promoção do 

trabalho declarado. 
 

 

Alteração  51 

Proposta de decisão 

Artigo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 2.º Artigo 2.º 
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Objetivos Objetivos 

 O objetivo primordial da Plataforma é 

proporcionar valor acrescentado a nível 

da União aos esforços dos 

Estados-Membros e das instituições da 

União para combater com sucesso o 

problema complexo do trabalho não 

declarado, assim como as suas inúmeras 

implicações e consequências, incluindo 

através do incentivo e da promoção do 

trabalho declarado. 

A Plataforma, tal como estabelecida no 

artigo 1.º, n.º 1, deve contribuir para a 

melhoria da aplicação da legislação 

nacional e da legislação da UE, a redução 

do trabalho não declarado e a emergência 

de emprego formal, evitando, assim, a 

deterioração da qualidade do trabalho e 

promovendo a integração no mercado de 

trabalho e a inclusão social, através: 

A Plataforma, tal como estabelecida no 

artigo 1.º, n.º 1, para este efeito, deve 

contribuir para a melhoria da aplicação das 

legislações nacionais e da legislação da 

União, a redução do trabalho não 

declarado e a emergência de emprego 

formal. Deste modo, a Plataforma 

contribui para alcançar as metas da 

União em matéria de emprego, mediante 

um quadro da União mais eficaz em 

termos de emprego e de saúde e 

segurança no local de trabalho, evitando, 

assim, a deterioração da qualidade do 

trabalho e promovendo a integração no 

mercado de trabalho e a inclusão social, 

através: 

a) Da melhoria da cooperação a nível da 

UE entre as diferentes autoridades 

competentes dos Estados-Membros, para 

prevenir e dissuadir com maior eficácia o 

trabalho não declarado, incluindo o falso 

trabalho por conta própria; 

a) Da melhoria da cooperação eficaz e 

estreita a nível da União entre os 

organismos pertinentes e competentes e 

outros intervenientes associados dos 

Estados-Membros, para prevenir, dissuadir 

e combater com maior eficácia o trabalho 

não declarado sob todas as suas formas, 

incluindo o falso trabalho por conta 

própria; 

b) Da melhoria da capacidade técnica das 

diferentes autoridades competentes nos 

Estados-Membros para tratar dos aspetos 

transfronteiriços do trabalho não declarado; 

b) Do auxílio aos diferentes organismos 

competentes nos Estados-Membros para 

tratar e solucionar eficazmente os aspetos 

transfronteiriços do trabalho não declarado, 

bem como a concorrência desleal e as 

distorções de mercado conexas; 

c) De uma maior sensibilização do público 

para a necessidade de agir e de incentivos 

aos Estados-Membros para que 

intensifiquem os esforços de combate ao 

c) De uma maior sensibilização do público 

sobre as questões relativas ao trabalho 

não declarado e sobre a necessidade de 

agir adequadamente, bem como de 
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trabalho não declarado. incentivos aos Estados-Membros para que 

intensifiquem com urgência os esforços de 

combate ao trabalho não declarado.  

 

Alteração  52 

Proposta de decisão 

Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Coordenar as ações operacionais 

transfronteiriças.  

c) Incentivar e facilitar as ações 

operacionais transfronteiriças práticas, 

eficazes e eficientes; 

 

Alteração  53 

Proposta de decisão 

Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) Contribuir para uma compreensão 

transversal das questões relacionadas com 

o trabalho não declarado. 

 

Alteração  54 

Proposta de decisão 

Artigo 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 4.º Artigo 4.º 

Atribuições Atribuições 

(1) Na prossecução da sua missão, são 

atribuições da Plataforma: 

(1) Na prossecução da sua missão, são 

atribuições da Plataforma: 

a) Melhorar o conhecimento do trabalho 

não declarado, através de conceitos e 

instrumentos de medida comuns e da 

promoção de estudos comparativos 

conjuntos e de indicadores relevantes; 

a) Melhorar o conhecimento sobre todas as 

formas de trabalho não declarado, 

inclusive no respeitante a causas e 

diferenças regionais, através de conceitos 

comuns, incluindo definições abrangentes 

de formas existentes e novas de trabalho 
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não declarado, indicadores e 

metodologias para a recolha de dados, e 

instrumentos de medida e da promoção de 

estudos comparativos e de investigação 

conjuntos; 

 a-A) Melhorar o conhecimento e a 

compreensão mútua dos diferentes 

sistemas nacionais de inspeção do 

trabalho e das práticas de combate ao 

trabalho não declarado, das 

consequências deste tipo de trabalho, 

incluindo em termos transfronteiriços, no 

que respeita à concorrência desleal e às 

distorções do mercado, bem como as 

condições de trabalho precárias 

suportadas pelas pessoas em situação de 

trabalho não declarado; 

b) Desenvolver a análise da eficácia das 

várias abordagens políticas para reduzir a 

incidência do trabalho não declarado, 

incluindo medidas preventivas e punitivas, 

assim como medidas de dissuasão em 

geral; 

b) Analisar a eficácia e as consequências 

das várias abordagens políticas, tais como 

a prevenção e a dissuasão, bem como as 

medidas de capacitação que incentivem e 

promovam o trabalho declarado, para 

reduzir a incidência do trabalho não 

declarado; 

c) Criar instrumentos, como por exemplo 

uma base de dados que reúna as diferentes 

práticas/medidas existentes, incluindo os 

acordos bilaterais que os Estados-Membros 

utilizam para dissuadir e prevenir o 

trabalho não declarado; 

c) Criar instrumentos eficazes, como por 

exemplo uma base de dados interativa que 

reúna as diferentes práticas/medidas, 

assente na aplicação de vários modelos de 

mercado de trabalho, incluindo acordos 

bilaterais e multilaterais que os 

Estados-Membros utilizam para combater 

o trabalho não declarado; 

d) Aprovar orientações não vinculativas 

destinadas aos inspetores, manuais de 

boas práticas e princípios comuns para as 

inspeções, com o objetivo de combater o 

trabalho não declarado; 

d) Desenvolver orientações visando a 

aplicação, manuais de boas práticas e 

princípios comuns para as inspeções, com 

o objetivo de combater o trabalho não 

declarado e acompanhar o progresso 

realizado relativamente à aplicação das 

orientações; 

e) Desenvolver formas de cooperação que 

reforcem a capacidade técnica de lidar 

com a dimensão transfronteiriça do 

trabalho não declarado, mediante a adoção 

de um quadro comum para ações e 

inspeções conjuntas e para intercâmbios de 

e) Desenvolver uma cooperação estreita, a 

fim de melhorar a capacidade dos 

sistemas nacionais da inspeção do 

trabalho relativamente ao controlo e 

combate à dimensão transfronteiriça do 

trabalho não declarado, mediante medidas 

como as ações conjuntas, as bases de 
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pessoal;  dados pertinentes e os intercâmbios de 

pessoal;  

 e-A) Elaborar e publicar informações 

para facilitar as atividades dos sistemas 

nacionais de inspeção do trabalho; 

f) Estudar formas de melhorar a partilha 

de informações, em conformidade com as 

regras da União em matéria de proteção de 

dados, incluindo o estudo da possibilidades 

de utilização do Sistema de Informação do 

Mercado Interno (IMI) e do intercâmbio 

eletrónico de informações de segurança 

social (EESSI); 

f) Desenvolver um sistema fiável e 

eficiente de intercâmbio rápido de 

informações e de melhorar a partilha de 

informações, em conformidade com as 

regras da União em matéria de proteção de 

dados, incluindo o estudo da possibilidades 

de utilização do Sistema de Informação do 

Mercado Interno (IMI), instituído pelo 

Regulamento (UE) n.º 1024/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho1a, e 

do intercâmbio eletrónico de informações 

de segurança social (EESSI); 

 f-A) Contribuir para a identificação de 

domínios relacionados com o trabalho 

não declarado, nos quais a legislação da 

União não esteja a atingir os objetivos 

pretendidos;  

g) Desenvolver capacidade de formação 

permanente das autoridades competentes e 

adotar um quadro comum para a realização 

de formações conjuntas; 

g) Desenvolver e melhorar a capacidade 

de formação permanente das autoridades 

competentes e adotar um quadro comum 

para a realização de uma formação 

conjunta, a fim de auxiliar os 

Estados-Membros a cumprir as suas 

obrigações, nomeadamente as que 

decorrem da Convenção n.º 81 da OIT; 

h) Organizar revisões interpares para 

acompanhar os progressos dos 

Estados-Membros no combate ao trabalho 

não declarado, o que passa pelo apoio à 

aplicação das recomendações específicas 

por país relacionadas com o combate ou a 

prevenção do trabalho não declarado, 

emanadas do Conselho; 

h) Organizar revisões interpares para 

acompanhar os progressos dos 

Estados-Membros no combate ao trabalho 

não declarado, o que passa pelo apoio à 

aplicação das recomendações específicas 

por país relacionadas com o combate ou a 

prevenção do trabalho não declarado, 

emanadas do Conselho e promover a ação 

adequada; 

 h-A) Apresentar propostas à Comissão, ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho para 

incluir nas recomendações específicas por 

país as medidas adequadas que abordem 

aspetos específicos do combate ao 

trabalho não declarado, bem como os 
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efeitos da não intervenção nos 

Estados-Membros em causa; 

 h-B) Fornecer pareceres e propostas à 

Comissão, ao Parlamento Europeu ou ao 

Conselho sobre questões relacionadas 

com a melhor regulamentação e a 

aplicação do Direito da União sobre as 

condições de trabalho e a proteção social 

nos Estados-Membros, em relação ao 

combate contra o trabalho não declarado, 

bem como aos efeitos da não intervenção;  

 h-C) Incentivar uma cooperação ativa 

entre as autoridades competentes dos 

Estados-Membros e de países terceiros, 

sempre que for pertinente, para resolver 

problemas relacionados com trabalho não 

declarado que envolvam esses países 

terceiros; 

i) Reforçar a sensibilização para o 

problema, mediante atividades conjuntas, 

como campanhas europeias e estratégias 

regionais ou à escala da UE, incluindo 

abordagens setoriais. 

i) Reforçar a sensibilização para o 

problema, mediante atividades conjuntas, 

como campanhas europeias e estratégias 

regionais ou à escala da União, incluindo 

abordagens setoriais. 

 i-A) Incentivar as autoridades nacionais e 

outros organismos a prestarem 

aconselhamento e informações aos 

trabalhadores que forem vítimas de 

práticas de trabalho não declarado; 

(2) No prosseguimento das suas 

atribuições, a Plataforma fará uso de todas 

as fontes de informação adequadas, 

incluindo estudos e projetos de cooperação 

multilateral, e terá em conta os 

instrumentos e as estruturas pertinentes da 

União, assim como a experiência de 

acordos bilaterais relevantes. A Plataforma 

estabelecerá meios de cooperação 

adequados com a Eurofound e a EU-

OSHA. 

(2) No prosseguimento das suas 

atribuições, a Plataforma fará uso de todas 

as fontes de informação adequadas, 

incluindo estudos e projetos de cooperação 

multilateral, e terá em conta os 

instrumentos e as estruturas pertinentes da 

União, assim como a experiência de 

acordos bilaterais relevantes.  

 (2-A) A Plataforma estabelece uma 

cooperação adequada com a Eurofound, 

em particular no que diz respeito ao 

desenvolvimento de uma base de dados 

interativa, enquanto tarefa adicional da 

agência, bem como com a EU-OSHA. 
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 _________________ 

 1-A Regulamento (UE) n.º 1024/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 

de outubro de 2012, relativo à cooperação 

administrativa através do Sistema de 

Informação do Mercado Interno e que 

revoga a Decisão 2008/49/CE da 

Comissão («Regulamento IMI») (JO L 

316 de 14.11.2012, p. 1). 

 

 

Alteração  55 

Proposta de decisão 

Artigo 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 5.º Artigo 5.º 

Ponto de contacto único  Altos representantes 

(1) Cada Estado-Membro deve designar 

um ponto de contacto único como membro 

da Plataforma. Podem também indicar um 

membro suplente.  

(1) Cada Estado-Membro deve designar 

um alto representante, a que se refere o 

artigo 1.°, n.º 2, alínea a), como membro 

da Plataforma. Pode também indicar um 

membro suplente para assistir, quando for 

necessário, às reuniões da Plataforma. 

(2) Quando designam os seus 

representantes, os Estados-Membros 

devem associar todas as autoridades 

públicas que intervêm na prevenção e/ou 

dissuasão do trabalho não declarado, tais 

como as inspeções do trabalho, as 

autoridades da segurança social, as 

autoridades tributárias, os serviços de 

emprego e as autoridades de migração, que 

a seguir se designam por «autoridades 

competentes». Também podem, em 

conformidade com a legislação e/ou a 

prática nacionais, envolver os parceiros 

sociais. 

(2) Quando designam um alto 

representante e um membro suplente, os 

Estados-Membros devem associar todos os 

organismos pertinentes que intervêm no 

combate ao trabalho não declarado e na 

regularização de trabalho não declarado a 

nível interno ou transfronteiriço, tais 

como as inspeções do trabalho, as 

autoridades da segurança social, as 

autoridades tributárias, os serviços de 

emprego e as autoridades de migração, que 

a seguir se designam por «autoridades 

competentes». Também devem, em 

conformidade com a legislação e/ou a 

prática nacionais, envolver os parceiros 

sociais e outros intervenientes pertinentes. 

(3) Os Estados-Membros devem entregar à 

Comissão a lista e os contactos de todas as 

autoridades competentes que estão 

(3) Os Estados-Membros devem entregar à 

Comissão a lista e os contactos de todos os 

organismos competentes e, em 
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envolvidas na prevenção e/ou na 

dissuasão do trabalho não declarado. 
conformidade com a legislação ou a 

prática nacional, dos parceiros sociais e 

outros intervenientes pertinentes que estão 

envolvidos no combate ao trabalho não 

declarado. 

(4) No que respeita às atividades da 

Plataforma, os pontos de contacto único 
devem fazer a ponte com todas as 

autoridades competentes que estejam 

associadas à prevenção e/ou dissuasão do 
trabalho não declarado e garantir a sua 

participação nas reuniões e/ou a sua 

contribuição para as atividades da 

Plataforma ou dos seus grupos de 

trabalho, se as questões a discutir 

envolverem o seu domínio de 

competência. 

(4) Os altos representantes a que se refere 

o artigo 1.º, n.º 2, alínea a), devem fazer 

regularmente a ponte com todos os 

organismos nacionais competentes e, nos 

termos da legislação ou da prática 

nacional, com os parceiros sociais e 

outros intervenientes que estejam 

associados ao combate contra o trabalho 

não declarado, envolvendo assim todas as 

partes interessadas. 

 

Alteração  56 

Proposta de decisão 

Artigo 6 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 6.º Suprimido 

Representantes dos parceiros sociais  

(1) Os representantes dos parceiros 

sociais a nível intersetorial, bem como os 

dos setores com elevada incidência de 

trabalho não declarado, poderão 

participar nas reuniões da Plataforma na 

qualidade de observadores, de acordo com 

as modalidades definidas pelas respetivas 

organizações. 

 

(2) Com base nas propostas dos parceiros 

sociais intersetoriais e setoriais a nível da 

UE, constituem este grupo: 

 

a) Um número máximo de 8 observadores 

em representação dos parceiros sociais 

intersetoriais (divididos equitativamente 

pelas organizações de empregadores e de 

trabalhadores); 
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b) Um número máximo de 10 

observadores em representação dos 

parceiros sociais dos setores com elevada 

incidência de trabalho não declarado 

(divididos equitativamente pelas 

organizações de empregadores e de 

trabalhadores). 

 

 

Alteração  57 

Proposta de decisão 

Artigo 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 7.º Artigo 7.º 

Funcionamento Funcionamento 

(1) Caberá à Comissão coordenar o 

trabalho da Plataforma e presidir às suas 

reuniões.  

(1) Caberá à Comissão coordenar o 

trabalho da Plataforma e o representante 

da Comissão será o copresidente das suas 

reuniões. Os membros da Plataforma 

elegem entre si outro copresidente com 

um estatuto idêntico, bem como dois 

suplentes. Os copresidentes e os suplentes 

compõem a Mesa da Plataforma (a seguir, 

«a Mesa».  

 (1-A) A Plataforma reúne-se pelo menos 

duas vezes por ano. 

(2) Para a execução da sua missão, a 

Plataforma deve aprovar por decisão 

maioritária: 

(2) Para a execução da sua missão, a 

Plataforma deve aprovar por decisão 

maioritária: 

a) O regulamento interno, do qual constam, 

entre outros, os mecanismos decisórios da 

Plataforma; 

a) O regulamento interno, do qual constam, 

entre outros, os mecanismos decisórios da 

Plataforma; 

b) Um programa de trabalho bienal da 

Plataforma que defina, entre outros, as 

suas atribuições e determine a 

apresentação de relatórios de atividades 

periódicos, de dois em dois anos;  

b) Um programa de trabalho anual, bem 

como um programa de trabalho 

plurianual, da Plataforma que definam, 

entre outros, as suas atribuições e tenham 

em conta as atividades desenvolvidas 

no(s) ano(s) anterior(es); 

c) A criação de grupos de trabalho 

encarregados de examinar questões 

específicas dos programas de trabalho da 

Plataforma. Estes grupos de trabalho 

c) A criação de grupos de trabalho 

encarregados de examinar questões 

específicas dos programas de trabalho da 

Plataforma, que devem ser presididos por 
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devem ser dissolvidos assim que estiver 

cumprido o respetivo mandato. 

um membro da Plataforma e dissolvidos 

assim que estiver cumprido o respetivo 

mandato. 

 c-A) Um relatório anual sobre as suas 

atividades; 

(3) Os especialistas num determinado 

tópico que estiver em análise podem, caso 

a caso, ser convidados a participar nas 

deliberações da Plataforma ou dos grupos 

de trabalho, se tal participação for reputada 

útil e/ou necessária. 

(3) Os especialistas num determinado 

tópico que estiver em análise podem, caso 

a caso, ser convidados pela Mesa a 

participar nas deliberações da Plataforma 

ou dos grupos de trabalho, se tal 

participação for reputada útil ou 

necessária. 

(4) A Plataforma será apoiada por um 

secretariado disponibilizado pela 

Comissão. O secretariado deverá preparar 

as reuniões, os programas de trabalho e os 

relatórios da Plataforma.  

(4) A Plataforma será apoiada por um 

secretariado disponibilizado pela 

Comissão. O secretariado deverá preparar 

as reuniões, os projetos de programas de 

trabalho e os projetos de relatórios da 

Plataforma, em cooperação estreita e sob a 

supervisão da Mesa. O secretariado deve 

também proceder ao acompanhamento 

das recomendações da Plataforma. 

 (4-A) O trabalho da Plataforma é 

realizado em conformidade com o 

princípio da transparência, previsto no 

artigo 15.º do TFUE. 

(5) A Comissão deve dar conta 

regularmente ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho das atividades da Plataforma. 

(5) A Plataforma comunica os programas 

de trabalho referidos no n.º 2, alínea b), e 

os relatórios referidos no n.º 2, alínea 

c-A), à Comissão. A Comissão apresenta 

os programas de trabalho e os relatórios 

ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao 

Comité das Regiões. 

 

Alteração  58 

Proposta de decisão 

Artigo 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 8.º Artigo 8.º 

Cooperação Cooperação 

A Plataforma trabalhará, se for o caso, em (1) A Plataforma trabalhará, se for o caso, 
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cooperação com outros grupos de peritos e 

comités da União cuja atividade se 

relaciona com o trabalho não declarado, em 

especial o Comité de Altos Responsáveis 

da Inspeção do Trabalho (SLIC), o Comité 

de Peritos sobre o Destacamento de 

Trabalhadores, a Comissão Administrativa 

para a Coordenação dos Sistemas de 

Segurança Social, o Comité do Emprego 

(EMCO), o Comité da Proteção Social 

(SPC) e o Grupo de Trabalho sobre 

Cooperação Administrativa em Matéria 

Fiscal. Poderão também ser organizadas 

reuniões conjuntas.  

em cooperação com outros grupos de 

peritos e comités da União cuja atividade 

se relaciona com o trabalho não declarado, 

em especial o Comité de Altos 

Responsáveis da Inspeção do Trabalho 

(SLIC), o Comité de Peritos sobre o 

Destacamento de Trabalhadores, a 

Comissão Administrativa para a 

Coordenação dos Sistemas de Segurança 

Social, a Plataforma H5NCP da UE, o 

Comité do Emprego (EMCO), o Comité da 

Proteção Social (SPC) e o Grupo de 

Trabalho sobre Cooperação Administrativa 

em Matéria Fiscal. Poderão ser organizadas 

reuniões conjuntas, em prol de um 

trabalho mais eficiente e de um impacto 

reforçado. As atas destas reuniões são 

apresentadas ao Parlamento Europeu e 

ao Conselho dentro de um prazo razoável.  

 (1-A) Deve evitar-se a duplicação do 

trabalho realizado por outros organismos 

a nível da União. Para este efeito, a 

transparência e a partilha de informações 

são elementos essenciais. 

Alteração  59 

Proposta de decisão 

Artigo 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os recursos globais para a execução da 

presente decisão devem ser estabelecidos 

no âmbito do Programa para o Emprego e a 

Inovação Social (EaSI), cujas dotações 

anuais devem ser autorizadas pela 

autoridade orçamental nos limites do 

quadro financeiro. 

Os recursos globais para a execução da 

presente decisão devem ser estabelecidos 

no âmbito do Programa para o Emprego e a 

Inovação Social (EaSI), cujas dotações 

anuais devem ser autorizadas pela 

autoridade orçamental nos limites do 

quadro financeiro. A Comissão deve 

assegurar que os recursos financeiros do 

EaSI sejam utilizados de forma 

transparente e eficaz. 

 

Alteração  60 

Proposta de decisão 
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Artigo 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

Quatro anos após a entrada em vigor da 

presente decisão, a Comissão deve 

apresentar um relatório sobre a sua 

aplicação ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho, ao Comité Económico e Social 

Europeu e ao Comité das Regiões. O 

relatório deve, em especial, avaliar em que 

medida a Plataforma contribuiu para a 

consecução dos objetivos fixados no artigo 

2.º e desempenhou as atribuições fixadas 

no artigo 3.º e nos programas de trabalho 

da Plataforma. 

Até …* [Quatro anos após a entrada em 

vigor da presente decisão], a Comissão 

deve, após consulta da Plataforma, 

apresentar um relatório, sobre a aplicação e 

o valor acrescentado da presente decisão 

ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao 

Comité das Regiões. O relatório deve, em 

especial, avaliar em que medida a 

Plataforma contribuiu para a consecução 

dos objetivos fixados no artigo 2.º, 

desempenhou a missão fixada no artigo 

3.º, pôs em prática as atribuições 

estabelecidas no artigo 4.º e abordou as 

prioridades definidas nos programas de 

trabalho da Plataforma. Deve também 

identificar lacunas e apresentar propostas 

sobre o funcionamento da Plataforma, se 

adequado. 

 

Alteração  61 

Proposta de decisão 

Artigo 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 11.º-A 

 Tutela de direitos 

 Pessoas que submetam casos de trabalho 

não declarado à atenção da Plataforma, 

quer diretamente, quer através das 

autoridades nacionais competentes, 

devem ser protegidas contra qualquer 

tratamento desfavorável por parte do 

empregador. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 Em início de mandato, a 8.a legislatura do Parlamento Europeu é instada a resolver um 

dos mais preocupantes e complexos problemas: o trabalho não declarado. A complexidade do 

desafio decorre da natureza do trabalho não declarado, ou seja, qualquer atividade remunerada 

que, por definição, é lícita mas não declarada às autoridades públicas competentes, ou que, no 

caso do falso trabalho por conta própria, é falsamente declarada. 

 No intuito de combater de forma bem-sucedida o problema multifacetado do trabalho 

não declarado, a primeira etapa tem de ser, naturalmente, a análise objetiva da sua verdadeira 

natureza. Esta análise revela que, na verdade, é o facto de não proceder à declaração devida 

que causa diretamente as muitas implicações e consequências extremamente negativas do 

trabalho não declarado. 

 Na sua proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece uma 

Plataforma Europeia, a Comissão deu prioridade à abordagem de executoriedade da legislação 

aplicável que visa a prevenção e dissuasão do trabalho não declarado. Esta abordagem prevê a 

cooperação reforçada para «combater» as infrações ao direito laboral, a evasão fiscal e as 

violações das exigências em matéria de segurança social – sem dúvida, questões que causam 

grande preocupação. 

 No entanto, verifica-se uma progressiva tomada de consciência quanto ao facto de a 

aplicação dever ser associada a políticas de capacitação proativas e a medidas vocacionadas 

para a regularização do trabalho que permanece não declarado, como reduções do imposto 

sobre o rendimento, reduções de impostos e sistemas de subvenção. As práticas incessantes 

em matéria de trabalho não declarado nos Estados-Membros demonstram que existe procura e 

oferta para o trabalho em causa. Daí a necessidade de o sujeitar ao conjunto formal de regras e 

regulamentações da economia social de mercado, e não de o suprimir. 

 Por conseguinte, a finalidade e o objetivo característicos da nova Plataforma Europeia 

deve ser proporcionar um valor acrescentado claro aos esforços à escala da união, não só para 

prevenir e dissuadir o trabalho não declarado, mas, também, e porventura mais importante 

ainda, regularizar o trabalho em causa. A necessidade de políticas proativas objetivas decorre 

da necessidade de impulsionar a produção, a fim de combater o crescimento persistentemente 

baixo e a deflação. 

 Estas políticas tornam-se mais necessárias ainda à luz dos resultados recentes do 

estudo da Eurofound, que indica uma forte correlação entre a dimensão e o crescimento da 

economia não declarada, por um lado, e as políticas de austeridade que contemplam cortes 

orçamentais drásticos, que aumentam a desregulação e minimizam o papel do Estado, por 

outro lado. O mesmo estudo indica que a abordagem alternativa, que consiste em reforçar a 

despesa do Estado no mercado de trabalho e nas prestações sociais, tem uma forte correlação 

com economias não declaradas de menor escala. 

Cumpre reconhecer que a Plataforma deve ser um local de recolha e intercâmbio de 

informações fiáveis sobre melhores práticas e problemas persistentes, assim como um local de 

cooperação para delinear e aplicar medidas de execução e de capacitação eficazes.  

Não pode haver complacência quanto à urgência da ação que deve ser levada a cabo, tendo 

em conta as múltiplas e altamente negativas consequências do trabalho não declarado 

(exploração grave e condições de trabalho e de vida precárias para milhões de trabalhadores 
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na União, concorrência muito desleal que perturba profundamente o Mercado Único), assim 

como graves perdas para os orçamentos e sistemas de segurança social dos Estados-Membros. 

Deve também ficar claro que só o esforço coordenado dos Estados-Membros e dos parceiros 

sociais, juntamente com outras partes interessadas (inclusivamente a nível regional), em 

interação com as instituições e capacidades da UE, poderá ultrapassar de forma bem-sucedida 

toda esta variedade de gravíssimos desafios e deficiências.  

Esta compreensão da verdadeira natureza do problema do trabalho não declarado e as 

atribuições propostas para a Plataforma devem tornar possível um acordo quanto aos vários 

problemas em matéria de participação, procedimentos e tomada de decisões. Deve igualmente 

servir de ponto de partida para a instituição de um programa de trabalho que responda 

plenamente à necessidade urgente de uma ação objetiva, no intuito de inverter a tendência 

atual para um número crescente de atividades não declaradas, a favor de um aumento do 

trabalho regularizado, que oferece condições de vida decentes e serviços necessários aos 

clientes, contribuindo simultaneamente para uma concorrência justa no mercado e uma 

consolidação orçamental sustentável. 



 

RR\1062606PT.doc 43/82 PE539.484v02-00 

 PT 



 

PE539.484v02-00 44/82 RR\1062606PT.doc 

PT 

 

23.1.2015 

PARECER DA COMISSÃO DO MERCADO INTERNO E DA PROTEÇÃO DOS 
CONSUMIDORES 

dirigido à Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

sobre a proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece uma 

Plataforma Europeia para reforçar a cooperação na prevenção e dissuasão do trabalho não 

declarado 

(COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)) 

Relator de parecer: Dennis de Jong 

 

 

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

Na sua Resolução sobre inspeções laborais eficazes, de 14 de janeiro de 2014, o Parlamento 

Europeu apelou a uma cooperação mais intensa e ao reforço das inspeções do trabalho para 

combater o trabalho não declarado. 

 

Na sua proposta de abril de 2014, a Comissão propôs estabelecer uma Plataforma Europeia. A 

referida Plataforma deverá melhorar, a cooperação em matéria de prevenção e dissuasão do 

trabalho não declarado a nível da UE. Esta reuniria vários organismos nacionais responsáveis 

pela aplicação da lei envolvidos na luta contra o trabalho não declarado, um fenómeno que 

prejudica gravemente as condições de trabalho, a concorrência leal e os orçamentos públicos.  

 

O relator de parecer congratula-se com a criação desta plataforma, embora esta medida, por si 

só, não é suficiente para dar seguimento às diversas propostas, incluindo propostas 

legislativas, inseridas na resolução acima referida. O relator propõe alterações que visam 

tornar a plataforma mais eficaz no que diz respeito às suas funções e aos seus objetivos.  

 

Em particular, considera essencial incluir uma atividade falsamente declarada no âmbito de 

aplicação da decisão. A apresentação de dados falsos em matéria de horário de trabalho e de 

remuneração é uma forma de atividade falsamente declarada que não pode ser excluída da 

competência da plataforma.  

 

Além disso, o relator está convencido de que a plataforma poderia facilitar a realização de 

investigações conjuntas pelos Estados-Membros. O seu valor prático dependerá, em grande 

medida, dos resultados alcançados através do recurso a esta forma de cooperação operacional. 

Por outro lado, os efeitos das campanhas de sensibilização a nível europeu são discutíveis. 
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Tais campanhas tendem a ser mais eficazes a nível nacional, em especial, se os parceiros 

sociais nacionais contribuem ativamente para as mesmas. Por este motivo, o relator defende a 

participação estreita dos parceiros sociais nas atividades da Plataforma, bem como dos pontos 

de contacto único nacionais. 

 

Por último, mas não menos importante, o relator considera essencial envolver o Parlamento 

Europeu no processo e solicitar que um representante independente nomeado por esta 

instituição faça parte da plataforma, em conjunto com as autoridades nacionais e a Comissão.  

 

ALTERAÇÕES 

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão do 

Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as 

seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de decisão 

Título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

DECISÃO DO PARLAMENTO 

EUROPEU E DO CONSELHO que 

estabelece uma Plataforma Europeia para 

reforçar a cooperação na prevenção e 

dissuasão do trabalho não declarado. 

DECISÃO DO PARLAMENTO 

EUROPEU E DO CONSELHO que 

estabelece uma Plataforma Europeia para 

reforçar a cooperação na prevenção e 

dissuasão do trabalho não declarado e da 

atividade falsamente declarada. 

Justificação 

Alteração horizontal que se aplica a todo o texto. Para que possa funcionar de modo eficaz, é 

fundamental que a Plataforma inclua não só o falso trabalho por conta própria, mas também 

outras formas de atividade falsamente declarada, tais como a apresentação de dados falsos 

em matéria de horário de trabalho e de remuneração. 

 

Alteração  2 

Proposta de decisão 

Considerando 4 
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Texto da Comissão Alteração 

(4) Na Resolução sobre inspeções laborais 

eficazes como estratégia para melhorar as 

condições de trabalho na Europa, o 

Parlamento Europeu acolhe com agrado a 

iniciativa da Comissão com vista à criação 

de uma Plataforma Europeia e apela à 

melhoria da cooperação ao nível da UE 

para combater o trabalho não declarado27. 

(4) Na Resolução sobre inspeções laborais 

eficazes como estratégia para melhorar as 

condições de trabalho na Europa, o 

Parlamento Europeu acolhe com agrado a 

iniciativa da Comissão com vista à criação 

de uma Plataforma Europeia e apela à 

melhoria da cooperação ao nível da UE 

para combater o trabalho não declarado27 

que gera concorrência desleal, 

responsável por distorções do mercado. 

__________________ __________________ 

27 Resolução do Parlamento Europeu, de 14 

de janeiro de 2014, sobre inspeções 

laborais eficazes como estratégia para 

melhorar as condições de trabalho na 

Europa (2013/2112/INI) 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups

/ficheprocedure.do?lang=en&reference=20

13/2112(INI) 

27 Resolução do Parlamento Europeu, de 14 

de janeiro de 2014, sobre inspeções 

laborais eficazes como estratégia para 

melhorar as condições de trabalho na 

Europa (2013/2112/INI) 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups

/ficheprocedure.do?lang=en&reference=20

13/2112(INI) 

 

Alteração  3 

Proposta de decisão 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) A nível europeu, o trabalho não 

declarado é definido como «qualquer 

atividade remunerada de caráter lícito, mas 

não declarada aos poderes públicos, tendo 

em conta as diferenças de caráter 

legislativo existentes entre os 

Estados-Membros»7, estando assim 

excluídas todas as atividades ilegais. 

(5) O trabalho não declarado está definido 

na Comunicação da Comissão 

de 24 de outubro de 2007, intitulada 

«Intensificar o combate ao trabalho não 

declarado», como «qualquer atividade 

remunerada de caráter lícito, mas não 

declarada aos poderes públicos, tendo em 

conta as diferenças de caráter legislativo 

existentes entre os Estados-Membros»7, 

estando assim excluídas todas as atividades 

ilegais. 

__________________ __________________ 

7Comunicação da Comissão «Intensificar o 

combate ao trabalho não declarado»,  

COM(2007) 628 de 24 de outubro de 

7Comunicação da Comissão «Intensificar o 

combate ao trabalho não declarado»,  

COM(2007) 628 de 24 de outubro de 
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2007.http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=CELEX:52007DC0628:PT:HTML 

2007.http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=CELEX:52007DC0628:PT:HTML 

Justificação 

A referência à Comunicação da Comissão é mais clara e específica que uma simples 

referência ao «nível europeu». A redação está em concordância com o projeto de orientação 

geral do Conselho. 

 

Alteração  4 

Proposta de decisão 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) O abuso do estatuto de trabalhador 

independente, tanto à escala nacional como 

transfronteiriça, está frequentemente 

associado ao trabalho não declarado. Fala-

se em situações de falso trabalho por conta 

própria, quando uma pessoa preenche as 

condições características de uma relação de 

emprego mas está declarada como 

trabalhador independente, a fim de evitar o 

cumprimento de certas obrigações legais 

ou fiscais. O falso trabalho por conta 

própria constitui, assim, uma atividade 

falsamente declarada, devendo ser 

abrangido pela plataforma. 

(6) Para além do trabalho não declarado, 

a Plataforma deve abranger a atividade 

falsamente declarada. Este conceito 

refere-se a atividades remuneradas que 

são legais no que se refere à sua natureza, 

mas não foram corretamente declaradas 

às autoridades públicas. Uma forma 

específica de trabalho falsamente declarado 

é o abuso do estatuto de trabalhador 

independente, tanto à escala nacional como 

transfronteiriça. Fala-se em situações de 

falso trabalho por conta própria, quando 

uma pessoa preenche as condições 

características de uma relação de emprego 

mas está declarada como trabalhador 

independente, a fim de evitar o 

cumprimento de certas obrigações legais 

ou fiscais. O falso trabalho por conta 

própria constitui, assim, uma atividade 

falsamente declarada, devendo ser 

abrangido pela plataforma. 

Justificação 

Como salientou o CESE, sem outra explicação, o falso trabalho por conta própria e o 

trabalho não declarado podem parecer duas matérias diferentes. No entanto, o falso trabalho 

por conta própria é geralmente considerado uma atividade falsamente declarada. Por 

conseguinte, há uma relação estreita com o trabalho não declarado. Podem existir também 

outras formas de atividade falsamente declarada, nomeadamente a apresentação de dados 

falsos em matéria de horário de trabalho e de remuneração. Para afastar eventuais 
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equívocos quanto ao âmbito de aplicação da decisão, é necessário clarificar que o âmbito da 

Plataforma abrange qualquer forma de atividade falsamente declarada. 

 

Alteração  5 

Proposta de decisão 

Considerando 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (6-A) O trabalho não declarado tem 

implicações graves para os trabalhadores 

afetados, que se veem obrigados a aceitar 

condições de trabalho precárias, salários 

muito inferiores e proteção muito 

reduzida à luz da legislação de proteção 

laboral e social, o que os priva de 

benefícios sociais adequados, de direitos à 

pensão e do acesso a cuidados de saúde, 

bem como a oportunidades de 

desenvolvimento das competências e de 

aprendizagem ao longo da vida. 

 

Alteração  6 

Proposta de decisão 

Considerando 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) O trabalho não declarado tem também 

sérias implicações orçamentais, visto que 

representa uma perda de receitas fiscais e 

de contribuições para a segurança social. 

Produz efeitos negativos no emprego, na 

produtividade e na qualidade do trabalho, 

no desenvolvimento de competências e na 

aprendizagem ao longo da vida. 

Compromete a sustentabilidade financeira 

dos sistemas de proteção social, priva os 

trabalhadores de prestações sociais 

adequadas, resultando em reduzidos 

direitos de reforma e acesso a cuidados de 

saúde. 

(7) O trabalho não declarado tem também 

sérias implicações orçamentais, visto que 

representa uma perda de receitas fiscais e 

de contribuições para a segurança social. 

Produz efeitos negativos no emprego, na 

produtividade e na qualidade do trabalho, 

no desenvolvimento de competências e na 

aprendizagem ao longo da vida. 

Compromete a sustentabilidade financeira 

dos sistemas de proteção social, priva os 

trabalhadores de prestações sociais 

adequadas, resultando em reduzidos 

direitos de reforma e acesso a cuidados de 

saúde. Tem, para o funcionamento do 

mercado interno, efeitos negativos 

conducentes a uma concorrência desleal 
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que distorce o mercado. O trabalho não 

declarado constitui um problema que deve 

ser tratado ao nível de cada 

Estado-Membro, entre outros, através da 

aplicação executória de políticas 

orçamentais e sociais efetivas. 

 

Alteração  7 

Proposta de decisão 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) Os Estados-Membros avançaram com 

um vasto conjunto de estratégias e medidas 

políticas para fazer face ao trabalho não 

declarado. Celebraram também acordos 

bilaterais e lançaram projetos multilaterais 

com incidência em certos aspetos deste 

fenómeno. A Plataforma não impedirá a 

aplicação de acordos bilaterais nem de 

convenções relativas à cooperação 

administrativa. 

(8) O trabalho não declarado repercute-se 

negativamente ainda no funcionamento 

do mercado interno. Os Estados-Membros 

avançaram com um vasto conjunto de 

estratégias e medidas políticas para fazer 

face ao trabalho não declarado. Celebraram 

também acordos bilaterais e lançaram 

projetos multilaterais com incidência em 

certos aspetos deste fenómeno. A 

Plataforma não impedirá a aplicação de 

acordos bilaterais nem de convenções 

relativas à cooperação administrativa. A 

principal responsabilidade pela resolução 

do problema do trabalho não declarado 

deverá continuar a caber aos 

Estados-Membros. 

 

Alteração  8 

Proposta de decisão 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) O reforço da cooperação entre os 

Estados-Membros à escala da UE é 

necessário para ajudar cada país a prevenir 

e dissuadir com maior eficácia as situações 

de trabalho não declarado. 

(10) O reforço da cooperação ativa, 

baseada na assistência mútua, na 

transparência e na confidencialidade entre 

os Estados-Membros a nível da UE, é 

necessário para ajudar os 

Estados-Membros a prevenir e dissuadir 

com maior eficácia as situações de trabalho 

não declarado. O objetivo de uma 
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cooperação reforçada é incentivar o 

trabalho declarado, tornando o processo 

menos burocrático e menos 

administrativo, assegurando assim que o 

trabalho não declarado constitua a opção 

menos atrativa. 

 

Alteração  9 

Proposta de decisão 

Considerando 10-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (10-A) Em muitos casos, as autoridades 

nacionais de inspeção do trabalho e as 

autoridades de execução precisam de 

aceder instantaneamente a dados e a 

informações na posse de autoridades 

estrangeiras. Um intercâmbio de dados 

eficiente e rápido é, por conseguinte, 

fundamental para combater o trabalho 

não declarado. 

 

Alteração  10 

Proposta de decisão 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) A Plataforma visa facilitar o 

intercâmbio de melhores práticas e 

informações, enquadrar a nível da UE o 

desenvolvimento de competências e 

análises especializadas e melhorar a 

coordenação operacional das ações entre 

as autoridades nacionais competentes. 

(11) O reforço da cooperação ativa, 

baseada na assistência mútua, na 

transparência e na confidencialidade 

entre os Estados-Membros a nível da UE, 

é necessário para ajudar os 

Estados-Membros a prevenir e dissuadir 

com maior eficácia as situações de 

trabalho não declarado. Além disso, a 

Plataforma procurará a partilha das 

melhores práticas de regulação clara e 

simples entre os Estados-Membros, a fim 

de reduzir os riscos de erros involuntários, 

especialmente no que diz respeito aos  

trabalhadores por conta própria e às 
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PME. 

 

Alteração  11 

Proposta de decisão 

Considerando 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-A) A identificação, análise e 

resolução dos problemas práticos 

relacionados com a aplicação do direito 

da União relativo às condições de 

trabalho e à proteção social no trabalho é 

principalmente da competência dos 

sistemas nacionais de inspeção do 

trabalho, razão pela qual exige 

cooperação estreita e eficaz a nível da 

União. 

 

Alteração  12 

Proposta de decisão 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) A Plataforma deverá aproveitar todas 

as fontes de informação relevantes, 

designadamente estudos, acordos bilaterais 

celebrados entre Estados-Membros e 

projetos de cooperação multilateral, 

criando sinergias entre os instrumentos e as 

estruturas existentes na UE para maximizar 

o efeito dissuasivo ou preventivo de tais 

medidas. A coordenação operacional das 

ações dos Estados-Membros poderá 

revestir a forma de formações conjuntas, 

revisões interpares e soluções para a 

partilha de informações. A organização de 

campanhas europeias e a definição de 

estratégias comuns poderá contribuir 

para uma maior sensibilização para o 

problema do trabalho não declarado. 

(12) A Plataforma deverá aproveitar todas 

as fontes de informação relevantes, 

designadamente estudos, acordos bilaterais 

celebrados entre Estados-Membros, 

projetos de cooperação multilateral e 

relatórios sobre a aplicação da legislação 

da União no domínio do trabalho não 

declarado, criando sinergias entre os 

instrumentos e as estruturas existentes na 

UE para maximizar o efeito dissuasivo ou 

preventivo de tais medidas. A coordenação 

operacional das ações dos 

Estados-Membros poderá revestir a forma 

de formações conjuntas, revisões interpares 

e soluções para a partilha de informações, 

em conformidade com as regras aplicáveis 

em matéria de proteção de dados, 

recorrendo, quando adequado, ao Sistema 

de Informação do Mercado Interno e ao 
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Intercâmbio Eletrónico de Informações 

de Segurança Social (EESSI). A 

Plataforma poderá igualmente promover 

a realização de investigações conjuntas 

pelos Estados-Membros, em particular em 

casos transfronteiriços. Os 

Estados-Membros deverão poder cumprir 

as recomendações da Plataforma a título 

facultativo. 

 

Alteração  13 

Proposta de decisão 

Considerando 12-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (12-A) A Plataforma deve acompanhar de 

perto a aplicação das novas regras da 

União que possam ajudar a combater o 

trabalho não declarado, nomeadamente a 

Diretiva 2014/24/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho 1a relativa aos 

contratos públicos e, em particular, as 

respetivas disposições em matéria de 

subcontratação e propostas anormalmente 

baixas. 

 __________________ 

 1a Diretiva 2014/24/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de 

fevereiro de 2014, relativa aos contratos 

públicos e que revoga a Diretiva 

2004/18/CE (JO L 94 de 28.3.2014, p. 65). 

 

Alteração  14 

Proposta de decisão 

Considerando 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) O trabalho não declarado envolve a 

intervenção de três diferentes autoridades 

nacionais: inspeções do trabalho, inspeções 

gerais da segurança social e autoridades 

(13) A redução do trabalho não declarado 

envolve muito frequentemente a 

intervenção de várias autoridades 

nacionais diferentes, entre as quais as 
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tributárias. Em alguns casos, podem ser 

também chamados a intervir as autoridades 

de migração e os serviços de emprego, 

assim como as autoridades aduaneiras, a 

polícia, o ministério público e os parceiros 

sociais. 

inspeções do trabalho, inspeções gerais da 

segurança social, inspeções sanitárias e de 

segurança e autoridades fiscais. Em alguns 

casos, podem ser também chamados a 

intervir as autoridades de migração e os 

serviços de emprego, assim como as 

autoridades aduaneiras, a polícia, o 

ministério público e os parceiros sociais.  

 

Alteração  15 

Proposta de decisão 

Considerando 14 

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) Para que a problemática do trabalho 

não declarado possa ser atacada de uma 

forma abrangente e bem-sucedida, importa 

que os Estados-Membros avancem com 

aplicação de várias políticas articuladas 

entre si, no contexto de uma cooperação 

estruturada entre as autoridades 

competentes. A cooperação deve incluir 

todas as autoridades nacionais que dirigem 

e/ou integram as ações de prevenção e/ou 

dissuasão do trabalho não declarado. 

(14) Para que a problemática do trabalho 

não declarado possa ser atacada de uma 

forma abrangente e bem-sucedida, importa 

que os Estados-Membros avancem com 

aplicação de várias políticas articuladas 

entre si, no contexto de uma cooperação 

estruturada entre as autoridades 

competentes. A Plataforma deve incluir 

todas as autoridades nacionais e outras 

partes interessadas que dirigem e/ou 

integram as ações de prevenção e/ou 

dissuasão do trabalho não declarado. Os 

Estados-Membros deverão continuar a ter 

competência para decidir quais as 

autoridades que os representam nas 

diferentes atividades da Plataforma. 

Justificação 

A presente proposta decorre do projeto de orientação geral do Conselho e visa clarificar que 

cabe aos Estados-Membros decidir quais as autoridades nacionais que participarão em seu 

nome nas atividades da Plataforma. 

Alteração  16 

Proposta de decisão 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) A Plataforma deve reunir os parceiros (16) A Plataforma deve reunir o 
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sociais da UE, à escala intersetorial e nos 

setores mais atingidos pelo trabalho não 

declarado, e cooperar com as organizações 

internacionais relevantes, como a 

Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) e as agências da União, em especial 

a Eurofound e a Agência Europeia para a 

Segurança e a Saúde no Trabalho. A 

participação da Eurofound e da Agência 

Europeia para a Segurança e a Saúde no 

Trabalho nas atividades da Plataforma 

enquanto observadores não implica 

qualquer extensão dos respetivos mandatos 

existentes. 

Parlamento Europeu, os parceiros sociais 

da UE, à escala intersetorial e nos setores 

mais atingidos pelo trabalho não declarado, 

e cooperar com as organizações 

internacionais relevantes, como a 

Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) e as agências da União, em especial 

a Eurofound e a Agência Europeia para a 

Segurança e a Saúde no Trabalho. A 

participação da Eurofound e da Agência 

Europeia para a Segurança e a Saúde no 

Trabalho nas atividades da Plataforma 

enquanto observadores não implica 

qualquer extensão dos respetivos mandatos 

existentes. Os representantes do 

Parlamento Europeu devem beneficiar do 

estatuto de observador na Plataforma. 

Justificação 

Em consonância com a alteração do relator ao artigo 2.º, alínea b-A) nova. 

 

Alteração  17 

Proposta de decisão 

Considerando 17-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-A) A Comissão deverá publicar um 

relatório anual de atividades sobre o 

trabalho realizado pela Plataforma. 

Justificação 

Em consonância com a alteração do relator ao artigo 7.º, n.º 5-A (novo). 

 

Alteração  18 

Proposta de decisão 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) A Plataforma e as ações a empreender 

no seu âmbito serão financiadas pela 

(21) A Plataforma e as ações a empreender 

no seu âmbito serão financiadas pela 
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vertente PROGRESS do Programa para o 

Emprego e a Inovação Social (EaSI) nos 

limites das dotações fixadas pela 

autoridade orçamental. 

vertente PROGRESS do Programa para o 

Emprego e a Inovação Social (EaSI) nos 

limites das dotações fixadas pela 

autoridade orçamental. A Comissão deve 

assegurar que a utilização dos recursos 

financeiros para o funcionamento da 

Plataforma seja transparente e eficaz. 

 

Alteração  19 

Proposta de decisão 

Considerando 22 

 

Texto da Comissão Alteração 

(22) A Comissão tomará as medidas de 

caráter administrativo necessárias à criação 

da plataforma. 

(Não se aplica à versão portuguesa) 

Justificação 

Trata-se de uma clarificação, que se encontra igualmente no projeto de orientação geral do 

Conselho. 

 

Alteração  20 

Proposta de decisão 

Considerando 22-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (22-A) Embora a Plataforma seja um 

primeiro passo útil com vista a melhorar a 

cooperação entre os Estados-Membros na 

luta contra o trabalho não declarado, não 

deve ser considerada o único potencial 

instrumento da União para lutar contra 

este fenómeno. A Comissão deverá 

continuar, em particular, a acompanhar 

as atuais legislações nacionais e da 

União, a fim de determinar se elas 

incentivam, direta ou indiretamente, o 

trabalho não declarado. 
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Alteração  21 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) É criada uma Plataforma para reforçar a 

cooperação à escala da UE em matéria de 

prevenção e dissuasão do trabalho não 

declarado, a seguir designada por «a 

Plataforma». 

(1) É criada uma Plataforma Europeia para 

reforçar a cooperação entre os 

Estados-Membros à escala da União em 

matéria de prevenção e dissuasão do 

trabalho não declarado, a seguir designada 

por «a Plataforma». 

Justificação 

Esta alteração visa clarificar os termos da cooperação em consonância com o projeto de 

orientação geral do Conselho. 

 

Alteração  22 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 2 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) Um membro do Parlamento 

Europeu que seja membro da comissão 

competente e/ou um representante 

independente nomeado pelo Parlamento 

Europeu, 

 

Alteração  23 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 3 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Representantes dos países do EEE. (d) Um representante de cada país do 

EEE. 

 

Alteração  24 

Proposta de decisão 
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Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Da melhoria da cooperação a nível da 

UE entre as diferentes autoridades 

competentes dos Estados-Membros, para 

prevenir e dissuadir com maior eficácia o 

trabalho não declarado, incluindo o falso 

trabalho por conta própria; 

(a) Da melhoria da cooperação eficaz e 

estreita a nível da UE entre as diferentes 

autoridades competentes e outras partes 

interessadas dos Estados-Membros, para 

prevenir e dissuadir o trabalho não 

declarado, incluindo o falso trabalho por 

conta própria, de forma mais eficaz e 

eficiente;  

 

Alteração  25 

Proposta de decisão 

Artigo 3 - n.º 1 - alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Coordenar as ações operacionais 

transfronteiriças. 

(c) Fomentar, iniciar, facilitar e promover 

ações operacionais transfronteiriças 

práticas, efetivas e eficientes, bem como a 

comunicação entre funcionários locais e 

regionais das zonas fronteiriças sobre as 

referidas ações. 

 

Alteração  26 

Proposta de decisão 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Desenvolver a análise da eficácia das 

várias abordagens políticas para reduzir a 

incidência do trabalho não declarado, 

incluindo medidas preventivas e punitivas, 

assim como medidas de dissuasão em 

geral; 

(b) Analisar a eficácia das várias 

abordagens políticas para reduzir a 

incidência do trabalho não declarado, 

incluindo a prevenção e a dissuasão, assim 

como implementar medidas em geral e 

analisar que razões fazem com que em 

alguns Estados-Membros e regiões haja 

menos trabalho não declarado que 

noutros, 
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Alteração  27 

Proposta de decisão 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Aprovar orientações não vinculativas 

destinadas aos inspetores, manuais de boas 

práticas e princípios comuns para as 

inspeções, com o objetivo de combater o 

trabalho não declarado;  

(d) Desenvolver orientações não 

vinculativas destinadas aos inspetores, 

manuais de boas práticas e princípios 

comuns para as inspeções, com o objetivo 

de combater o trabalho não declarado; 

Justificação 

Alguns elementos do projeto de orientação geral do Conselho foram introduzidos por forma a 

clarificar o tipo de cooperação. 

 

Alteração  28 

Proposta de decisão 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(f) Estudar formas de melhorar a partilha 

de informações, em conformidade com as 

regras da União em matéria de proteção de 

dados, incluindo o estudo da possibilidades 

de utilização do Sistema de Informação do 

Mercado Interno (IMI) e do intercâmbio 

eletrónico de informações de segurança 

social (EESSI); 

(f) Estudar e propor formas de desenvolver 

um sistema fiável e eficiente de 

intercâmbio rápido de informações e de 
melhorar a partilha de informações, em 

conformidade com as regras da União em 

matéria de proteção de dados, incluindo o 

estudo da possibilidades de utilização do 

Sistema de Informação do Mercado Interno 

(IMI), instituído pelo Regulamento (UE) 

n.º 1024/2012 do Parlamento Europeu e 

do Conselho1a , e do intercâmbio eletrónico 

de informações de segurança social 

(EESSI); 

 __________________ 

 1a Regulamento (UE) n.º 1024/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 

de outubro de 2012, relativo à cooperação 

administrativa através do Sistema de 

Informação do Mercado Interno e que 

revoga a Decisão 2008/49/CE da 

Comissão («Regulamento IMI») (JO L 
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316 de 14.11.2012, p. 1). 

 

Alteração  29 

Proposta de decisão 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea h) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(h) Organizar revisões interpares para 

acompanhar os progressos dos 

Estados-Membros no combate ao trabalho 

não declarado, o que passa pelo apoio à 

aplicação das recomendações específicas 

por país relacionadas com o combate ou a 

prevenção do trabalho não declarado, 

emanadas do Conselho; 

(h) Organizar revisões interpares para 

acompanhar os progressos dos 

Estados-Membros no combate ao trabalho 

não declarado; 

 

Alteração  30 

Proposta de decisão 

Artigo 5 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) Os Estados-Membros devem entregar à 

Comissão a lista e os contactos de todas as 

autoridades competentes que estão 

envolvidas na prevenção e/ou na dissuasão 

do trabalho não declarado. 

3. Os Estados-Membros devem entregar à 

Comissão a lista e os contactos de todas as 

autoridades relevantes que estão 

envolvidas na prevenção e/ou na dissuasão 

do trabalho não declarado. 

 

Alteração  31 

Proposta de decisão 

Artigo 7 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) Caberá à Comissão coordenar o 

trabalho da Plataforma e presidir às suas 

reuniões. 

1. Cabe à Comissão promover e facilitar o 

trabalho da Plataforma e presidir às suas 

reuniões. 
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Alteração  32 

Proposta de decisão 

Artigo 7 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. A Comissão publica um relatório 

anual de atividades sobre o trabalho 

realizado pela Plataforma. 

 

Alteração  33 

Proposta de decisão 

Artigo 8 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Sempre que possível, a Plataforma deve 

evitar a duplicação dos trabalhos já 

realizados por esses organismos, devendo, 

ao invés, cooperar com os mesmos com 

vista à partilha de informações. 

 

Alteração  34 

Proposta de decisão 

Artigo 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os recursos globais para a execução da 

presente decisão devem ser estabelecidos 

no âmbito do Programa para o Emprego e a 

Inovação Social (EaSI), cujas dotações 

anuais devem ser autorizadas pela 

autoridade orçamental nos limites do 

quadro financeiro. 

Os recursos globais para a execução da 

presente decisão devem ser estabelecidos 

no âmbito do Programa para o Emprego e a 

Inovação Social (EaSI), cujas dotações 

anuais devem ser autorizadas pela 

autoridade orçamental nos limites do 

quadro financeiro. A Comissão deve 

assegurar que os recursos financeiros do 

EaSI sejam utilizados de forma 

transparente e eficaz. 

 

Alteração  35 

Proposta de decisão 
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Artigo 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 11.º-A 

 Tutela de direitos 

 As pessoas que comunicam à Plataforma 

casos de trabalho não declarado, quer 

diretamente, quer através das autoridades 

nacionais competentes ou os observadores 

da Plataforma, devem ser protegidas 

contra qualquer tratamento desfavorável 

por parte do empregador. 
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PARECER DA COMISSÃO DOS DIREITOS DA MULHER E DA IGUALDADE DOS 
GÉNEROS 

dirigido à Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

sobre a proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece uma 

Plataforma Europeia para reforçar a cooperação na prevenção e dissuasão do trabalho não 

declarado 

(COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)) 

Relatora de parecer: Kostadinka Kuneva 

 

 

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

Nunca a questão do trabalho digno foi tão importante como nos últimos anos. A prevenção do 

trabalho não declarado, que está diretamente ligado à precariedade, assume por isso uma 

particular importância. Na sua resolução de 14 de janeiro de 2014, o Parlamento Europeu apelou 

a uma cooperação mais intensa e ao reforço das inspeções do trabalho para combater o trabalho 

não declarado; por outro lado, a proposta da Comissão Europeia é acolhida com satisfação pelo 

relator. O trabalho não declarado é um fenómeno particularmente prejudicial que a crise atual 

está a acentuar, pois as medidas de austeridade podem levar ao crescimento de economias 

paralelas. O mais alarmante é que, muitas vezes, os trabalhadores o aceitam por ser a única 

oportunidade que têm de auferir salários mais elevados - embora não necessariamente suficientes 

para viver. Uma abordagem coordenada a nível da UE para compreender as causas e combater o 

trabalho informal poderia contribuir para fortalecer os direitos e a proteção dos trabalhadores, 

aumentar o financiamento da segurança social e reforçar as normas laborais. Dado que o 

subemprego continua a caracterizar a situação das mulheres nos mercados de trabalho europeus, 

qualquer proposta que vise contribuir para alcançar o grande objetivo de 75% de emprego até 

2020 e, mais ainda, para a meta do pleno emprego, definido no art. 3.º, n.º 3 do TEU, deverá 

visar também a redução das diferenças entre homens e mulheres em termos de participação no 

emprego. O reforço do emprego feminino não só é fundamental para que as mulheres 

concretizem o seu direito a trabalhar livremente, em segurança e com dignidade, para garantir a 

subsistência aos seus filhos, como também é fator de crescimento económico. 

 

Apesar de haver menos mulheres a trabalhar em setores tradicionalmente conhecidos pela 

ocorrência de trabalho não declarado, como os da construção, da reparação ou da renovação, as 

suas condições laborais no trabalho não declarado são frequentemente menos favoráveis e, 

portanto, devem ser abordadas na Plataforma da UE. Embora se disponha de poucos dados sobre 
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a natureza do trabalho não declarado na UE, por oposição à dimensão da economia informal, 

pensa-se que, com maior frequência, as mulheres se envolvem em situações de trabalho não 

declarado por não conseguirem entrar na economia formal e que os seus empregos não 

declarados tenham um caráter mais permanente do que os dos homens. É especialmente difícil 

controlar o trabalho que as mulheres exercem em casa de particulares, como os serviços de 

limpeza, o acompanhamento de crianças ou a prestação de cuidados a idosos, trabalho esse que é 

frequentemente precário, desvalorizado e não declarado. 

 

De acordo com um Eurobarómetro publicado em 2014, a disparidade salarial está efetivamente 

presente no trabalho não declarado, sendo o salário médio de 231 euros para as mulheres e de 

402 euros para os homens. 19% de mulheres indicaram como razão principal para exercer um 

trabalho não declarado o facto de não terem outra forma de rendimento, em comparação com 

12% de homens. As mulheres afirmaram que as remunerações «entregues em mão» totalizavam 

45% do seu rendimento, percentagem que, no caso dos homens, é de apenas 29%.  

 

Relativamente à proposta da Comissão, a relatora recorda que a definição de trabalho não 

declarado como «qualquer atividade remunerada de caráter lícito, mas não declarada aos poderes 

públicos, tendo em conta as diferenças de caráter legislativo existentes entre os 

Estados-Membros» remonta a 1998, dificilmente podendo, por isso, servir como uma base viável 

para a Plataforma da UE. Antes de mais, para dar uma resposta cabal a todos os trabalhadores em 

causa, a Plataforma deve assumir a responsabilidade de adaptar esta definição à realidade nos 

Estados-Membros. 

 

Quanto à perspetiva de género, a relatora identificou, ainda, as seguintes três prioridades:  

 

1. A grande variedade de tipos de trabalho não declarado na União Europeia, que envolvem 

diferentes profissionais com diferentes perfis, não só torna necessárias abordagens diferentes 

por parte dos Estados-Membros, como torna difícil monitorizar estas práticas a nível da UE. 

Por conseguinte, a Plataforma da UE deve prever uma margem para o desenvolvimento de 

uma noção comum de trabalho não declarado, que dê uma especial atenção aos grupos mais 

vulneráveis, como os trabalhadores não declarados do sexo feminino, e a utilização de 

indicadores adequados. 

 

2. Para desenvolver essa noção comum e esses indicadores, é importante que o Instituto 

Europeu para a Igualdade de Género (EIGE) seja envolvido na Plataforma da UE, a fim de 

garantir resultados equitativos para homens e mulheres. 

 

3. Não obstante a Plataforma da UE destinar-se às autoridades encarregadas da aplicação da 

lei, as reais necessidades e as consequências para o próprio trabalhador não declarado, seja 

homem seja mulher, não devem ser ignoradas, e as autoridades em causa devem dedicar 

uma atenção especial às suas condições de trabalho e à inclusão laboral para todos. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 

Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as 

seguintes alterações: 
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Alteração  1 

Proposta de decisão 

Considerando 7-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) A natureza do trabalho não 

declarado varia de país para país, 

designadamente em função do contexto 

económico, administrativo, financeiro e 

social, assim como dos motivos que levam 

trabalhadores e empregadores a passar ao 

trabalho não declarado, e o seu impacto 

nos diferentes segmentos da população é 

desproporcionado, por exemplo em termos 

de género e do estatuto em matéria de 

imigração. O trabalho doméstico, 

maioritariamente desempenhado por 

mulheres, constitui um desafio particular, 

pois se trata de um trabalho atípico e, por 

natureza, invisível. É necessário um vasto 

conjunto de estratégias e medidas 

políticas específicas para fazer face às 

várias formas de trabalho não declarado. 

Justificação 

Frequentemente, o trabalho doméstico e a prestação de cuidados não estão regulamentados e 

são executados por mulheres. O intercâmbio de boas práticas no âmbito da Plataforma pode 

ser importante para este grupo de trabalhadores não declarados, face à complexidade e 

especificidade das abordagens políticas, como sejam o reconhecimento das suas 

qualificações ou a adoção de medidas contra a discriminação. 

 

 

Alteração  2 

Proposta de decisão 

Considerando 7-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-B) A cooperação reforçada entre 

Estados-Membros não só permitirá 

abordar o problema do ponto de vista 

orçamental, como também facilitará o 
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intercâmbio de boas práticas em matéria 

de proteção social, nomeadamente os 

direitos à pensão e o acesso aos cuidados 

de saúde, inclusive para os grupos de 

trabalhadores não declarados que se 

encontram numa posição particularmente 

vulnerável ou que executam tarefas que 

nem sequer são consideradas trabalho 

não declarado em todos os 

Estados-Membros, como a guarda 

informal de crianças ou os cuidados a 

familiares idosos no círculo estreito da 

família, geralmente assegurados por 

mulheres. 

 

 

Alteração  3 

Proposta de decisão 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) Os Estados-Membros avançaram com 

um vasto conjunto de estratégias e medidas 

políticas para fazer face ao trabalho não 

declarado. Celebraram também acordos 

bilaterais e lançaram projetos multilaterais 

com incidência em certos aspetos deste 

fenómeno. A Plataforma não impedirá a 

aplicação de acordos bilaterais nem de 

convenções relativas à cooperação 

administrativa. 

(8) Os Estados-Membros avançaram com 

um vasto conjunto de estratégias e medidas 

políticas para fazer face às várias formas 

de trabalho não declarado. Celebraram 

também acordos bilaterais e lançaram 

projetos multilaterais com incidência em 

certos aspetos deste fenómeno. Os 

Estados-Membros são igualmente 

exortados a assinar as convenções 

pertinentes da OIT, como a Convenção 

(n.º 81) sobre a Inspeção do Trabalho e a 

Convenção (n.º 189) sobre o trabalho 

doméstico. A Plataforma deve 

acompanhar as ações dos 

Estados-Membros e contribuir para 

melhorar a conlusão e a aplicação desses 

acordos. 

 

 

Alteração  4 

Proposta de decisão 

Considerando 10 
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Texto da Comissão Alteração 

(10) O reforço da cooperação entre os 

Estados-Membros à escala da UE é 

necessário para ajudar cada país a prevenir 

e dissuadir com maior eficácia as situações 

de trabalho não declarado. 

(10) O reforço da cooperação entre os 

Estados-Membros à escala da UE é 

necessário para ajudar cada país a prevenir 

e dissuadir com maior eficácia as situações 

de trabalho não declarado, tendo em 

consideração as diferenças de género. 

Alteração  5 

Proposta de decisão 

Considerando 12 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) A Plataforma deverá aproveitar todas 

as fontes de informação relevantes, 

designadamente estudos, acordos bilaterais 

celebrados entre Estados-Membros e 

projetos de cooperação multilateral, 

criando sinergias entre os instrumentos e as 

estruturas existentes na UE para maximizar 

o efeito dissuasivo ou preventivo de tais 

medidas. A coordenação operacional das 

ações dos Estados-Membros poderá 

revestir a forma de formações conjuntas, 

revisões interpares e soluções para a 

partilha de informações. A organização de 

campanhas europeias e a definição de 

estratégias comuns poderá contribuir para 

uma maior sensibilização para o problema 

do trabalho não declarado. 

(12) A Plataforma deverá aproveitar todas 

as fontes de informação relevantes, 

designadamente estudos, incluindo os de 

agências importantes da União, como o 

Instituto Europeu para a Igualdade de 

Género, que abordem as necessidades de 

determinados grupos da população, 
acordos bilaterais celebrados entre 

Estados-Membros e projetos de cooperação 

multilateral, criando sinergias entre os 

instrumentos e as estruturas existentes na 

UE para maximizar o efeito dissuasivo ou 

preventivo de tais medidas. A coordenação 

operacional das ações dos 

Estados-Membros poderá revestir a forma 

de formações conjuntas, revisões interpares 

e soluções para a partilha de informações. 

A organização de campanhas europeias e a 

definição de estratégias comuns poderá 

contribuir para uma maior sensibilização 

para o problema do trabalho não declarado. 

Justificação 

O envolvimento do EIGE é crucial para ter a certeza de que a Plataforma da UE segue uma 

abordagem de integração da perspetiva de género. A criação de emprego formal é 

particularmente importante para as mulheres, que estão em posição de desvantagem no que 

se refere ao cumprimento da meta de emprego da Estratégia Europa 2020. O reforço do 

emprego feminino não só é fundamental para as mulheres concretizarem o seu direito a 

trabalhar livremente, em segurança e com dignidade, como também é fator de crescimento 
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económico. 

 

 

 

Alteração  6 

Proposta de decisão 

Considerando 14 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) Para que a problemática do trabalho 

não declarado possa ser atacada de uma 

forma abrangente e bem-sucedida, importa 

que os Estados-Membros avancem com 

aplicação de várias políticas articuladas 

entre si, no contexto de uma cooperação 

estruturada entre as autoridades 

competentes. A cooperação deve incluir 

todas as autoridades nacionais que 

dirigem e/ou integram as ações de 

prevenção e/ou dissuasão do trabalho não 

declarado. 

(14) Para que a problemática do trabalho 

não declarado possa ser atacada de uma 

forma abrangente e bem-sucedida, conviria 

que os Estados-Membros avancem com a 

aplicação de várias políticas articuladas 

entre si e integrando a perspetiva de 

género, com base numa cooperação 

estruturada entre todos os órgãos e 

intervenientes competentes. A cooperação 

deve incluir todos os órgãos e 

intervenientes que dirigem e/ou integram 

as ações de prevenção e/ou dissuasão do 

trabalho não declarado. Deve ser dada uma 

especial atenção às áreas ocultas ou 

subestimadas do trabalho não declarado, 

como, por exemplo, no setor do trabalho 

doméstico. 

 

 

Alteração  7 

Proposta de decisão 

Considerando 14-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (14-A) No âmbito da Plataforma, deverão 

ser apresentadas medidas positivas, como 

incentivos fiscais e cheques-serviço, para 

facilitar aos cidadãos da União o 

recrutamento legal de trabalhadores e o 

cumprimento das suas obrigações de 

empregadores, incluindo em setores 



 

RR\1062606PT.doc 69/82 PE539.484v02-00 

 PT 

sociais como os dos serviços domésticos, 

da limpeza ou da guarda de crianças. 

 

Alteração  8 

Proposta de decisão 

Considerando 16 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) A Plataforma deve reunir os parceiros 

sociais da UE, à escala intersetorial e nos 

setores mais atingidos pelo trabalho não 

declarado, e cooperar com as organizações 

internacionais relevantes, como a 

Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) e as agências da União, em especial 

a Eurofound e a Agência Europeia para a 

Segurança e a Saúde no Trabalho. A 

participação da Eurofound e da Agência 

Europeia para a Segurança e a Saúde no 

Trabalho nas atividades da Plataforma 

enquanto observadores não implica 

qualquer extensão dos respetivos mandatos 

existentes. 

(16) A Plataforma deve reunir os parceiros 

sociais da UE, à escala intersetorial e nos 

setores mais atingidos pelo trabalho não 

declarado, intensificar o diálogo social e 

cooperar com as organizações 

internacionais relevantes, como a 

Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), as agências descentralizadas da 

União, em especial a Eurofound, a Agência 

Europeia para a Segurança e a Saúde no 

Trabalho e o Instituto Europeu para a 

Igualdade de Género. A participação da 

Eurofound, da Agência Europeia para a 

Segurança e a Saúde no Trabalho e do 

Instituto Europeu para a Igualdade de 

Género nas atividades da Plataforma na 

qualidade de observadores ou 

participantes não implica qualquer 

extensão dos respetivos mandatos 

existentes. 

Justificação 

A Plataforma também deve ser explicitamente encarada como uma oportunidade para ajudar 

estes trabalhadores, muitos dos quais são mulheres, especialmente na área dos cuidados de 

saúde, a integrarem o mercado de trabalho regular. O envolvimento do EIGE é crucial para 

ter a certeza de que a Plataforma da UE segue uma abordagem de integração da perspetiva 

de género. A criação de emprego formal é particularmente importante para as mulheres, que 

estão em posição de desvantagem no que se refere ao cumprimento da meta de emprego da 

Estratégia Europa 2020. O reforço do emprego feminino não só é fundamental para as 

mulheres concretizarem o seu direito a trabalhar livremente, em segurança e com dignidade, 

como também é fator de crescimento económico. 
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Alteração  9 

Proposta de decisão 

Considerando 19 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) A Plataforma poderá constituir grupos 

de trabalho para estudar determinadas 

questões e deverá poder contar com os 

conhecimentos especializados de 

profissionais com competências 

específicas. 

(19) A Plataforma poderá constituir grupos 

de trabalho para estudar determinadas 

questões, como seja a definição de 

políticas orientadas para os jovens, os 

idosos ou as mulheres, especialmente as 

portadoras de deficiência e as imigrantes, 

que trabalham no setor informal, assim 

como a identificação das causas do 

trabalho não declarado, e deverá poder 

contar com os conhecimentos 

especializados de profissionais com 

competências específicas. 

Justificação 

Frequentemente, o trabalho em casa de particulares, como serviços domésticos, de limpeza 

ou de prestação de cuidados a crianças e idosos, não está regulamentado e é executado por 

mulheres. No âmbito da Plataforma, deverá prever-se desde o início a criação de um grupo 

de trabalho que examine as condições laborais das mulheres em regime de trabalho não 

declarado e os seus efeitos sobre a segurança social. Também é importante que a Plataforma 

analise os motivos recorrentes que levam os trabalhadores a passarem para o trabalho não 

declarado e que os Estados-Membros debatam as políticas necessárias para o combate 

dessas causas. 

 

 

Alteração  10 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Compõem a Plataforma: 2. Compõe a Plataforma uma 

representação equilibrada de: 
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Alteração  11 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Representantes dos parceiros sociais 

intersetoriais à escala da UE, assim como 

parceiros sociais dos setores com elevada 

incidência de trabalho não declarado; 

a) Representantes dos parceiros sociais 

intersetoriais à escala da UE, assim como 

parceiros sociais dos setores com elevada 

incidência de trabalho não declarado, 

incluindo associações europeias de 

mulheres; 

 

Alteração  12 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 3 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Um representante da Fundação Europeia 

para a Melhoria das Condições de Vida e 

de Trabalho (Eurofound) e um 

representante da Agência Europeia para a 

Segurança e a Saúde no Trabalho (EU-

OSHA); 

b) Um representante da Fundação Europeia 

para a Melhoria das Condições de Vida e 

de Trabalho (Eurofound), um representante 

da Agência Europeia para a Segurança e a 

Saúde no Trabalho (EU-OSHA) e um 

representante do Instituto Europeu para a 

Igualdade de Género (EIGE); 

Justificação 

O envolvimento do EIGE é crucial para ter a certeza de que a Plataforma da UE segue uma 

abordagem de integração da perspetiva de género. A criação de emprego formal é 

particularmente importante para as mulheres, que estão em posição de desvantagem no que 

se refere ao cumprimento da meta de emprego da Estratégia Europa 2020. O reforço do 

emprego feminino não só é fundamental para as mulheres concretizarem o seu direito a 

trabalhar livremente, em segurança e com dignidade, como também é fator de crescimento 

económico. 

 

 

 

Alteração  13 

Proposta de decisão 

Artigo 2 – parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração 

A Plataforma, tal como estabelecida no 

artigo 1.º, n.º 1, deve contribuir para a 

melhoria da aplicação da legislação 

nacional e da legislação da UE, a redução 

do trabalho não declarado e a emergência 

de emprego formal, evitando, assim, a 

deterioração da qualidade do trabalho e 

promovendo a integração no mercado de 

trabalho e a inclusão social, através: 

A Plataforma, tal como estabelecida no 

artigo 1.º, n.º 1, deve contribuir para a 

melhoria da aplicação da legislação 

nacional e da legislação da UE, a redução 

do trabalho não declarado e a emergência 

de emprego formal, a melhoria da 

transição da economia informal para a 

economia formal, evitando, assim, a 

deterioração da qualidade do trabalho, e a 

promoção da integração no mercado de 

trabalho, a igualdade de género, a 

igualdade de oportunidades e a inclusão 

social, através: 

Justificação 

É muito importante melhorar a transição da economia informal para a economia formal, 

especialmente nos setores em que a maioria dos trabalhadores são mulheres, como o 

trabalho em casa de privados — serviços de limpeza, guarda de crianças e prestação de 

cuidados a idosos ou a pessoas com deficiência. Estes postos de trabalho não estão 

regularizados, são frequentemente precários, sem garantias sociais, e não são declarados. 

 

 

Alteração  14 

Proposta de decisão 

Artigo 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) De uma maior sensibilização do público 

para a necessidade de agir e de incentivos 

aos Estados-Membros para que 

intensifiquem os esforços de combate ao 

trabalho não declarado. Capítulo II Missão 

e atribuições Artigo 3.º Missão 

c) De uma maior sensibilização do público 

para a necessidade de agir e de incentivos 

aos Estados-Membros para que 

intensifiquem os esforços de combate ao 

trabalho não declarado, igualmente em 

setores sociais menos bem documentados, 

que, com frequência, não são 

considerados como setores onde ocorre 

trabalho não declarado. 
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Alteração  15 

Proposta de decisão 

Artigo 2 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) Impedir a informalização dos 

empregos da economia formal. 

 

 

 

Alteração  16 

Proposta de decisão 

Artigo 3 – alínea a-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Propor uma noção comum de 

trabalho não declarado, adotando uma 

definição clara que reflita a realidade do 

mercado de trabalho; 

Justificação 

Concretamente, a definição de trabalho não declarado remonta a 1998, não podendo, por 

isso, contribuir para a total compreensão do fenómeno nem para o abordar da forma mais 

eficaz. A criação de emprego formal é particularmente importante para as mulheres, que 

estão em posição de desvantagem no que se refere ao cumprimento da meta de emprego da 

Estratégia Europa 2020. O reforço do emprego feminino não só é fundamental para as 

mulheres concretizarem o seu direito a trabalhar livremente, em segurança e com dignidade, 

como também é fator de crescimento económico. 

 

 

Alteração  17 

Proposta de decisão 

Artigo 3 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) Apresentar propostas de 

harmonização para os diferentes 

Estados-Membros, tendo em conta a 
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perspetiva de género. 

 

Alteração  18 

Proposta de decisão 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Melhorar o conhecimento do trabalho 

não declarado, através de conceitos e 

instrumentos de medida comuns e da 

promoção de estudos comparativos 

conjuntos e de indicadores relevantes; 

a) Melhorar o conhecimento do trabalho 

não declarado, através de conceitos e 

instrumentos de medida comuns e da 

promoção de estudos comparativos 

conjuntos e de indicadores relevantes, 

assim como de indicadores que 

contemplem as questões etárias e de 

género; 

Justificação 

Os mercados de trabalho da UE estão segregados por género e as mulheres são empregadas 

com maior frequência em setores como o dos serviços domésticos. Estes postos de trabalho, 

para além de não serem declarados, muitas vezes também são de curta duração, com menos 

horas de trabalho e uma remuneração mínima. Tal não permite que as mulheres alcancem a 

independência económica. Todavia, não só há poucos dados disponíveis que permitam a 

adoção de políticas para resolver esta questão, como faltam dados sobre a situação das 

mulheres migrantes. 

 

 

Alteração  19 

Proposta de decisão 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Criar instrumentos, como por exemplo 

uma base de dados que reúna as diferentes 

práticas/medidas existentes, incluindo os 

acordos bilaterais que os Estados-Membros 

utilizam para dissuadir e prevenir o 

trabalho não declarado; 

c) Criar instrumentos eficazes, como por 

exemplo um banco de conhecimentos 

interativo dentro da Eurofound, que reúna 

as diferentes práticas/medidas existentes, 

incluindo os acordos bilaterais que os 

Estados-Membros utilizam, dissuadir e 

prevenir o trabalho não declarado, facilitar 

a transição da economia informal para a 

economia formal e adotar medidas 
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positivas para encorajar os cidadãos a 

empregarem legalmente as pessoas que 

antes executavam uma atividade não 

declarada; 

 

Justificação 

A atual base de dados da Eurofound é considerada um instrumento útil. A transformação da 

base de dados num banco de conhecimentos interativo deverá ser ainda mais útil, facilitando 

o intercâmbio de experiências e boas práticas e fornecendo informações atualizadas, 

objetivas, fiáveis e comparáveis. Por este motivo, a relatora insta a Comissão Europeia a 

criar um Banco de Conhecimentos no seio da Eurofound que ajude a Plataforma Europeia a 

incrementar a cooperação em matéria de prevenção e dissuasão do trabalho não declarado, 

como tarefa adicional da Agência. 

 

Alteração  20 

Proposta de decisão 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea d) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Aprovar orientações não vinculativas 

destinadas aos inspetores, manuais de boas 

práticas e princípios comuns para as 

inspeções, com o objetivo de combater o 

trabalho não declarado; 

d) Aprovar orientações não vinculativas 

destinadas aos inspetores, manuais de boas 

práticas e princípios comuns para as 

inspeções, que sejam exaustivos em 

relação às diferentes condições de 

trabalho entre homens e mulheres, com o 

objetivo de combater o trabalho não 

declarado; 

Justificação 

Este aspeto também foi referido na resolução do Parlamento Europeu de 14 de janeiro de 

2014 sobre «inspeções laborais eficazes como estratégia para melhorar as condições de 

trabalho na Europa», onde se salienta que a Estratégia Europa 2020 chama a atenção para a 

necessidade de as mulheres integrarem o mercado de trabalho. 
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Alteração  21 

Proposta de decisão 

Artigo 4 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) No prosseguimento das suas 

atribuições, a Plataforma fará uso de todas 

as fontes de informação adequadas, 

incluindo estudos e projetos de cooperação 

multilateral, e terá em conta os 

instrumentos e as estruturas pertinentes da 

União, assim como a experiência de 

acordos bilaterais relevantes. A Plataforma 

estabelecerá meios de cooperação 

adequados com a Eurofound e a EU-

OSHA. 

(2) No prosseguimento das suas 

atribuições, a Plataforma terá em conta a 

integração da perspetiva de género e fará 

uso de todas as fontes de informação 

adequadas, incluindo estudos e projetos de 

cooperação multilateral, e terá em conta os 

instrumentos e as estruturas pertinentes da 

União, assim como a experiência de 

acordos bilaterais relevantes. A Plataforma 

estabelecerá meios de cooperação 

adequados com a Eurofound, 

nomeadamente no que diz respeito ao 

desenvolvimento de um banco de 

conhecimentos interativo enquanto tarefa 

adicional da Agência, com a EU-OSHA e 

com o EIGE. 

Justificação 

O envolvimento do EIGE é crucial para ter a certeza de que a Plataforma da UE segue uma 

abordagem de integração da perspetiva de género. A criação de emprego formal é 

particularmente importante para as mulheres, que estão em posição de desvantagem no que 

se refere ao cumprimento da meta de emprego da Estratégia Europa 2020. O reforço do 

emprego feminino não só é fundamental para as mulheres concretizarem o seu direito a 

trabalhar livremente, em segurança e com dignidade, como também é fator de crescimento 

económico. 

 

 

Alteração  22 

Proposta de decisão 

Artigo 5 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) Cada Estado-Membro deve designar 

um ponto de contacto único como membro 

da Plataforma. Podem também indicar um 

membro suplente. 

(1) Cada Estado-Membro deve designar 

um ponto de contacto único como membro 

da Plataforma. Podem também indicar um 

membro suplente. Em ambos os casos, 
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será respeitado o equilíbrio de género. 

 

 

Alteração  23 

Proposta de decisão 

Artigo 6 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) Os representantes dos parceiros sociais 

a nível intersetorial, bem como os dos 

setores com elevada incidência de trabalho 

não declarado, poderão participar nas 

reuniões da Plataforma na qualidade de 

observadores, de acordo com as 

modalidades definidas pelas respetivas 

organizações. 

(1) Os representantes dos parceiros sociais 

a nível intersetorial e as associações de 

mulheres que representem setores com 

elevada incidência de trabalho não 

declarado poderão participar nas reuniões 

da Plataforma na qualidade de 

observadores, de acordo com as 

modalidades definidas pelas respetivas 

organizações. 

 

 

Alteração  24 

Proposta de decisão 

Artigo 6 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Um número máximo de 8 observadores 

em representação dos parceiros sociais 

intersetoriais (divididos equitativamente 

pelas organizações de empregadores e de 

trabalhadores); 

a) Um número máximo de 8 observadores 

em representação equilibrada dos 

parceiros sociais intersetoriais (divididos 

equitativamente pelas organizações de 

empregadores e de trabalhadores); 

 

 

Alteração  25 

Proposta de decisão 

Artigo 6 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Um número máximo de 10 observadores 

em representação dos parceiros sociais dos 

setores com elevada incidência de trabalho 

b) Um número máximo de 10 observadores 

assegurando uma representação 

equilibrada dos parceiros sociais dos 
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não declarado (divididos equitativamente 

pelas organizações de empregadores e de 

trabalhadores). 

setores com elevada incidência de trabalho 

não declarado (divididos equitativamente 

pelas organizações de empregadores e de 

trabalhadores). 

 

 

Alteração  26 

Proposta de decisão 

Artigo 7 – n.º 1  

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) Caberá à Comissão coordenar o 

trabalho da Plataforma e presidir às suas 

reuniões. 

(1) Caberá à Comissão coordenar o 

trabalho da Plataforma. O trabalho da 

Plataforma deve ser organizado da 

seguinte forma:  

 a) As reuniões da Plataforma são 

presididas por dois representantes dos 

membros que a compõem, os quais devem 

ser um homem e uma mulher oriundos de 

diferentes Estados-Membros; 

 b) Os presidentes são assistidos por dois 

vice-presidentes, os quais devem ser um 

homem e uma mulher oriundos de 

diferentes Estados-Membros; 

 c) A Mesa é constituída pelos presidentes 

e os vice-presidentes; 

 d) A Mesa prepara e organiza os 

trabalhos da Plataforma em combinação 

com os serviços da Comissão, que 

desempenham a função de secretariado. 

 

 

Alteração  27 

Proposta de decisão 

Artigo 7 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Um programa de trabalho bienal da 

Plataforma que defina, entre outros, as suas 

atribuições e determine a apresentação de 

b) Um programa de trabalho bienal da 

Plataforma que defina, entre outros, as suas 

atribuições e determine a apresentação de 
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relatórios de atividades periódicos, de dois 

em dois anos; 

relatórios de atividades periódicos, de dois 

em dois anos, os quais deverão ser 

elaborados tendo em conta a perspetiva de 

género; 

 

 

Alteração  28 

Proposta de decisão 

Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) A criação de grupos de trabalho 

encarregados de examinar questões 

específicas dos programas de trabalho da 

Plataforma. Estes grupos de trabalho 

devem ser dissolvidos assim que estiver 

cumprido o respetivo mandato. 

c) A criação de grupos de trabalho, cuja 

composição espelhará uma representação 

equilibrada, encarregados de examinar 

questões específicas dos programas de 

trabalho da Plataforma. Estes grupos de 

trabalho devem ser dissolvidos assim que 

estiver cumprido o respetivo mandato. 

 

Alteração  29 

Proposta de decisão 

Artigo 7 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) Os especialistas num determinado 

tópico que estiver em análise podem, caso 

a caso, ser convidados a participar nas 

deliberações da Plataforma ou dos grupos 

de trabalho, se tal participação for reputada 

útil e/ou necessária. 

(3) Os especialistas num determinado 

tópico que estiver em análise ou que 

requeira uma abordagem de integração 

da dimensão do género, selecionados de 

acordo com o princípio do equilíbrio entre 

os sexos, podem, caso a caso, ser 

convidados a participar nas deliberações da 

Plataforma ou dos grupos de trabalho, se 

tal participação for reputada útil e/ou 

necessária. 

Justificação 

Embora a questão do género não seja uma questão específica a examinar no âmbito da 

Plataforma da UE, poderá ser incluída na análise de outras questões, se se considerar que o 

impacto nos homens e nas mulheres é diferente. O envolvimento do EIGE poderá dar 

garantias de uma abordagem de integração da dimensão do género na Plataforma da UE. 
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