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Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 

articolele 151 și 153, 

– având în vedere articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special titlul IV 

(Solidaritatea), 

– având în vedere Directiva 94/33/CE a Consiliului din 22 iunie 1994 privind protecția 

tinerilor la locul de muncă1, 

– având în vedere Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 

iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de 

tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă2, 

– având în vedere Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară3 (Directiva privind 

munca prin agent de muncă temporară),  

– având în vedere revizuirea avută în vedere a Directivei 96/71/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul 

prestării de servicii4 (Directiva privind detașarea lucrătorilor) și a Directivei 

2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind 

asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în 

cadrul prestării de servicii5 (Directiva privind asigurarea respectării aplicării Directivei 

96/71/CE), 
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– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma 

I)1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 19 octombrie 2010 referitoare la femeile cu locuri de 

muncă precare2,  

– având în vedere Rezoluția sa din 10 septembrie 2015 referitoare la crearea unei piețe a 

muncii competitive în UE pentru secolul XXI: corelarea competențelor și a calificărilor 

cu cererea și oportunitățile de angajare, ca mijloc de redresare în urma crizei3,  

– având în vedere Rezoluția sa din 25 februarie 2016 referitoare la semestrul european 

pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și 

aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 20164, 

– având în vedere Rezoluția sa din 14 septembrie 2016 referitoare la dumpingul social în 

Uniunea Europeană5,  

– având în vedere Rezoluția sa din 15 septembrie 2016 referitoare la aplicarea Directivei 

2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în 

favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea 

forței de muncă6, 

– având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2017 referitoare la un pilon european al 

drepturilor sociale7, 

– având în vedere raportul Comitetului Economic și Social European privind evoluția 

naturii relațiilor de muncă și impactul său asupra menținerii unui venit de subzistență8, 

– având în vedere platforma europeană pentru intensificarea cooperării în materie de 

combatere a muncii nedeclarate, 

– având în vedere studiul din 2016 pregătit la solicitarea Comisiei pentru ocuparea forței 

de muncă și afaceri sociale din Parlamentul European și intitulat „Ocuparea precară a 

forței de muncă în Europa: modele, tendințe și strategii politice”9, 

– având în vedere Carta europeană a calității stagiilor și uceniciilor, lansată la 14 

decembrie 2011, 

– având în vedere Buletinul trimestrial al Comisiei privind ocuparea forței de muncă și 

situația socială din UE (ESDE), toamna 2016,  

– având în vedere Angajamentul strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019 al Comisiei, 
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– având în vedere Raportul Eurofound din 2010 referitor la formele flexibile de muncă: 

acorduri contractuale „foarte atipice”, 

– având în vedere Raportul Eurofound din 2014 referitor la impactul crizei asupra 

relațiilor de muncă și asupra condițiilor de muncă în Uniunea Europeană1, 

– având în vedere Raportul Eurofound din 2015 referitor la formele noi de ocupare a 

forței de muncă2, 

– având în vedere Raportul Eurofound din 2016 referitor la explorarea contractării 

frauduloase a muncii în Uniunea Europeană3, 

– având în vedere sondajul european privind condițiile de muncă al Eurofound și al 

șaselea sondaj european privind condițiile de muncă – raport general4, 

– având în vedere Dicționarul Eurofound privind relațiile industriale europene5, 

– având în vedere normele fundamentale în domeniul muncii stabilite de Organizația 

Internațională a Muncii (OIM), precum și convențiile și recomandările acesteia 

referitoare la condițiile de lucru,  

– având în vedere Recomandarea (nr. 198) din 2006 a OIM privind relațiile de muncă care 

face referire la raportul de muncă (Recomandarea privind raportul de muncă)6 și 

dispozițiile acesteia privind stabilirea unui raport de muncă,  

– având în vedere raportul OIM din 2011 privind politici și recomandări pentru 

combaterea locurilor de muncă precare7,  

– având în vedere raportul OIM din 2016 privind munca atipică în întreaga lume8,  

– având în vedere raportul OIM din 2016 privind construirea unui pilon social pentru 

convergența europeană9, 

– având în vedere proiectul de recomandare generală nr. 28 din 2010 referitoare la 

                                                 
1  http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ 

ef1398en.pdf 
2  https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ 

ef1461en.pdf 
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obligațiile fundamentale ale statelor părți în temeiul articolului 2 din Convenția ONU 

privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, 

– având în vedere Convenția Consiliului Europei din 2011 privind prevenirea și 

combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la 

Istanbul), 

– având în vedere Strategia Consiliului Europei privind egalitatea de gen 2014-2017, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 

avizele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și Comisiei pentru drepturile 

femeii și egalitatea de gen (A8-0224/2017), 

A. întrucât în unele state membre au apărut forme nestandard, atipice de ocupare a forței de 

muncă; întrucât numărul lucrătorilor cu contracte de muncă pe durată determinată și cu 

fracțiune de normă a crescut considerabil în UE în ultimii 15 ani; întrucât sunt necesare 

politici eficiente care să cuprindă varietatea de forme de ocupare a forței de muncă și 

care să protejeze în mod adecvat lucrătorii; 

B. întrucât, în ultimii zece ani, numărul formelor clasice de ocupare a forței de muncă a 

înregistrat o scădere de la 62 % la 59 %1; întrucât, dacă tendința se continuă, s-ar putea 

ajunge la situația în care contractele standard se vor aplica doar unei minorități a 

lucrătorilor; 

C. întrucât contractele permanente cu normă întreagă reprezintă în continuare majoritatea 

contactelor de muncă în UE, iar în unele sectoare, pe lângă formele clasice de ocupare a 

forței de muncă, sunt prezente și forme atipice de ocupare a forței de muncă; întrucât 

formele atipice de ocupare a forței de muncă pot, de asemenea, avea efecte negative 

asupra echilibrului dintre viața profesională și viața personală din cauza programului de 

lucru atipic, precum și a neregularității salariilor și contribuțiilor pentru pensii;  

D. întrucât noile forme de ocupare a forței de muncă care apar în prezent, în special în 

contextul digitalizării și al noilor tehnologii, estompează linia de demarcație dintre 

activitățile salariate și cele independente2, ceea ce poate duce la o scădere a calității 

ocupării forței de muncă;  

E. întrucât unele forme noi de ocupare a forței de muncă diferă de formele de ocupare a 

forței de muncă standard tradiționale în mai multe moduri; întrucât unele dintre aceste 

forme noi au transformat raportul dintre angajator și angajat, altele au modificat tiparul 

de lucru și organizarea muncii, iar unele au realizat ambele lucruri; întrucât astfel se 

poate ajunge la o creștere a numărului activităților independente false, la deteriorarea 

condițiilor de muncă și la o scădere a protecției sociale, dar pot exista și avantaje; 

                                                 
1  întrucât contractele pe durată nedeterminată cu normă întreagă reprezintă 59 % din 

totalul ocupării forței de muncă în UE; întrucât lucrătorii independenți cu angajați 
reprezintă 4 %, munca independentă 11 %, munca prin agent de muncă temporară 1 %, 
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marginală cu fracțiune de normă (mai puțin de 20 de ore pe săptămână) 9 %, iar munca 
pe durată nedeterminată cu fracțiune de normă 7 %; 

2  A se vedea Raportul OIM din 2016 intitulat „Construirea unui pilon social pentru 
convergența europeană”. 
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întrucât punerea în aplicare a legislației existente este, prin urmare, de importanță vitală; 

F. întrucât creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în Europa după criza economică 

este binevenită, dar poate fi parțial atribuită creșterii numărului de contracte atipice, 

ceea ce implică un risc mai mare de precaritate decât formele standard de ocupare a 

forței de muncă; Întrucât ar trebui acordată o mai mare atenție calității când se creează 

locuri de muncă; 

G. întrucât locurile de muncă cu fracțiune de normă nu au scăzut deloc de la terminarea 

crizei, iar locurile de muncă cu normă întreagă de la nivelul Uniunii se află în 

continuare sub nivelul din 2008 anterior crizei; Întrucât, în ciuda creșterilor din ultimii 

ani, rata de ocupare a forței de muncă încă nu a atins obiectivul de 75 % stabilit în 

Strategia Europa 2020 și prezintă diferențe mari între statele membre; 

H. întrucât este importantă realizarea unei diferențieri între noile forme de ocupare a forței 

de muncă care apar în prezent și existența contractelor de muncă precare; 

I. întrucât competența pentru politica socială este partajată de Uniunea Europeană și de 

statele membre; întrucât UE poate doar să completeze și să sprijine statele membre în 

acest domeniu; 

J. întrucât UE poate să adopte doar cerințe minime privind condițiile de lucru fără să 

armonizeze actele cu putere de lege și actele administrative ale statelor membre; 

K. întrucât a fost deja creată o platformă europeană pentru combaterea muncii nedeclarate, 

care permite o cooperare transfrontalieră mai strânsă, precum și măsuri comune între 

autoritățile competente ale statelor membre și alți actori pentru a combate eficient 

munca nedeclarată; 

L. întrucât locurile de muncă precare duc la segmentarea pieței și exacerbează inegalitățile 

salariale; 

M. întrucât nu există încă o definiție comună a muncii precare; întrucât o astfel de definiție 

ar trebui să fie elaborată în strânsă consultare cu partenerii sociali; întrucât tipul 

contractelor nu poate, pe cont propriu, să preconizeze riscul de precaritate a muncii, ci, 

dimpotrivă, acest risc depinde de o gamă largă de factori; 

N. Întrucât prin forme standard de ocupare a forței de muncă se înțeleg locurile de muncă 

clasice cu normă întreagă și cu fracțiune de normă pe bază de voluntariat, pe baza unor 

contracte pe durată nedeterminată; întrucât fiecare stat membru are propriile legi și 

practici de stabilire a condițiilor de lucru aplicabile diferitelor tipuri de contracte de 

muncă și de stagii; întrucât nu există nicio definiție acceptată la nivel general a 

„formelor standarde de ocupare a forței de muncă”; 

O. întrucât cele mai recente probleme de reprezentare cauzate fie de punctele slabe ale 

organizațiilor partenerilor sociali în anumite sectoare, fie de unele reforme din diverse 

țări europene care limitează rolurile partenerilor sociali afectează toate relațiile de 

muncă; 

P. întrucât anumite sectoare, precum agricultura, construcțiile și arta, sunt afectate în mod 

disproporționat de locurile de muncă precare; întrucât locurile de muncă precare s-au 



răspândit și în alte sectoare în ultimii ani, cum ar fi aviația și industria hotelieră1; 

Q. întrucât, conform unor studii realizate recent, lucrătorii cu ocupații manuale cu un nivel 

mediu de calificare și lucrătorii slab calificați înregistrează niveluri scăzute ale 

veniturilor, ale perspectivelor și ale calității intrinseci a locului de muncă; Întrucât 

aceștia raportează mai frecvent expunerea la riscuri de mediu și de postură și au niveluri 

mai scăzute atât de sănătate psihică și bunăstare fizică2; 

R. întrucât femeile reprezintă 46 % din populația activă pe piața forței de muncă a UE și 

constituie o parte a populației expusă în mod special precarității, din cauza 

discriminărilor legate de salariu, de exemplu, dat fiind că există o diferență de 

remunerare de aproximativ 16 % în UE; întrucât femeile ocupă mai des locuri de muncă 

cu fracțiune de normă sau cu durată limitată sau cu salarii scăzute și, prin urmare, sunt 

mai mult expuse la contracte precare; întrucât aceste condiții de muncă creează pierderi 

pe tot parcursul vieții în ceea ce privește venitul și protecția, indiferent dacă este vorba 

de salarii, pensii sau prestații sociale; întrucât este mai probabil ca bărbații să lucreze pe 

baza unor contracte cu normă întreagă și pe durată nedeterminată, decât femeile; 

întrucât femeile sunt afectate în special de munca involuntară cu fracțiune de normă, de 

activitățile independente false și de munca nedeclarată3; 

S. întrucât rata de ocupare a forței de muncă din UE este mai ridicată pentru bărbați decât 

pentru femei; întrucât femeile ies de pe piața muncii mai ales pentru că trebuie să aibă 

grijă de copii și de persoanele în vârstă, din cauza unor boli sau a incapacității de muncă 

sau din cauza altor responsabilități personale și familiale; întrucât femeile se confruntă 

des cu discriminare și obstacole în ceea ce privește maternitatea actuală sau potențială; 

Întrucât femeile singure cu copii în grijă sunt deosebit de expuse riscului unor locuri de 

muncă precare;  

T. întrucât egalitatea între femei și bărbați este un drept fundamental care presupune 

garantarea egalității de șanse și a egalității de tratament în toate sectoarele vieții și 

întrucât politicile menite să asigure această egalitate contribuie la promovarea unei 

creșteri inteligente și sustenabile; 

U. întrucât mulți lucrători cu contracte de muncă precare sau aflați în șomaj nu au dreptul 

la concediu pentru creșterea copilului; 

V. întrucât lucrătorii tineri prezintă un risc mai ridicat de a ocupa un loc de muncă precar; 

întrucât șansele de a ocupa un loc de muncă cu dezavantaje multiple sunt de două ori 

mai mari pentru lucrătorii cu vârsta sub 25 de ani, în comparație cu lucrătorii cu vârsta 

de 50 de ani sau mai mult4, 

I. Către locuri de muncă decente – abordarea condițiilor de muncă și a muncii precare  

 

1. invită statele membre să țină seama de următorii indicatori OIM pentru a stabili 

                                                 
1  A se vedea studiul din 2016 intitulat „Ocuparea precară a forței de muncă în Europa: 

modele, tendințe și strategii politice”. 
2  Eurofound (2014), „Profiluri ocupaționale în condiții de muncă:   identificarea 

grupurilor cu dezavantaje multiple”. 
3  A se vedea studiul din 2016 intitulat „Ocuparea precară a forței de muncă în Europa: 

modele, tendințe și strategii politice”. 
4  Eurofound (2014), „Profiluri ocupaționale în condiții de muncă: identificarea grupurilor 

cu dezavantaje multiple”. 



existența unei relații profesionale: 

– munca se desfășoară în conformitate cu instrucțiunile unei alte părți și sub 

controlul acesteia; 

– munca presupune integrarea lucrătorului în organizarea întreprinderii; 

– munca se desfășoară exclusiv și în principal în beneficiul unei alte persoane; 

– munca trebuie să fie efectuată personal de lucrător; 

– munca se desfășoară în cadrul orelor de lucru specifice sau la un loc de muncă 

indicat de partea care solicită efectuarea muncii ori la un loc convenit cu aceasta; 

– munca are o durată definită și are o anumită continuitate; 

– munca presupune disponibilitatea lucrătorului sau presupune furnizarea de 

instrumente, de materiale și de echipamente de către partea care solicită efectuarea 

muncii; 

– lucrătorul este remunerat periodic, aceasta reprezentând sursa sa unică sau 

principală de venit, și s-ar putea efectua și plăți în natură, cum ar fi alimente, 

cazare sau transport; 

– lucrătorul are drepturi precum perioadă de odihnă săptămânală și concedii de 

odihnă anuale; 

2. remarcă definiția Eurofound a formelor atipice de muncă, care se referă la faptul că 

rapoartele de muncă nu sunt conforme cu formele standard sau tipice de ocupare a forței 

de muncă cu normă întreagă și pe durată nedeterminată, cu un singur angajator pe o 

perioadă îndelungată1; subliniază că termenii „atipic” și „precar” nu pot fi utilizați ca 

sinonime; 

3. înțelege prin muncă precară o formă de ocupare a forței de muncă care nu respectă 

normele și standardele UE, internaționale și naționale și/sau care nu asigură mijloace 

suficiente pentru un nivel de trai decent sau protecție socială adecvată; 

4. constată că unele forme atipice de ocupare a forței de muncă implică riscuri mai mari 

pentru crearea de locuri de muncă mai precare și mai nesigure, de exemplu, în cazul 

contractelor de muncă cu fracțiune de normă involuntară și contractelor de muncă pe 

perioadă determinată, al contractelor cu zero ore de lucru și al stagiilor de formare 

profesională sau al uceniciilor neplătite; 

5. crede cu tărie că flexibilitatea pe piața forței de muncă nu se referă la erodarea 

drepturilor lucrătorilor în schimbul productivității și competitivității, ci se referă la 

echilibrarea cu succes a protecției lucrătorilor cu posibilitatea persoanelor și a 

angajatorilor de a conveni asupra unor moduri de desfășurare a activității care să 

corespundă nevoilor ambelor părți; 

6. remarcă faptul că riscul de precaritate depinde de tipul de contract de muncă, dar și de 
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următorii factori: 

– securitate insuficientă sau inexistentă a locului de muncă din cauza naturii 

nepermanente a muncii, cum ar fi cazul unor contracte cu fracțiune de normă 

involuntare și adesea marginale, și, în unele state membre, program de lucru 

neclar și sarcini de muncă care se schimbă din cauza muncii la cerere; 

– protecție rudimentară și lipsa unei protecții sociale suficiente în caz de concediere; 

– remunerație insuficientă pentru un trai decent; 

– drepturi de protecție socială inexistente sau limitate; 

– protecție împotriva discriminării inexistentă sau limitată; 

– perspective inexistente sau limitate de avansare pe piața forței de muncă sau de 

dezvoltare a carierei și de formare profesională; 

– un nivel scăzut al drepturilor colective și drepturi limitate la reprezentarea 

colectivă; 

– un mediu de lucru care nu respectă standardele minime de sănătate și siguranță1; 

7. amintește definiția OIM privind „munca decentă”, care prevede că: „munca decentă este 

o activitate care este productivă și asigură un venit echitabil, siguranță la locul de muncă 

și protecție socială, perspective mai bune de dezvoltare personală și integrare socială, 

libertatea oamenilor de a-și exprima preocupările, de a organiza și participa la deciziile 

care le influențează viața, precum și egalitatea de șanse și de tratament pentru toate 

femeile și toți bărbații”2; încurajează adăugarea de către OIM a unui venit de subzistență 

la această definiție; încurajează Comisia și statele membre să aprobe această definiție 

atunci când revizuiesc sau elaborează acte legislative privind ocuparea forței de muncă;  

8. reamintește factorii de succes pentru bunele practici împotriva muncii precare care sunt: 

o bază juridică solidă; implicarea partenerilor sociali și a comitetelor de întreprindere la 

locul de muncă; cooperarea cu actorii relevanți; echilibrarea flexibilității și a securității; 

orientarea sectorială; sarcini administrative reduse pentru angajatori; aplicarea legii de 

către inspectoratele de muncă; și campaniile de sensibilizare; 

9. ia act de faptul că noțiunea „muncă decentă” a OIM este în special destinată să 

garanteze crearea de locuri de muncă, drepturile la locul de muncă, protecția socială și 

dialogul social, precum și egalitatea de gen; subliniază că munca decentă ar trebui să 

asigure în special: 

– un venit de subzistență, garantând și dreptul la libertate de asociere;  

– acorduri colective în conformitate cu practicile statelor membre; 

– participarea lucrătorilor la chestiunile legate de întreprindere în conformitate cu 

                                                 
1  A se vedea Rezoluția Parlamentului European din 19 octombrie 2010 referitoare la 

femeile cu locuri de muncă precare. 
2  Raportul OIM din 14 noiembrie 2016 referitor la formele nestandard de ocupare a forței 

de muncă la nivel mondial. 



practicile statelor membre; 

– respectarea negocierii colective; 

– tratamentul egal al lucrătorilor de la același loc de muncă; 

– sănătatea și siguranța la locul de muncă; 

– protecție socială pentru lucrători și cei aflați în grija lor; 

– dispoziții privind programul de lucru și de odihnă; 

– protecție împotriva concedierii; 

– acces la formare și învățarea continuă; 

– susținere a echilibrului dintre viața profesională și cea privată pentru toți 

lucrătorii; subliniază că asigurarea acestor drepturi este esențială și pentru 

îmbunătățirea punerii în aplicare a dreptului muncii și a dreptului social; 

10. ia act de faptul că numeroși factori, cum ar fi digitalizarea și automatizarea, contribuie 

la o transformare a naturii muncii, inclusiv la creșterea noilor forme de ocupare a forței 

de muncă; Observă, în acest sens, că pentru noile forme de muncă ar putea fi nevoie de 

reglementări noi, receptive și proporționale pentru a asigura acoperirea tuturor formelor 

de muncă;  

11. Reiterează, în ceea ce privește locurile de muncă digitale, că pentru lucrătorii de pe 

platformele digitale și alți intermediari ar trebui să se asigure o acoperire și o protecție 

socială și medicală adecvată;  

12. subliniază faptul că digitalizarea nu ar trebui să fie percepută numai ca un element 

distructiv pentru ocuparea forței de muncă și evidențiază, în schimb, oportunitățile pe 

care aceasta le oferă în ceea ce privește evoluția și sporirea competențelor individuale; 

13. subliniază faptul că se estimează că în 2020 vor exista 756 000 de locuri de muncă 

neacoperite în sectorul TIC, demonstrând astfel necesitatea îmbunătățirii competențelor 

digitale ale lucrătorilor europeni; 

14. subliniază faptul că criza economică a generat în cadrul UE mișcări migratorii care au 

scos în evidență barierele existente în calea liberei circulații a persoanelor între statele 

membre și discriminările pe motive de naționalitate, expunându-i pe cetățenii UE la o 

situație de precaritate a locurilor de muncă; 

15. subliniază că condițiile de muncă precare, inclusiv munca nedeclarată și activitățile 

independente false, vor avea un efect pe termen lung asupra protecției sociale și a 

pensiilor și îi expun pe lucrători la un risc mai ridicat de sărăcie, de excluziune socială și 

de deteriorare a drepturilor lor fundamentale; 

16. subliniază că lucrătorii cu contracte de muncă cu durată foarte redusă sunt cei mai 

expuși condițiilor nefavorabile în munca lor fizică; subliniază că insecuritatea la locul 

de muncă și lipsa controalelor privind programul de lucru sunt deseori cauza unor 

riscuri profesionale legate de stres; 



17. subliniază faptul că există sectoare de activitate specifice în care s-a extins în mod 

abuziv utilizarea unor relații de muncă atipice sau flexibile; 

18. invită Comisia și statele membre să promoveze politici care să consolideze drepturile 

lucrătorilor, stagiarilor și ucenicilor prin îmbunătățirea dialogului social și promovarea 

extinderii negocierilor colective, astfel încât toți lucrătorii, indiferent de statutul lor, să 

aibă acces și să își exercite dreptul de a se asocia și de a negocia colectiv, în mod liber și 

fără teama de a primi sancțiuni directe sau indirecte din partea angajatorului; 

19. subliniază rolul important al partenerilor sociali în protejarea drepturilor lucrătorilor, în 

definirea unor condiții de muncă și a unor salarii și venituri decente în conformitate cu 

legile și practicile statelor membre și în acordarea de consultanță și îndrumare 

angajatorilor și lucrătorilor; 

20. solicită statelor membre ca, în strânsă consultare cu partenerii sociali, să asigure 

parcursuri profesionale pentru a facilita tranziția între diferitele situații cu care o 

persoană se poate confrunta în existența sa, în special de-a lungul formării profesionale 

pe tot parcursul vieții, indemnizații de șomaj suficiente, transferabilitatea drepturilor 

sociale și politici active eficiente privind piața forței de muncă; 

21. invită Comisia și statele membre să promoveze și să garanteze o protecție efectivă 

precum și egalitatea veniturilor pentru lucrătorii, bărbați și femei, care prestează muncă 

în cadrul unui raport de muncă, precum și un răspuns cuprinzător în materie de politică, 

care să vizeze eradicarea muncii precare și să garanteze includerea carierelor 

profesionale și a securității sociale; 

22. subliniază rolul important al inspectoratelor de muncă ale statelor membre și faptul că 

acestea ar trebui să se concentreze pe obiectivul de a monitoriza condițiile de muncă și 

sănătatea și siguranța la locul de muncă, de a asigura respectarea și îmbunătățirea 

acestora, precum și de a combate munca ilegală sau nedeclarată și faptul că acestea nu 

trebuie sub nicio formă să fie folosite în mod greșit ca mecanisme de control al 

migrației; subliniază riscul de discriminare a celor mai vulnerabili lucrători și condamnă 

cu fermitate practica întreprinderilor de a angaja migranți fără a le asigura pe deplin 

drepturile și prestațiile sociale și a-i informa cu privire la acestea; invită, prin urmare, 

statele membre să pună la dispoziția inspectoratelor de muncă resurse corespunzătoare 

pentru a asigura o monitorizare eficientă;  

II. Propuneri 

23. invită Comisia și statele membre să abordeze munca precară, inclusiv munca 

nedeclarată și activitățile independente false, pentru a se asigura că toate tipurile de 

contracte de muncă asigură condiții de muncă decente cu o protecție socială adecvată, în 

conformitate cu Agenda privind munca decentă a OIM, articolul 9 din TFUE, Carta 

drepturilor fundamentale a UE și Carta socială europeană; 

24. invită Comisia și statele membre să combată toate practicile care ar putea avea ca 

rezultat creșterea numărului de cazuri de muncă precară, contribuind astfel la 

îndeplinirea obiectivului Strategiei Europa 2020 privind reducerea sărăciei;  

25. invită statele membre să îmbunătățească calitatea locurilor de muncă nestandard și să 

ofere cel puțin un set de standarde minime în ceea ce privește protecția socială, 

nivelurile minime ale salariilor și accesul la formare și dezvoltare; subliniază că acest 



lucru ar trebui să se întâmple concomitent cu menținerea oportunităților de intrare pe 

piața muncii; 

26. invită Comisia și statele membre să se asigure că sistemele naționale de securitate 

socială sunt potrivite scopului în ceea ce privește formele noi de ocupare a forței de 

muncă; 

27. invită Comisia să evalueze noile forme de ocupare a forței de muncă datorate 

digitalizării; solicită, în special, o evaluare a statutului juridic al intermediarilor de pe 

piața muncii și al platformelor online, precum și a răspunderii acestora; invită Comisia 

să revizuiască Directiva 91/533/CEE a Consiliului din 14 octombrie 1991 privind 

obligația angajatorului de a informa lucrătorii asupra condițiilor aplicabile contractului 

sau raportului de muncă1 (Directiva privind declarația scrisă) pentru a ține seama de 

noile forme de ocupare a forței de muncă;  

28. subliniază potențialul pe care îl reprezintă economia colaborativă, în special din punctul 

de vedere al noilor locuri de muncă; invită Comisia și statele membre să evalueze 

eventualele noi norme create de economia colaborativă în domeniul ocupării forței de 

muncă; insistă asupra unei protecții mai bune a lucrătorilor din acest sector, prin 

consolidarea transparenței cu privire la statutul lor, prin informațiile care le sunt 

furnizate și prin nediscriminare; 

29. solicită Comisiei să efectueze revizuirea planificată a Directivei privind detașarea 

lucrătorilor și să revizuiască Directiva privind lucrătorii temporari, pentru a asigura 

drepturi sociale fundamentale pentru toți lucrătorii, inclusiv remunerație egală pentru 

aceeași muncă desfășurată în același loc; 

30. subliniază că este nevoie de investiții publice și private care să promoveze în special 

sectoarele economiei cu cel mai ridicat factor de multiplicare posibil, pentru a promova 

convergența socială ascendentă și coeziunea socială în Uniune, precum și crearea unor 

locuri de muncă decente; subliniază, în acest context, că trebuie susținute IMM-urile și 

întreprinderile nou-înființate;  

31. subliniază necesitatea de a aborda munca nedeclarată, întrucât aceasta duce la scăderea 

veniturilor fiscale și sociale și creează condiții de muncă precare și o concurență 

neloială între lucrători; salută crearea unei platforme europene pentru intensificarea 

cooperării în materie de eliminare a muncii nedeclarate; 

32. consideră că, având în vedere numărul lucrătorilor, mai ales tineri, care își părăsesc în 

prezent țările de origine pentru a pleca în alte state membre în căutarea unor oportunități 

de încadrare în muncă, este necesar să se dezvolte urgent măsuri adecvate prin care să se 

garanteze faptul că drepturile sociale și drepturile lucrătorilor sunt respectate în cazul 

tuturor lucrătorilor; invită, în acest sens, Comisia și statele membre să îmbunătățească și 

mai mult mobilitatea forței de muncă în UE, în conformitate cu principiul egalității de 

tratament, cu protejarea salariilor și a standardelor sociale și cu garantarea 

transferabilității depline a drepturilor sociale; invită fiecare stat membre să stabilească 

politici sociale și de ocupare a forței de muncă pentru drepturi egale și remunerație 

egală la același loc de muncă; 

33. ia act cu îngrijorare de slăbirea negocierii colective și a gradului de acoperire al 
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acordurilor colective; invită Comisia și statele membre să promoveze politici strategice 

de acoperire universală a lucrătorilor în temeiul unor contracte colective de muncă, 

păstrând și consolidând, în același timp, rolul sindicatelor și al organizațiilor 

angajatorilor; 

 

34. recunoaște rolul major pe care îl joacă partenerii sociali cu privire la directivele Uniunii 

privind munca cu fracțiune de normă, contractele cu durată determinată și munca 

temporară și încurajează Comisia să reglementeze, împreună cu partenerii sociali, noile 

forme de ocupare a forței de muncă, dacă e necesar; invită Eurofound să studieze modul 

în care partenerii sociali elaborează strategii pentru a asigura locuri de muncă de calitate 

și a elimina munca precară; 

35. invită Comisia și statele membre să asigure, în limita competențelor lor, faptul că 

persoanele care desfășoară activități profesionale independente care sunt considerate din 

punct de vedere juridic o societate cu un singur membru au dreptul la negociere 

colectivă și la liberă asociere;  

36. reamintește că, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și 

cu Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 

2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru1 (Directiva privind 

timpul de lucru), orice lucrător are dreptul la o limitare a duratei maxime de muncă și la 

perioade de odihnă zilnică și săptămânală, precum și la o perioadă anuală de concediu 

plătit; subliniază necesitatea de a se asigura că drepturile respective se aplică tuturor 

lucrătorilor, inclusiv lucrătorilor la cerere, lucrătorilor marginali care lucrează cu 

fracțiune de normă și lucrătorilor în sistem participativ; reamintește că Directiva privind 

timpul de lucru este o măsură de sănătate și de siguranță; solicită executarea hotărârilor 

Curții de Justiție prin care se confirmă că timpul de gardă la locul de muncă reprezintă 

timp de lucru și trebuie să fie urmat de o perioadă de odihnă compensatorie; 

37. reamintește că locurile de muncă marginale cu fracțiune de normă se caracterizează prin 

niveluri mai scăzute de securitate la locul de muncă, prin mai puține oportunități de 

carieră, prin mai puține investiții în formare de către angajatori și printr-o pondere mai 

ridicată a salariilor mici; invită statele membre și Comisia să încurajeze adoptarea unor 

măsuri care să sprijine programele de lucru mai lungi pentru cei care doresc să lucreze 

mai mult; 

38. reamintește că, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

toate persoanele au dreptul de a obține acces la formare profesională și la învățarea pe 

tot parcursul vieții; invită statele membre să se asigure că formarea profesională și 

continuă sunt puse la dispoziția lucrătorilor care se confruntă cu rapoarte de muncă 

atipice; reamintește că măsurile de actualizare a competențelor sunt deosebit de 

importante într-o economie digitală aflată în schimbare rapidă; reamintește că lipsa și 

necorelările de competențe contribuie la niveluri mai ridicate ale șomajului; salută 

inițiativele adoptate recent pentru a combate lipsa de personal calificat; 

39. solicită adoptarea unei Garanții de competențe ca drept nou pentru toate persoanele, în 

fiecare etapă a vieții, pentru a obține competențe fundamentale pentru secolul al XXI-

lea, inclusiv alfabetizarea, competențele digitale, alfabetizarea digitală și mass-media, 

gândirea critică, competențele sociale și competențele relevante necesare pentru 

economia verde și circulară, ținând cont de industriile emergente și de principalele 
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sectoare ale creșterii, precum și asigurând o gamă completă de opțiuni pentru persoanele 

aflate în situații dezavantajate, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, solicitanții de 

azil, șomerii pe termen lung și alte grupuri subreprezentate; subliniază că sistemele de 

învățământ ar trebui să fie favorabile incluziunii, să ofere educație de calitate tuturor 

persoanelor, să le permită să devină cetățeni activi ai Uniunii, să le pregătească pentru 

învățare și adaptare pe tot parcursul vieții și să răspundă la nevoile societății și ale pieței 

forței de muncă; 

40. subliniază că politicile statelor membre ar trebui să fie elaborate și puse în aplicare în 

conformitate cu legislația și practica națională, în consultare și strânsă cooperare cu 

organizațiile angajatorilor și ale lucrătorilor; 

 

41. reamintește că munca precară nu numai că îl afectează pe individ, ci implică și costuri 

ridicate pentru societate, în sensul pierderilor fiscale și cheltuielilor publice mai ridicate, 

precum și al sprijinului acordat persoanelor care suportă efectele pe termen lung ale 

pierderii veniturilor și ale condițiilor dificile de muncă; invită Comisia și statele 

membre să încurajeze folosirea contractelor pe perioadă nedeterminată și schimbul de 

bune practici între statele membre pentru a elimina munca precară;  

42. amintește că lucrătorii din economia informală se confruntă cu un nivel ridicat de 

precaritate; invită Comisia și statele membre să adopte politici adaptate acestui grup 

care asigură protecția sa prin abordarea problemelor lor, indiferent de statutul șederii 

lor; 

43. invită Comisia și statele membre să combată munca nedeclarată, activitățile 

independente false și toate formele de practici ilegale de ocupare a forței de muncă, care 

subminează drepturile lucrătorilor și sistemele de securitate socială; își reiterează opinia 

potrivit căreia prevenirea contractelor cu „zero ore” ar trebui să fie avută în vedere în 

toate politicile viitoare privind ocuparea forței de muncă;  

44. subliniază că munca precară este prestată în principal de lucrătorii cei mai vulnerabili, 

care se confruntă cu riscul de discriminare, de sărăcie și de excludere; reamintește în 

special că a avea un handicap, a fi de altă etnie, origine, religie sau credință sau a fi 

femeie cresc riscul confruntării cu condiții de muncă precare; condamnă toate formele 

de precaritate, indiferent de situația contractuală; 

45. invită Comisia și statele membre să asigure protecția efectivă a lucrătorilor vulnerabili; 

solicită Comisiei și statelor membre măsuri eficiente pentru a combate discriminarea 

femeilor la locul de muncă, cu un accent special pe concilierea vieții profesionale cu 

viața de familie și pe eliminarea diferențelor de remunerare; invită Comisia să evalueze 

dacă Directiva 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse 

și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de 

muncă este adecvată pentru noile forme de ocupare a forței de muncă; 

46. invită Comisia și statele membre să evalueze toate actele legislative care vizează aspecte 

ale muncii precare în ceea ce privește impactul său asupra dimensiunii de gen; consideră 

că este necesar să se stabilească măsuri legislative și nelegislative cu privire la nevoile 

femeilor care lucrează în condiții precare, întrucât, în caz contrar, un grup deja 

suprareprezentat va fi în continuare afectat într-o măsură mai mare; 

47. consideră că, în niciun caz, creșterea cererii de flexibilitate pe piața muncii nu trebuie să 

constituie un motiv pentru ca femeile să continue să fie suprareprezentate în formele 



atipice de angajare și în rândul celor cu locuri de muncă nesigure; 

48. invită Comisia și statele membre să monitorizeze și să contracareze fenomenul hărțuirii 

psihologice la locul de muncă, inclusiv hărțuirea lucrătoarelor gravide sau alte 

dezavantaje suferite după întoarcerea din concediul de maternitate; invită insistent 

statele membre să respecte și să aplice legislația privind drepturile referitoare la 

maternitate, astfel încât femeile să nu fie dezavantajate la pensie pentru că au devenit 

mame în timpul perioadei active; subliniază că concediul de maternitate trebuie însoțit 

de măsuri efective care protejează drepturile femeilor gravide, ale celor care alăptează și 

ale mamelor singure, care să reflecte recomandările OIM și ale Organizației Mondiale a 

Sănătății; 

49. solicită din nou ca toate persoanele în toate relațiile de muncă și activitățile 

independente să poată acumula drepturi care să le garanteze siguranța venitului în 

situații cum ar fi șomajul, problemele de sănătate, vârsta mai înaintată sau întreruperile 

în carieră pentru creșterea copiilor sau din alte motive legate de îngrijire, sau din motive 

de formare; 

50. invită Comisia și statele membre să asigure condiții de muncă decente pentru toate 

oportunitățile de dobândire a primei experiențe profesionale pentru tineri, precum stagii, 

ucenicii sau oportunități prevăzute în Garanția pentru tineret; încurajează statele 

membre să adopte și să pună în aplicare cadre de calitate pentru stagii și ucenicii, care 

să asigure respectarea drepturilor lucrătorilor și obiectivul educațional al oportunităților 

de dobândire a experienței profesionale pentru tineri; 

51. îndeamnă în special Comisia și statele membre să instituie mijloace de combatere a 

precarității ocupării forței de muncă în rândul tinerilor; subliniază, în acest sens, 

importanța punerii în aplicare de către Comisie a Garanției pentru tineret; 

52. recomandă statelor membre să garanteze tuturor tinerilor accesul la un învățământ 

public gratuit și de bună calitate, în special la nivelurile superioare de educație și 

formare, deoarece s-a demonstrat că optimizarea nivelului de formare contribuie la 

reducerea inegalităților de muncă dintre femei și bărbați; 

53. subliniază că utilizarea de către Comisie și statele membre a definiției „lucrătorului” în 

sensul dat de OIM mai degrabă decât a definiției mai restrânse a noțiunii „angajat” ar 

putea fi utilă pentru o mai bună aplicare și înțelegere ale principiilor fundamentale și ale 

drepturilor la locul de muncă; 

54. invită Comisia și statele membre să promoveze spiritul antreprenorial și de cooperare în 

rândul lucrătorilor în sectorul întreprinderilor multiservice, precum și în industria 

emergentă a economiei colaborative și a platformelor digitale, reducând astfel riscurile 

asociate noilor modele de afaceri în ceea ce privește drepturile și condițiile de muncă ale 

lucrătorilor; 

55. subliniază faptul că, în domeniul agriculturii, contractele pe termen scurt sunt legate de 

caracterul sezonier al activităților agricole; solicită să se respecte această importantă 

constrângere naturală prin menținerea posibilității agricultorilor de a recruta în funcție 

de sezon și prin scutirea acestora de sarcinile administrative suplimentare legate de 

recrutarea și gestionarea forței de muncă; 

56. invită Comisia să promoveze protecția drepturilor lucrătorilor sezonieri și să 



sensibilizeze cu privire la aceasta și invită statele membre să reglementeze statutul 

social și juridic al lucrătorilor sezonieri, să protejeze condițiile sănătate, siguranță la 

locul de muncă și igienă ale acestora și să le asigure acestora securitate socială, 

respectând, în același timp, articolul 23 din Directiva 2014/36/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind condițiile de intrare și de ședere 

a resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători 

sezonieri1, inclusiv pe cele privind „remunerația egală pentru muncă egală și un acces 

egal la protecția socială”; subliniază necesitatea de a le oferi tuturor lucrătorilor 

sezonieri informații complete despre drepturile de muncă și drepturile de securitate 

socială, inclusiv despre drepturile la pensii, ținând seama și de caracterul transfrontalier 

al muncii sezoniere; 

o 

o     o 

57. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei. 

 

 

 

                                                 
1  JO L 94, 28.3.2014, p. 375. 


