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I. Cadrul general 

 

Unul dintre drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni este libertatea de a trăi, de a munci, de a studia sau 

de a face afaceri oriunde în Uniunea Europeană. Acesta este asociat dreptului la echitate, protecție socială și 

incluziune.  

Mobilitatea forței de muncă, asigurată prin art. 45 TFUE, înregistrează ritmuri tot mai accelerate
1
, 

instrumentele europene pentru măsurarea legalității ansamblului practicilor, ca și competențele 

naționale în domeniu sunt depășite
2
. Prin urmare, este dificil de luat măsuri pentru stoparea eludării 

reglementărilor în vigoare, fraudelor și abuzurilor în ceea ce privește drepturile lucrătorilor, în special 

ale celor detașați sau aflați în relații de muncă atipice
3
 (din ce în ce mai numeroși), precum și în direcția 

combaterii muncii ilegale, context în care libertățile cetățenești fundamentale în ansamblul lor sunt puse 

sub semnul întrebării. 

Propunerea de înființare a noii instituții europene se încadrează în demersul general de revizuire a Directivei din 

1996 cu privire la detașarea lucrătorilor și a Regulamentului cu privire la securitatea socială, precum și de 

transpunere în practică a noii platforme europene de luptă împotriva muncii ilegale. 

 

 Cadrul legislativ existent  

Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat la 17 noiembrie 2017, definește principii și drepturi 

fundamentale care trebuie să stea la baza echității și bunei funcționări a pieței muncii și sistemelor de 

protecție socială.  

 

 

                                                 
1 În 2017 erau înregistrați 17 milioane de cetățeni care locuiau sau lucrau într-un alt stat membru decât cel de origine, ceea 

ce reprezintă o dublare față de nivelul la care se ajunsese în 2007. 1,4 milioane de cetățeni europeni fac naveta pentru a 

merge la serviciu într-un alt stat membru.  
2În UE există o mare varietate de practici naționale în ceea ce privește controlul și respectarea reglementării pieței muncii, 

fiind dificil de decelat un numitor comun al activității instituțiilor naționale în domeniu; organizațiile naționale sunt fie 

inspecții de muncă, birouri de legătură cu autoritățile statului, birouri de arbitraj, curți de muncă sau entități special 

desemnate pentru a interveni în diferendele din domeniul industrial. Oricum, toate statele membre UE au ratificat Convenția 

pentru inspecția muncii din 1947, prin care se legiferează un sistem de inspecție a muncii în industrie și comerț și se 

stabilesc principiile precum și cooperarea efectivă între diferitele inspecții și servicii guvernamentale sau instituții private 

angajate în activități similare, colaborarea între inspectoratele de muncă și angajați și angajatori. Dar Convenția se referă 

strict la autoritățile naționale, nefiind prevăzute proceduri transnaționale sau supranaționale. Politicile europene cu impact 

asupra pieței muncii trebuie să recunoască și să lucreze cu această diversitate de reglementare – cf. Jan Cremers,Towards a 

European Labour Authority. Mandate, Main Tasks and Open Questions, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017, p. 8 și urm. - 

https://www.fes-connect.org/:%20https://www.fes-europe.eu/fileadmin/user_upload/180116_IPA_Cremers_print.pdf 
3Contractele temporare sau de scurtă durată, munca cu fracțiune de normă și munca la cerere sunt considerate forme atipice 

de muncă; în cadrul acestor categorii există munca ocazională (contractele de muncă de zero ore – de exemplu lucrători care 

aranjează produsele pe rafturi în magazine și la care se apelează doar atunci când volumul de lucru este foarte mare), munca 

prin agent de muncă temporară (în regim de interimat), munca pe platforme online. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
https://www.fes-connect.org/:%20https:/www.fes-europe.eu/fileadmin/user_upload/180116_IPA_Cremers_print.pdf
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 Libertatea de mișcare/detașarea lucrătorilor 

 Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea 

lucrătorilor în cadrul prestării de servicii
4
;  

 Directiva 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 

servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin 

intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”)
5
; 

 Propunere de Directivă a Parlamentului European și z Consiliului de modificare a Directivei 

96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea 

lucrătorilor în cadrul prestării de servicii
6
 - COM(2016) 128 final 

 Securitatea socială 

 Propunere de Regulament al Parlamentului European și Al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a 

Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului 

(CE) nr. 883/2004 (Text cu relevanță pentru SEE și Elveția) 

 Propunere de Recomandare a Consiliului privind accesul la protecție socială pentru lucrători și 

pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă – COM (2018) 132 final 

 Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și 

previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană – COM (2017) 797 final 

 Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața 

profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a 

Consiliului - COM (2017) 253 final 

 Combaterea muncii ilegale 

 Propunere de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea unei platforme europene 

pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate
7
 - COM(2014) 0221 final 

 

 Agenții și organe administrative existente la nivel european, cu atribuții în domeniul muncii 

La nivel european funcționează în acest moment patru agenții europene cu atribuții în domeniul muncii, 

precum și o serie de organe administrative. Deși unele dintre atribuțiile acestora par a fi identice și că 

noul organism va dubla atribuții deja existente, liderii europeni dau asigurări că AEM va fi ceva diferit 

și respectarea legislației europene va fi asigurată.  

 Fundația europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață (EUROFOUND) 

 Centrul european pentru dezvoltarea formării profesionale (CEDEFOP) 

 Agenția europeană pentru securitate și în muncă(EU-OSHA) 

 Fundația europeană de formare (ETF) 

 

 Comitetul de experți privind detașarea lucrătorilor 

 Comitetul tehnic privind libera circulație a lucrătorilor 

                                                 
4Este constituit “nucleul dur” de norme naționale aplicabile întreprinderilor; principiul de bază este respectarea cadrului 

legislativ din fiecare stat membru. 
5Prevede noi instrumente pentru combaterea și sancționarea eludărilor, fraudelor și abuzurilor; abordează probleme cauzate 

de așa numitele „firme de tip cutie poștală” și mărește capacitatea statelor membre de a monitoriza condițiile de lucru și de a 

asigura respectarea normelor în vigoare. 
6 Principiul de bază: la muncă egală salarii egale, pentru același loc de muncă. Principalele prevederi: lucrătorii detașați sunt 

remunerați la nivelul din țara gazdă, lucrătorilor detașați li se aplică acordurile colective, regionale și locale, statele membre 

au obligația de a publica elementele constitutive ale remunerației aplicabile lucrătorilor detașați. De remarcat este faptul că 

baza legală o constituie nu doar art. 57 TFUE (libertatea serviciilor), ci și art. 151 TFUE (obiectivele sociale ale UE). 
7Măsurile implementate de Platforma lansată în mai 2017 ar reflecta natura specifică a muncii nedeclarate. O atenție sporită 

se va acorda anumitor categorii sociale extrem de expuse (femei, migranți și lucrători în familie). Statele membre vor fi 

libere să decidă cu privire la nivelul lor de implicare în activitățile aprobate de plenul Platformei și să decidă care autorități 

le-ar reprezenta în diferitele activități specifice. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A31996L0071
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A31996L0071
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32014L0067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32014L0067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32014L0067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32014L0067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1531820115743&uri=CELEX:52016PC0128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1531820115743&uri=CELEX:52016PC0128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1531820115743&uri=CELEX:52016PC0128
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0815&DTA=2016&qid=1531825306499&DB_TYPE_OF_ACT=comJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0815&DTA=2016&qid=1531825306499&DB_TYPE_OF_ACT=comJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0815&DTA=2016&qid=1531825306499&DB_TYPE_OF_ACT=comJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0815&DTA=2016&qid=1531825306499&DB_TYPE_OF_ACT=comJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1531825014816&uri=CELEX:52018DC0132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1531825014816&uri=CELEX:52018DC0132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017PC0797
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017PC0797
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0253&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0253&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0253&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2014:0221:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2014:0221:FIN
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 Platforma europeană de combatere a muncii nedeclarate 

 organismele Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, 

respective comisia tehnică, consiliul de audit și consiliul de conciliere 

 Biroul european de coordonare al EURES 

 

 Motivația înființării Autorității Europene a Muncii 

 activitatea autorităților naționale competente se oprește la graniță; mandatul de control 

instituțional este limitat la teritoriul național; cauza constă nu doar în lipsa resurselor apropriate ale 

respectivelor autorități, ci și în dificultățile de cooperare
8
; partajarea competențelor la nivelul diferitelor 

autorități în cadrul unui stat îngreunează activitatea de monitorizare; în apropriata înțelegere a 

reglementărilor care guvernează securitatea socială de către autoritățile naționale, în particular a 

modalităților de aplicare a legislației europene. Unele state membre neagă responsabilitățile și se 

declară incompetente în domeniu; 

 fraudele sociale nu sunt privite ca o infracțiune majoră care ar justifica sancțiuni la nivel 

european; lipsa sancțiunilor efective; amenzile sunt lipsite de eficiență în context extra-teritorial; 

 cetățenii europeni continuă să se confrunte cu dificultăți în ceea ce privește recunoașterea 

calificărilor profesionale, asigurărilor sociale și de sănătate în alt stat membru; 

 lipsa unor proceduri standard și sprijinul insuficient pentru organizarea inspecțiilor comune, în 

situațiile cu dimensiune transnațională. 

Pe scurt, statele membre sunt lipsite de puteri executive și operative, având doar capacitatea de a face 

schimb de informații, de diseminare a bunelor practice și cooperare în domenii bine definite.  

 

 Etape în înființarea AEM 

 înființarea propriu-zisă a organismului a fost anunțată de către președintele Comisiei Europene în 

discursul său asupra stării Uniunii din 2017; 

 la 13 martie 2018 a fost prezentată propunerea legislativă pentru înființarea unei Autorități 

Europene a Muncii; 

 problematica AEM a fost luată în discuție în cadrul întrunirilor Consiliului ocuparea forței de 

muncă, politică socială, sănătate și consumatori din 15 martie 2018 și 21-22 iunie 2018; 

 la 22 iunie 2018, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din Parlamentul 

European a prezentat proiectul de raport referitor la propunerea de regulament a Parlamentului 

European și al Consiliului pentru instituirea unei Autorități Europene a Muncii; 

 Comisia Europeană speră că cei doi colegiuitori vor ajunge la un acord până la sfârșitul anului, astfel încât 

autoritatea să poată fi lansată în 2019
9
.  

 

II. Conținutul propunerii 

 Obiective principale 

 îmbunătățirea informării și sprijinirea lucrătorilor și întreprinderilor care își desfășoară 

activitatea transfrontalier. Statele membre beneficiază de sprijin pentru asumarea responsabilității de a 

furniza informații adecvate; 

                                                 
8 Pentru a eficientiza activitatea de inspecție europeană statele membre au semnat convenții bilaterale. La summit-ul de la 

Gothenburg, Emmanuel Macron a subliniat, de exemplu, că Franța a semnat înțelegeri cu opt state și că va continua 

negocierile – cf. Sofia Fernandes, What is our ambition for the European Labour Authority?, Jacques Delors Institute, 2018, 

p. 7 - http://institutdelors.eu/publications/quelle-ambition-pour-lautorite-europeenne-du-travail/?lang=en 
9 Situație problematică, în condițiile în care discuția a condus deja la diviziune în rândul statelor membre. Este de luat în 

considerare poziția unor state față de revizuirea Directivei cu privire la detașarea lucrătorilor – Bulgaria, Estonia, Ungaria, 

Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia și Republica Cehă, care au considerat că astfel vor apărea noi constrângeri 

pentru companii și va fi îngreunată libertatea de prestare a serviciilor. Pe de altă parte, statele nordice sunt reticente cu 

privire la rolul pe care UE ar putea să îl joace în domenii ale competențelor naționale, cu referire concretă la inspecțiile de 

specialitate. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_ro.htm
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/epsco/2018/03/15/
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/epsco/2018/03/15/
http://www.consilium.europa.eu/media/35975/st10202-fr18.pdf
file:///C:/Users/dana.honciuc/Downloads/PROIECT%20DE%20RAPORTreferitor%20la%20propunerea%20de%20regulament%20al%20Parlamentului%20European%20și%20al%20Consiliului%20de%20instituire%20a%20unei%20Autorități%20Europene%20a%20Muncii(COM(2018)0131%20–%20C8-0118/2018%20–%202018/0064(COD)
file:///C:/Users/dana.honciuc/Downloads/PROIECT%20DE%20RAPORTreferitor%20la%20propunerea%20de%20regulament%20al%20Parlamentului%20European%20și%20al%20Consiliului%20de%20instituire%20a%20unei%20Autorități%20Europene%20a%20Muncii(COM(2018)0131%20–%20C8-0118/2018%20–%202018/0064(COD)
file:///C:/Users/dana.honciuc/Downloads/PROIECT%20DE%20RAPORTreferitor%20la%20propunerea%20de%20regulament%20al%20Parlamentului%20European%20și%20al%20Consiliului%20de%20instituire%20a%20unei%20Autorități%20Europene%20a%20Muncii(COM(2018)0131%20–%20C8-0118/2018%20–%202018/0064(COD)
http://institutdelors.eu/publications/quelle-ambition-pour-lautorite-europeenne-du-travail/?lang=en
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 îmbunătățirea cooperării administrative în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației UE
10

. 

Acest lucru include – în ceea ce privește mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă – printre altele: 

 promovarea schimbului rapid de informații între autoritățile naționale; 

 promovarea și difuzarea unor abordări inovatoare și a bunelor practici; 

 sprijin pentru consolidarea capacităților în statele membre; 

 efectuarea de analize și evaluări ale riscurilor; 

 încurajarea cooperării între părțile interesate în caz de perturbări transfrontaliere ale pieței 

muncii, cum ar fi în cazul restructurărilor pe scară largă sau al proiectelor mari legate de ocuparea forței 

de muncă în regiunile de frontieră; 

 sprijinirea și coordonarea controalelor comune concertate în domeniul de competență transfrontalieră a 

autorităților (la cererea statelor membre în cauză sau la propunerea autorităților); 

 medierea și soluționarea litigiilor dintre statele membre în punerea în aplicare a legislației UE: 

la cererea statului membru în cauză, Autoritatea poate iniția procesul de mediere înainte de demararea 

unei proceduri judiciare la nivel național sau al Uniunii. 

 

 Aplicabilitate 

Activitățile viitoare ale AEM vor include acele persoane care sunt subiect al legislației UE în domeniul 

mobilității transfrontaliere a forței de muncă și sistemelor de securitate socială (lucrători, liber-

profesioniști și alți cetățeni UE sau ai țărilor terțe care locuiesc legal pe teritoriul Uniunii, cei care se 

găsesc în situații transfrontaliere, respectiv lucrători detașați, deținători ai Cărții Albastre europene, 

rezidenții pe termen lung). Potrivit Comisiei Europene, Autoritatea va acționa, de asemenea, în 

avantajul întreprinderilor angajate în activități trans-frontaliere, inclusiv cele care au ca obiect de 

activitate recrutarea de personal.  

 

 Guvernanță 

 Noua structură va funcționa ca o agenție descentralizată a Uniunii Europene; 

 începerea activității este preconizată pentru 2019; deplina capacitate operațională ar trebuie să 

fie atinsă în anul 2023; 

 bugetul anual va fi de aproximativ 50 milioane euro; 

 va avea o structură permanentă (circa 140 de angajați, dintre care 69 permanente, 60 experți 

naționali și 15 personal contractual); 

 conducerea va fi asigurată de un consiliu de administrație, cu reprezentanți din fiecare state membru și 

reprezentanți ai Comisiei Europene.  

 

III. Poziții ale instituțiilor europene, ale statelor membre, ale organizațiilor sindicale și patronale 
 

 Proiect de raport al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 Autoritatea trebuie să aibă un rol clar definit și număr limitat de sarcini; se exprimă îndoiala cu 

privire la necesitatea includerii în domeniul de activitate al Autorității a unor sarcini suplimentare 

(furnizarea de informații sau servicii de ocupare a forței de muncă, care ar trebui făcută la nivel național 

sau regional). Autoritatea trebuie să se limiteze la sarcina principală: consolidarea respectării legislației 

UE și sprijinirea statelor membre în acest sens; 

 trebuie găsit un echilibru adecvat între competențele statelor membre/principiul subsidiarității și 

ale Autorității nou create;  

 trebuie îmbunătățită aplicarea transfrontalieră a legislației UE în domeniul mobilității forței de 

muncă și combaterii abuzurilor. 
 

                                                 
10 Un corpus legislativ al UE reglementează libera circulație a lucrătorilor. În prezent, sunt în curs de revizuire o serie 

de norme relevante, cum ar fi cele pentru coordonarea sistemelor de securitate socială în întreaga UE și aspecte precum 

detașarea lucrătorilor în contextul liberei prestări a serviciilor. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-623.718%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR
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 Proiect de aviz al Comisiei pentru bugete 

 pentru a-și îndeplini obiectivele, Autoritatea ar trebui dotată cu mai multe competențe; 

 Autoritatea ar trebui să fie finanțată doar din resurse noi, nu în detrimentul programelor existente
11

; 

 locul exact în care își va avea sediul agenția să fie decis mai degrabă de instituțiile Uniunii decât de statul 

membru respectiv; 

 pentru a se asigura coerența și a se evita suprapunerea sarcinilor, ar trebui să se acorde o atenție deosebită 

domeniilor în care ar putea exista sinergii și suprapuneri de sarcini între Eurofound, Cedefop, ETF, EU-OSHA și 

Autoritate; 

 Parlamentul European ar trebui să fie reprezentat în consiliul de administrație.  
 

 Proiect de aviz al Comisiei pentru afaceri juridice 

 rolul Autorității trebuie foarte clar specificat pentru a se face diferențierea între propriile 

competențe și cele ale statelor membre; 

 pentru a nu împovăra Autoritatea cu sarcini și proceduri administrative excesive, ar trebui pus 

accentul pe cooperarea informală;  

 pentru că statele membre vor fi direct afectate de noile mecanisme, este necesară informarea 

corespunzătoare a acestora cu privire la activitatea și rezultatele Autorității; 

 Autoritatea va utiliza pe scară largă date sensibile și este foarte important să se aplice și să se 

comunice faptul că legislația referitoare la protecția datelor personale este respectată; 

 este esențial să fie permanent subliniate și să se țină cont de specificitățile regionale în procesul 

de întocmire a analizelor. 
 

 Proiect de aviz al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

 raportorul susține necesitatea protecției drepturilor fundamentale, ca și posibilitatea exercitării 

acestora dincolo de granițe, dreptul la condiții de muncă echitabile, dreptul la securitate social și 

îngrijiri de sănătate; 

 în acest scop, propune un amendament care are ca scop definirea clară a luptei împotriva muncii 

nedeclarate, care de cele mai multe ori are o dimensiune transfrontalieră și poate avea consecințe grave 

asupra lucrătorilor implicați; 

 Autoritatea va trebui să consolideze platforma europeană de luptă împotriva muncii nedeclarate, 

să intensifice cooperarea în acest domeniu la nivelul Uniunii; 

 susține necesitatea cooperării Autorității cu alte agenții europene, de exemplu Europol sau Eurojust, 

Agenția pentru drepturile fundamentale, în lupta împotriva criminalității organizate, a traficului de ființe umane, 

cu deosebit accent pe ceea ce înseamnă exploatarea prin muncă; 

 cere ca datele personale să fie colectate doar în scopuri specific, explicite și legitime și ca 

Agenția, alături de Comisia Europeană, să controleze respectarea aplicării regulilor. 

 

Poziții ale statelor membre 

Parlamentul suedez (Riksdag) consideră că propunerea nu este conformă cu principiul 

subsidiarității, din următoarele motive: 

 aspectele legate de ocuparea forței de muncă și politicile sociale țin în majoritate de competența 

statelor membre; 

 este important să se respecte diferitele modele ale pieței naționale a forței de muncă și 

competențele statelor membre în domeniul social și al ocupării forței de muncă; 

                                                 
11Comisia a propus să finanțeze 70 % din bugetul Autorității prin realocări de la Programul UE pentru ocuparea forței de 

muncă și inovare socială (EaSI) în actualul CFM. Deși Autoritatea are, într-adevăr, sarcini similare, primii săi ani vor fi 

dedicați consolidării organizației. Cheltuielile operaționale pentru afaceri sociale nu ar trebui să fie îngreunate și, prin 

urmare, resursele financiare destinate autorității trebuie să fie finanțate din fonduri noi.  

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-623.836%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-625.406%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-623.868%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR
http://www.connefof.europarl.europa.eu/connefof/app/exp/COM(2018)0131
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 în prezent există structuri bine stabilite, atât la nivel național, cât și la nivelul UE, pentru a aborda 

chestiunile pentru care autoritățile poartă responsabilitatea și nu este clar în ce ar consta valoarea adăugată a unei 

noi autorități, dat fiind că aceasta nu se explică cu exactitate în propunerea Comisiei; 

 există, deci, riscul ca o nouă agenție să creeze structuri suplimentare care ar duce la creșterea 

administrației și la generarea unui volum de lucru suplimentar pentru statele membre; 

 există riscul ca activitățile Autorității să se afle în conflict cu modelele naționale ale pieței forței 

de muncă; 

 sarcinile propuse ale Autorității, de a media între statele membre și de a sprijini inspecțiile 

comune sunt deosebit de problematice. 

 

Senatul Republicii Cehia 

 încrederea cetățenilor Uniunii Europene în instituțiile acesteia este erodată de creșterea fără 

precedent a birocrației, iar instituirea noii autorități este, din acest punct de vedere, contraproductivă și 

contrată principiilor și rolului Uniunii Europene; 

 obiectivele noii autorități nu se justifică, întrucât ar dubla instituțiile existente și va necesita 

fonduri considerabile. 

 

Senatul Republicii Polonia 

 nu susține propunerea în actuala sa formă; 

 nu este clară valoarea adăugată pe care noua autoritate o va aduce la nivel european, raportat la 

costurile pe care le va implica; 

 propunerea conține termeni neclari, inacceptabili mai ales pentru că este vorba de o propunere 

de Regulament, lege direct aplicabilă; 

 prevederile legate de inspecțiile comune sunt ambigui, scopul acestora este astfel interpretabil, 

ca și mare parte dintre atribuțiile acestora; 

 ambiguitățile legislative impietează asupra naturii competențelor transferate. 

 

 

Sejmul Republicii Polonia 

 trebuie rezolvată problema suprapunerii de funcții și atribuții peste cele ale instituțiilor 

existente. Ar fi recomandabil, în acest sens, să se definească clar rolul noii Autorități în ceea ce privește 

coordonarea rețelei EURES
12

; 

 trebuie justificată mai bine propunerea de desființare a cinci comitete, care sunt organisme 

specializate, cu îndelungată experiență în domeniu. Ar putea conducere la dificultăți în funcționarea 

Autorității în perioada celor cinci ani în care aceasta ar trebui să devină pe deplin operațională. Prin 

urmare, schimbarea nu pare a fi necesară/rațională; 

 trebuie garantată diviziunea competențelor între UE și statele membre și respectarea principiului 

subsidiarității și proporționalității; 

 trebuie înlăturate ambiguitățile existente în corpul propunerii de regulament, inclusiv cele cu 

privire la sarcinile bugetare; 

 este pusă la îndoială ideea de atribuire a competențelor pe o perioadă de cinci ani, în locul unor 

evaluări periodice a rezultatelor. 

 

 

 

 

                                                 
12Rețeaua EURES este alcătuită din serviciile publice de ocupare a forței de muncă din statele membre și alte organizații 

autorizate la nivel local, regional, național și european, care activează în domeniul ocupării forței de muncă. Această rețea 

oferă servicii în domeniul comparării locurilor de muncă în UE și informării cu privire la condițiile de viață și de muncă în 

statele membre, contribuind astfel la liberalizarea circulației lucrătorilor 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2018/0131/CZ_SENATE_CONT1-COM(2018)0131_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2018/0131/PL_SENATE_CONT1-COM(2018)0131_EN.pdf
http://www.connefof.europarl.europa.eu/connefof/app/exp/COM(2018)0131
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Senatul României, în Opinia din 16 mai 2018 precizează: 

 oportunitatea creării noii Autorități, ca entitate necesară pentru depășirea provocărilor legate de 

îmbunătățirea cooperării la nivelul UE în materie de ocupare a forței de muncă transfrontaliere și de securitate 

socială; 

 instituirea Autorității ar putea reprezenta o oportunitate pentru găzduirea agenției europene într-

un stat membru care nu deține, pe teritoriul său, până în acest moment, un sediu de agenție europeană; 

 trebuie clarificate o serie de aspect legate de: 

 modalitatea în care AEM va realiza obiectivul global al propunerii: 

 modalitatea în care se va face trecerea de la actuala organizare a activității, atât la nivelul instituțiilor 

europene, cât și la nivelul statelor membre; 

 faptul că se aduce atingere Regulamentului 2016/589 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă 

(EURES), accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de 

muncă, care își încheie perioada tranzitorie la 13 mai 2018, iar prevederile lor intră deplin în vigoare de 

la data menționată; 

 entitatea cu care va colabora instituția din statul membru responsabilă cu furnizarea serviciilor; 

 existența doar a unor măsuri paliative, marginale de combatere a inegalităților, în contextul în 

care există o piață europeană unică dar cu 27 de sisteme sociale distincte. 

 

Poziții ale partenerilor sociali 

Federația sindicatelor europene solicită ca: 

 noul organism să nu intervină în autonomia partenerilor sociali sau să submineze sistemele 

naționale, în care sindicatele au un rol important în ceea ce privește inspecțiile; 

 Autoritatea să aibă posibilitatea de a declanșa procedurile legale necesare în situația încălcării 

dreptului comunitar în materie. 
 

Asociația europeană a artizanatului și a întreprinderilor mici și mijlocii solicită ca: 

 noul organism să nu se substituie autorităților naționale competente, ci să se limiteze la a le sprijin; 

 noua autoritate să nu fie învestită cu puteri legislative sau de interpretare a legislației UE. 

 

Concluzii 

Sunt necesare a serie de clarificări și reevaluări ale pozițiilor inițial exprimate: 

 clarificarea mandatului autorităților naționale competente; 

 stabilirea foarte exactă a modalității de validare la nivel european a dovezilor rezultate din 

inspecțiile comune; 

 stabilirea unor reguli clare pentru amenzile rezultate în urma inspecțiilor; 

 stabilirea necesității acordării de atribuții punitive noii autorități. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Dana Honciuc 

22 octombrie 2018  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2018/0131/RO_SENATE_CONT1-COM(2018)0131_RO.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/document/files/etuc_position_on_a_european_labour_authority_-_ensuring_fairness_for_workers_in_the_single_market.pdf
https://ueapme.com/IMG/pdf/UEAPME_position_on_a_European_Labour_Authority.pdf

