
minime decente. Punerea în aplicare a Directivei privind munca 
prin agent de muncă temporară trebuie monitorizată cu atenţie 
şi completată cu mecanisme de triere (lista albă/lista neagră) şi 
cu sancţiuni clare şi eficiente.

9  Angajatorii trebuie să răspundă pentru 
lucrătorii angajaţi prin contracte de 
subcontractare.

Firmele care lucrează prin subcontractare trebuie să asigure 
condiţii decente de muncă pentru toţi lucrătorii de pe lanţul de 
furnizori. Faptul că lucrătorii care nu se bucură de tratament 
echitabil nu sunt angajaţi direct nu poate fi o scuză. Angajatorii 
trebuie să insiste pe standarde decente şi să impună un sistem 
de penalizări eficace pentru firmele subcontractante care nu 
respectă aceste standarde.

10  Lucrătorii cu condiţii de muncă precară 
trebuie organizaţi şi vocea lor trebuie să 
se facă auzită.

Este de datoria sindicatelor să lupte împotriva erodării 
solidarităţii generate de condiţiile muncii precare, să 
organizeze lucrătorii aflaţi în această situaţie, să-i reprezinte 
şi să le integreze interesele în contractele colective de muncă. 
Lucrătorii cu condiţii de muncă precară trebuie să aibă dreptul 
şi să fie încurajaţi să-şi facă auzită vocea, să se susţină reciproc 
şi să lupte împotriva muncii precare ca membri de sindicat.
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4  Trebuie simplifi cate şi armonizate relaţiile 
de muncă, astfel încât ele să devină clare şi 
să împiedice abuzul.

Munca precară este alimentată de amestecul eterogen de 
reglementări din domeniul relaţiilor de muncă existente în 
prezent în UE. Legislaţia stufoasă se interpune protecţiei faţă 
de excluziune şi discriminare, duce la lipsa de transparenţă, 
la costuri administrative şi tranzacţionale şi le permite unor 
angajatori imorali să se sustragă legislaţiei din domeniul 
social. Este nevoie de reguli clare, simple şi juste la nivelul 
UE, în concordanţă cu standardele Organizaţiei Internaţionale 
a Muncii, Carta socială europeană şi Agenda privind munca 
decentă.

5  Toţi lucrătorii trebuie să fi e protejaţi prin 
acordul colectiv – este calea cea mai 
efi cientă ca nimeni să nu sufere din cauza 
muncii prost plătite.

Este nevoie ca şi muncitorii vulnerabili să fie protejaţi prin 
contractele colective de muncă. Datoria fundamentală a 
angajatorilor este să participe constructiv la negocierile cu 
sindicatele. Guvernele trebuie să susţină acest proces prin 
formarea capacităţii partenerilor sociali şi a capacităţii de 
dialog social. Pentru a asigura egalitatea de şanse şi incluziunea 
socială, guvernele trebuie să promoveze protecţia universală ca 
principiu inerent al  contractului colectiv de muncă.

6  Este nevoie de paşi simpli şi clari prin care 
să se parcurgă drumul de la munca precară 
la un loc de muncă permanent.

Este nevoie de mecanisme care să asigure trecerea de la situaţia 
muncii precare la un loc de muncă permanent şi să elimine 
barierele sociale care împiedică accesul celor cu un loc de 
muncă precar la segmentul „treimii superioare a forţei de 
muncă”. Această diviziune afectează categorii cum ar fi tinerii, 
femeile, imigranţii, lucrătorii detaşaţi sau sezonieri.

7  Europa are nevoie de agenţii publice de 
ocupare a forţei de muncă care să dispună 
de un buget consistent şi care să joace un 
rol activ în combaterea muncii precare.

Trebuie păstrate şi consolidate agenţiile publice de ocupare a 
forţei de muncă pentru ca ele să poată monitoriza circulaţia 
lucrătorilor din Europa şi asigura conformitatea cu legislaţia 
muncii şi legislaţia din domeniul social prin combaterea 
practicilor inechitabile şi ilegale.

8  E necesar să existe reglementări efi cace 
a activităţilor agenţiilor de intermediere 
a contractelor de muncă pe perioadă 
determinată şi a altor furnizori de forţă 
de muncă, reglementări care trebuie 
strict aplicate.

Agenţiile de intermediere a contractelor de muncă pe perioadă 
determinată trebuie obligate să se conformeze unor standarde 

1  Dacă muncim la fel, este acelaşi serviciu 
– deci plata şi drepturile trebuie să fi e 
aceleaşi.

La muncă egală se cuvine ca plata şi drepturile să fie egale, 
indiferent de natura contractului de muncă, de originea, 
naţionalitatea sau genul lucrătorului.

2  Contează unde munceşti, nu de unde eşti.
„Principiul ţării gazdă” trebuie aplicat pe întreg teritoriul UE. 
Orice lucrător trebuie să aibă dreptul la beneficiile şi condiţiile 
sociale aplicabile în ţara unde lucrează. Exportul unor condiţii 
mai proaste şi a unei plăţi scăzute odată cu lucrătorii este în 
detrimentul persoanelor, familiilor, firmelor şi comunităţilor. 
Subminează dialogul social şi conduce la concurenţă neloială şi 
dumping social.

3  Toţi lucrătorii din Europa merită un salariu 
minim decent garantat – fi e prin acorduri 
colective, fi e prin legislaţie.

Oricine trebuie să aibă dreptul la un salariu minim garantat în 
toate Statele Membre UE; fie prin negociere între partenerii 
sociali, fie prin legislaţie. Acesta trebuie respectat, apărat şi pus 
în aplicare. 
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