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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind accelerarea luptei împotriva muncii nedeclarate
(2008/2035(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, intitulată „Accelerarea luptei 
împotriva muncii nedeclarate” (COM(2007)0628),

– având în vedere Rezoluția sa din 21 septembrie 2000 referitoare la comunicarea Comisiei 
privind munca nedeclarată1,

– având în vedere Rezoluția Consiliului și a reprezentanților statelor membre, reuniți în 
Consiliu, din 22 aprilie 1999, privind un cod de conduită pentru o cooperare mai bună 
între autoritățile statelor membre în materie de luptă împotriva fraudei transnaționale 
privind beneficiile și contribuțiile la asigurările sociale și munca nedeclarată și cu privire 
la facilitarea accesului transnațional al lucrătorilor2,

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

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul 
European Economic și Social și Comitetul Regiunilor intitulată „Viitorul strategiei 
europene pentru ocuparea forței de muncă”-„O strategie pentru ocuparea integrală a forței 
de muncă și locuri de muncă mai bune pentru toți” (COM(2003)0006),

- având în vedere Deciziile nr. 2003/578/CE și 2005/600/CE ale Consiliului din 22 iulie 
2003 și 12 iulie 2005 referitoare la liniile directoare pentru politicile privind ocuparea 
forței de muncă ale statelor membre și, în special, liniile directoare nr. 9 și 214,

– având în vedere rezoluția Consiliului privind transformarea muncii nedeclarate în muncă 
în condiții licite5,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliul european de primăvară „E timpul 
să accelerăm - Noul parteneriat pentru creștere și ocuparea forței de muncă” 
(COM(2006)0030),

– având în vedere Decizia nr. 2006/702/CE a Consiliului din 6 octombrie 2006 referitoare la 
orientările strategice comunitare privind coeziunea 6,

                                               
1 JO L 146, 17.5.2008, p. 102.
2 JO L 125, 6.5.1999, p. 1.
3 JO L 277, 28.10.1999, p. 34.
4 JO L 197, 5.8.2003, p. 13 și JO L 205, 6.8.2005, p.2.
5 JO L 291, 31.10.2006, p. 11.
6 JO L 260, 29.10.2003, p. 1.
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– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Raport privind 
funcționarea dispozițiilor tranzitorii prevăzute în Tratatul de aderare din 2003 (perioada 1 
mai 2004-30 aprilie 2006)” (COM(2006)0048),

– având în vedere Rezoluția sa din 23 mai 2007 privind promovarea muncii decente pentru 
toți1,

– având în vedere Rezoluția sa din 11 iulie 2007 privind modernizarea dreptului muncii 
pentru a răspunde provocărilor secolului al XXI-lea2,

– având în vedere propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
stabilire a sancțiunilor la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe cu ședere ilegală 
(COM(2007)0249),

– având în vedere Rezoluția sa din 29 noiembrie 2007 referitoare la principiile comune ale 
flexisecurității3, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la consultarea publică pe 
tema Cărții verzi a Comisiei intitulate „Modernizarea dreptului muncii pentru răspunde 
provocărilor secolului 21” (COM(2007)0627),

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

– având în vedere agenda Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind munca 
decentă,

– având în vedere normele fundamentale privind munca ale OIM, convențiile și 
recomandările OIM referitoare la administrarea muncii și inspecția muncii, care constituie 
o referință internațională în ceea ce privește garantarea aplicării dispozițiilor legale privind 
condițiile de muncă și protecția lucrătorilor,

– având în vedere Convenția nr. 143 a OIM privind lucrătorii migranți (1975) și dispozițiile 
complementare ale OIM privind lucrătorii migranți care prevăd adoptarea tuturor 
măsurilor necesare și corespunzătoare pentru eliminarea imigrației clandestine cu scopul 
de a găsi un loc de muncă, precum și munca ilegală a imigranților și având în vedere, pe 
de altă parte, dispozițiile referitoare la aplicarea sancțiunilor administrative, civile și 
penale în materie de muncă ilegală a lucrătorilor imigranți,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 22 decembrie 1995 privind armonizarea 
mijloacelor de luptă împotriva imigrației și a angajărilor ilegale4,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 27 septembrie 1996 privind lupta 
                                               
1 JO C 102 E, 24.4.2008, p. 321.
2 Texte adoptate, P6_TA(2007)0339.
3 Texte adoptate la această dată, , P6_TA-PROV(2007)0574
4 JO L 5, 10.1.1996, p. 1.
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împotriva muncii ilegale a resortisanților din statele terțe1,

– având în vedere raportul Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și 
de Muncă (EUROFOUND) privind lupta împotriva muncii nedeclarate în Uniunea 
Europeană2,

– având în vedere articolele 136 și 145 din Tratatul CE,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 
avizele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru libertăți civile, 
justiție și afaceri interne, Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A6-
0000/2008),

A. întrucât munca nedeclarată reprezintă un fenomen complex a cărui amploare este dificil de 
evaluat, având în vedere că acesta este influențat de multipli factori economici, sociali, 
instituționali și culturali,

B. întrucât munca nedeclarată este o este o prezență îngrijorătoare și persistentă pe piața 
forței de muncă din Europa, care riscă să distrugă modelul social european prin 
obstrucționarea politicilor economice, bugetare și sociale care au ca scop creșterea și 
întrucât aceasta este astfel responsabilă de distorsiunile concurenței pe piața internă, 
creând o concurență neloială cu privire la alte state sau alte întreprinderi,

C. întrucât munca nedeclarată este factorul principal ce stă la originea dumpingului social și, 
prin urmare, unul din aspectele cheie care trebuie luat în considerare pentru modernizarea 
dreptului muncii în UE,

D. întrucât sectoarele cele mai afectate de munca nedeclarată sunt sectoarele cu utilizare 
intensivă a forței de muncă cum ar fi agricultura, construcțiile, serviciile de menaj, 
hotelurile și restaurantele, caracterizate de precaritate și condiții salariale defavorabile,

E. întrucât munca nedeclarată este favorizată în mod special de reorganizarea industrială în 
cadrul lanțurilor de subcontractanți, determinând o creștere a numărului de lucrători 
independenți, în anumite cazuri nedeclarați,

F. întrucât problema imigrației este legată de munca nedeclarată, având în vedere că 
imigranții, adesea ilegali, sunt angajați pentru munci nedeclarate, lucrând deseori în 
condiții precare,

G. întrucât personalul de serviciu este adesea o sursă importantă de muncă nedeclarată, 
deseori victime a unei exploatări de masă și întrucât un număr mare al acestor lucrători 
sunt în esență lucrători imigranți, printre care numeroși lucrători ilegali sau clandestini,

                                               
1 JO L 304, 14.10.1996, p. 1.
2 Rezolvarea muncii nedeclarate în Uniunea Europeană 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
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H. întrucât muncile nedeclarate nu sunt incluse în sectorul fiscal și subminează finanțarea și 
distribuția asigurărilor sociale și a serviciilor publice, limitând, printre altele, capacitatea 
statelor membre de extindere a serviciilor sociale,

I. întrucât pentru a lupta eficient împotriva muncii la negru, este indispensabil ca 
mecanismele de supraveghere și sancțiune să fie consolidate prin implicarea 
inspectoratelor teritoriale de muncă, a birourilor fiscale și a partenerilor sociali,

J. întrucât munca nedeclarată are consecințe negative pentru toți pilonii strategiei de la 
Lisabona: ocupare deplină a forței de muncă, calitate și productivitate în activitățile 
lucrative, coeziune socială,

1. își exprimă profunda preocupare în ceea ce privește dimensiunea muncii nedeclarate, cu 
un procentaj egal sau peste 20% din PIB în anumite state membre;

2. salută inițiativa Comisiei care include munca nedeclarată în prioritățile politice la nivel
european și care solicită intervenții importante la nivel comunitar și național;

3. constată, totuși, dificultatea de a concretiza liniile politice europene privind munca 
nedeclarată în instrumente juridico-instituționale bine definite care pot fi transpuse în 
măsuri concrete în fiecare stat membru;

4. observă asimetria mare între instrumentele pe care Uniunea Europeană le poate utiliza 
pentru politici privind munca de calitate și instrumentele utilizate pentru politici care 
vizează garantarea libertății pieței;

5. solicită, prin urmare, ca acțiunea europeană în lupta împotriva muncii nedeclarate să fie 
mai operativă și mai incisivă, cu scopul de a evita ca modernizarea dreptului muncii în 
Europa să rămână doar la un nivel pur teoretic;

6. subliniază că munca nedeclarată se încadrează în diverse definiții în reglementările 
naționale și că o definiție comună pentru toate statele membre ar contribui la eliminarea 
incertitudinilor legate de datele statistice ale acestui fenomen; observă, în această privință, 
că definiția utilizată în raportul Comisiei, care face distincția între activități legale și 
ilegale, poate fi utilizată ca punct de plecare, luând în considerare că nivelul fenomenului 
este diferit din punct de vedere calitativ și cantitativ în diversele state;

7. solicită Comisiei să prezinte propuneri pentru elaborarea de metode general acceptate 
pentru măsurarea muncii nedeclarate;

8. solicită Comisiei să ia în considerare crearea unei baze de date privind diferitele abordări 
și măsuri puse existente la nivel național în fiecare stat membru și care să evalueze 
fezabilitatea acestora și transferabilitatea către alte sectoare și tipuri de muncă în alte state 
membre;

9. cere Comisiei să elaboreze politici care prevăd atât măsuri generale, cât și măsuri 
sectoriale, cu scopul de a contracara și reglementa munca nedeclarată cu participarea 
totală a actorilor sociali și cu o atenție deosebită acordată celor mai afectate sectoare, cum 
ar fi hotelurile și restaurantele, agricultura, serviciile de menaj și construcția;
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10. solicită ca abordarea Comisiei, care vizează reducerea atractivității economice a muncii 
nedeclarate printr-o ameliorare a sistemelor de impozitare și protecție socială, să fie 
însoțită de politici eficiente de creare de locuri de muncă mai numeroase și de calitate mai 
bună;

11. solicită ca reforma sistemelor de protecție socială să facă parte dintr-o abordare integrată 
care vizează coordonarea politicilor de protecție socială cu politicile fiscale și economice;

12. solicită statelor membre să prevadă stimulente mai puternice pentru cei care se angajează 
să transforme munca nedeclarată în economie formală și să recurgă la contracte atipice 
pentru o perioadă limitată în timp (doi ani);

13. estimează că Comisia trebuie să acorde un sprijin, în special prin intermediul unei 
directive, în negocierea colectivă transnațională care are ca obiectiv garantarea de salarii 
minime decente omogene pe întreg teritoriul Uniunii Europene;

14. solicită, pe baza experiențelor din anumite state membre, evaluarea și promovarea de noi 
categorii de muncă licită, cu scopul de a permite celor implicați în activități nedeclarate de 
a-și reglementa situația, utilizând, de exemplu, bonurile pentru achiziționarea anumitor 
servicii;

15. este convins că reglementarea relațiilor de muncă la negru presupune întotdeauna obligația 
de a plăti contribuții, iar în cazul în care se dorește ușurarea sarcinilor angajatorului, 
contribuția ar putea fi plătită la Trezorerie, dar plata trebuie oricum efectuată;

16. solicită statelor membre care au aplicat regimuri tranzitorii pentru libera circulație a 
lucrătorilor în Uniunea Europeană să își deschidă piața forței de muncă pentru lucrătorii 
din noile state membre, având în vedere că restricțiile, chiar și cele parțiale, de acces pe 
piața forței de muncă, în afara de faptul că contravin spiritului european, riscă să 
sporească recurgerea la munca nedeclarată și să creeze dezechilibre teritoriale;

17. consideră că o simplificare sau reducere a costurilor administrative, mai ales pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, ar putea diminua munca nedeclarată;

18. solicită ca societățile contractante să fie considerate responsabile pentru eventualele 
nereguli fiscale sau privind contribuțiile ale subcontractorilor;

19. solicită o coordonare strânsă la nivel național între organizațiile publice și private 
interesate, invitând statele membre să utilizeze metode inovatoare bazate pe indicatori și 
parametri de referință specifici din diverse sectoare economice pentru a lupta împotriva 
evaziunii fiscale;

20. reamintește că o politică în mod exclusiv represivă , care nu este susținută de măsuri de 
armonizare între statele membre, ar putea să concentreze munca nedeclarată în statele 
membre cele mai puțin structurate și în cadrul economiilor cele mai puțin reglementate;

21. invită, în acest sens, Comisia să propună statelor membre și actorilor sociali și economici 
implicați în lupta împotriva muncii nedeclarate un „pact pentru declararea muncii 
nedeclarate”, care vizează permiterea declarării graduale a activităților nedeclarate, pact 
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care ar trebui să se aplice pe o perioadă tranzitorie limitată (doi ani), fără recurs la 
sancțiuni, la expirarea căruia ar trebui să se elaboreze mecanisme de sancțiuni mai grave;

22. solicită o intervenție mai activă în cazul întreprinderilor care au făcut angajări la negru și 
care nu au sediul social în statul în care se desfășoară activitatea și observă că Decizia-
cadru nr. 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului 
de recunoaștere reciprocă a sancțiunilor financiare1ar putea ameliora situația;

23. solicită mai mult respect și o aplicare mai eficace a dreptului muncii și a normelor în 
vigoare în materie de muncă, în special a Directivei nr. 96/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea muncitorilor efectuată 
în cadrul prestării de servicii2,

24. solicită ca Uniunea Europeană să joace un rol mai mare în promovarea unei mai bune 
cooperări și coordonări între inspectoratele de muncă printr-o consolidare a resurselor 
economice și tehnologice a serviciilor de inspecție și sugerează crearea unui tip de 
„platformă socială europeană”;

25. preconizează o mai bună cooperare și repartizare a informațiilor între statele membre, cu 
scopul de a studia fenomenul muncii nedeclarate, indicând rezultatele obținute și pe cele 
care nu au fost atinse;

26. salută crearea unui comitet la nivel înalt care are ca scop acordarea de asistență statelor 
membre pentru identificarea și schimbul de bune practici, în ceea ce privește controalele și 
îmbunătățirea legislației pentru lucrătorii detașați;

27. consideră că ar trebui ca atât lucrătorii, cât și utilizatorii potențiali să fie informați despre 
riscurile și costurile legate de munca nedeclarată și despre avantajele ce decurg din 
declararea muncii la negru;

28. preconizează campanii permanente de luptă împotriva muncii nedeclarate, promovarea 
inițiativelor de informare și sensibilizare la nivel european și local, care grupează actorii 
sociali, colectivitățile publice, camerele de comerț și centrele de angajare, instituțiile 
școlare, prefecturile, precum și diversele sisteme de control și sancțiuni;

29. consideră că campaniile permanente ar trebui să însoțească diversele măsuri adoptate cu 
scopul de a înrădăcina o cultură a legalității și promovării muncii de calitate, precum și o 
cultură a întreprinderii legale;

30. solicită semnarea de către toate statele membre a Convenției internaționale privind 
protejarea drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și ai membrilor familiilor acestora;

31. consideră că, pentru a lupta împotriva fenomenului muncii nedeclarate, ar trebui să se 
pună în aplicare instrumente de programare la nivel local și european, care ar permite în 
același timp urmărirea politicilor de dezvoltare economico-socială și punerea în aplicare a 
măsurilor de supraveghere și sancțiuni;

                                               
1 JO L 76, 22.3.2005, p. 16.
2 JO L 18, 21.1.1997, p. 1.
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32. solicită Comisiei să evalueze ipoteza creării unui „Fond european pentru declararea 
muncii licite ” destinat sprijinirii planurilor regionale și locale de luptă împotriva muncii 
nedeclarate;

33. consideră că mecanismul de ajutoare de stat scutite de obligația de notificare ar trebui 
utilizat și pentru fenomenul de muncă nedeclarată prin intermediul unei interpretări mai 
largi a expresiei „creare de locuri de muncă” și în raport cu sensul de „creare de locuri de 
muncă licite”: observă că munca nedeclarată nu echivalează cu o angajare reală și că, prin 
urmare, orice stimulent pentru reglementarea muncii nedeclarate ar putea constitui un 
„ajutor pentru crearea de locuri de muncă”;

34. solicită finanțarea de proiecte de cercetare în materie de sănătate și securitate la locul de 
muncă și activități promoționale ce au ca scop prevenirea și difuzarea culturii sănătății și 
securității la locul de muncă, cu o mențiune specială pentru sectoarele în care riscurile de 
accident sunt mai ridicate, acolo unde se dezvoltă în mod special munca nedeclarată;

35. estimează că o politică de formare adecvată este o propedeutică a luptei împotriva muncii 
nedeclarate;

36. ia act de propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului mai sus 
menționată de introducere de sancțiuni împotriva angajatorilor care fac apel la serviciile 
resortisanților din țări terțe care locuiesc ilegal în Uniunea Europeană;

37. estimează că subiectul angajării ilegale a clandestinilor constituie o problemă complexă 
care nu poate fi totuși rezolvată doar prin sancțiuni împotriva angajatorilor, dar care cere 
măsuri transversale la scară mare;

38. consideră că lupta împotriva unei economii informale în creștere și în special împotriva 
exploatării lucrătorilor imigrați clandestin se poate baza nu doar pe o politică de 
represiune și expulzare, ci și pe instrumente și mecanisme de prevenire și de luptă 
împotriva exploatării lucrătorilor imigranți, prevăzând recunoașterea și respectarea 
drepturilor fundamentale ale omului și a muncii imigranților clandestini;

39. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

L'ampleur du phénomène du travail au noir et non déclaré est telle que l'Europe et ses 
institutions ne peuvent y assister de façon passive. Lorsque le pourcentage de travail non 
déclaré dépasse 20 %, cela veut dire que l'on se trouve dans une situation de très nette 
illégalité qui ne peut être tolérée étant donné qu'elle produit dans les faits une forte altération 
de la concurrence entre entreprises et entre territoires. Les raisons qui génèrent le travail non 
déclaré sont diverses: elles tiennent sans aucun doute à certains défauts inhérents aux marchés 
du travail en ce qui concerne la réorganisation en cours de certaines entreprises mais 
également à une certaine fragilité d'autres entreprises incapables de se maintenir sur le 
marché; elles tiennent à l'immigration illégale mais également à l'immigration 
communautaire, elles dépendent du comportement pas toujours vertueux des administrations 
publiques et de politiques fiscales non appropriées; il apparaît toutefois opportun de faire 
mieux comprendre que l'absence d'une lutte sévère contre le travail non déclaré risque 
d'affaiblir fortement dans un proche avenir les systèmes de sécurité sociale en Europe. En 
réalité, face aux défis historiques que l'Europe doit affronter – la mondialisation et l'évolution 
démographique – il sera difficile de mettre en œuvre des politiques à la hauteur de ces défis si 
nous ne sommes pas en mesure de réduire les espaces occupés par l'économie informelle.
Mais les conséquences du travail non déclaré ne s'arrêtent pas là.

Par sa nature, il s'agit d'un travail caractérisé par l'insécurité à tous égards. Si nous observons 
les données relatives aux accidents du travail, nous pourrons constater qu'une grande partie de 
ces accidents est causée par les typologies des prestations de travail.

La Commission s'est donné pour objectif de réduire de 25 % les accidents du travail d'ici 
à 2014, grâce à une lutte énergique contre le travail au noir et le travail non déclaré.

Une autre conséquence est l'altération des facteurs de compétitivité en Europe entre les 
entreprises qui opèrent dans le respect des règles et celles qui ne les respectent pas. Comment 
construire une Europe de la concurrence transparente si une partie du marché est corrompue?
Il y a enfin un autre élément important à souligner. Le travail non déclaré est un facteur 
déstabilisant pour les divers marchés du travail, entraînant des situations difficiles à gérer.

Il apparaît extrêmement difficile de progresser sur la voie de la modernisation du travail et de 
la flexicurité si l'on n'est pas en mesure de vaincre le travail au noir et non déclaré et de mettre 
en place des marchés du travail moins segmentés et plus homogènes. En définitive, il devrait 
apparaître clairement que si l'Europe veut atteindre les objectifs fixés dans la stratégie de 
Lisbonne, elle ne peut concrètement faire l'économie de cette lutte.

Il ne fait aucun doute que l'Europe des 27 sera toujours plus mesurée sur la cohérence de ses 
propres politiques et sur sa capacité et sur sa volonté de traduire les paroles en actes.

Cela vaut dans tous les domaines mais il est bon de savoir que ce qui touche au travail revêt 
une importance particulière pour l'opinion publique européenne étant donné que du travail 
dépendent l'avenir social de l'Europe, sa tenue économique et le bien-être des citoyens 
européens.

La tâche est donc ambitieuse et exige des actions claires et concrètes plutôt que des mots.
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Du reste, la particularité de l'approche européenne dans ce secteur montre clairement que les 
nouvelles lignes politiques, en ce qui concerne le travail non déclaré, ont du mal à se traduire 
en instruments juridiques et institutionnels bien définis, pouvant à leur tour être traduits en 
mesures précises dans les différents États membres.

Ceci parce que la forme que l'Union européenne utilise pour intervenir contre le travail non 
déclaré continue à se focaliser sur des instruments de la "soft law", avec pour conséquence 
l'incapacité d'imprimer un tournant, en termes d'efficacité et d'incisivité, à l'action européenne 
dans la lutte contre ce phénomène. Il est juste de relever toutefois à ce propos que, alors que 
les techniques d'harmonisation en matière de travail non déclaré n'ont enregistré aucun 
progrès ces dernières années, le recours à la "soft law" a en revanche permis de faire mûrir 
progressivement une certaine convergence des pays membres vers des stratégies de lutte 
contre le problème du travail non déclaré. On ne peut s'empêcher de relever la forte asymétrie 
entre les instruments que l'Union européenne peut et veut utiliser pour les politiques en faveur 
d'un travail de qualité et les instruments utilisés pour les politiques visant à garantir la liberté 
du marché.

Dans ses indications concernant la lutte contre le travail non déclaré, la Commission 
préconise de rationaliser et de rendre effectives les réglementations nationales en matière de 
relations de travail, en indiquant certains objectifs présentant un grand intérêt mais sans 
toutefois se doter d'instruments précis et appropriés nécessaires à la poursuite de ces objectifs.

Pensons par exemple à la possibilité de réduire au moins les obstacles au recours au travail 
atypique, à l'utilisation des Fonds structurels pour le même objectif ou encore à la possibilité 
de fournir un soutien, notamment par le biais d'une directive, à une négociation collective 
transnationale qui ait pour objectif de concrétiser les tendances à l'homogénéisation des 
salaires minimums en Europe.

Pour toutes ces raisons, il y a donc beaucoup à faire pour renforcer la lutte contre le travail 
non déclaré. Le rapport présenté cherche à s'inscrire dans cette perspective et les propositions 
qu'il contient ont l'ambition de délimiter utilement les contours du soutien à cette lutte.
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