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Europejska współpraca na rzecz przeciwdziałania
pracy nierejestrowanej
Zjawisko pracy nierejestrowanej wpływa zarówno na jednostki – przez mniej korzystne warunki
zdrowotne, socjalne i warunki pracy – jak i na społeczeństwo – przez nieuczciwą konkurencję,
konsekwencje dla budżetu i systemu zabezpieczenia społecznego. W dniu 9 maja 2014 r. Komisja
Europejska zaproponowała utworzenie europejskiej platformy na rzecz przeciwdziałania pracy
nierejestrowanej, mającej za zadanie wspierać i koordynować wysiłki państw członkowskich
podejmowane w celu zapobiegania, zniechęcania i zwalczania pracy nierejestrowanej.

Czym jest praca nierejestrowana?
Praca nierejestrowana została zdefiniowana przez Komisję Europejską jako „działalność zarobkowa, zgodna z
prawem pod względem swojej natury, lecz niezgłoszona władzom publicznym, z uwzględnieniem różnic w
systemach prawnych państw członkowskich”. Tymczasem praca nierejestrowana wiąże się również z
oszustwami podatkowymi i/lub socjalnymi i obejmuje różne rodzaje działań, począwszy od świadczonych
nieoficjalnie usług domowych, a skończywszy na pracy na czarno wykonywanej przez osoby przebywające w
danym kraju nielegalnie, z wyłączeniem jednak działalności przestępczej. Przykładowe formy pracy
nierejestrowanej to fałszywie zarejestrowane zatrudnienie (np. nadużywanie statusu osoby
samozatrudnionej, znane również jako fikcyjne samozatrudnienie); czy „koperty z wypłatą” (pracodawca
częściowo płaci pracownikowi gotówką). Rozmiary szarej strefy gospodarki są znaczne, szacowane na ponad
18% PKB UE. Jednak między państwami członkowskimi występują w tym względzie istotne różnice, od
poniżej 8% do ponad 30% PKB. Główna odpowiedzialność za przeciwdziałanie pracy nierejestrowanej
spoczywa na państwach członkowskich, gdzie zajmują się tym problemem trzy rodzaje organów
wykonawczych: inspektoraty pracy, inspektoraty ubezpieczeń społecznych i organy podatkowe.

Europejska platforma na rzecz usprawnienia współpracy
Po zakończeniu pierwszego i drugiego etapu konsultacji przeprowadzonych w latach 2013-2014 przy udziale
partnerów społecznych Komisja przedstawiła wniosek dotyczący usprawnienia współpracy na szczeblu UE, by
skuteczniej zapobiegać i zniechęcać do pracy nierejestrowanej oraz wspierać jej przekształcanie w legalne
formy zatrudnienia. W skład platformy wejdą przedstawiciele państw członkowskich, Komisji i partnerów
społecznych zaangażowanych w walkę z pracą nierejestrowaną. Platforma finansowana będzie w ramach
programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (szacunkowa kwota w wysokości 2,1 mln euro
rocznie) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ustanowienie instrumentu zmierzającego do zaostrzenia walki z pracą
nierejestrowaną
W sprawozdaniu z własnej inicjatywy Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) Parlamentu
Europejskiego dotyczącym skutecznych inspekcji pracy jako strategii na rzecz poprawy warunków pracy w
Europie, przygotowanym przez sprawozdawczynię Juttę Steinruck (S&D, Niemcy) i przyjętym w dniu
14 stycznia 2014 r. wzywano już do zacieśnienia współpracy i wzmocnienia krajowych inspektoratów pracy w
celu zwalczania pracy nierejestrowanej, obejmującej wszelkie formy nadużyć związanych z zatrudnieniem i
samozatrudnieniem. W dniu 11 listopada 2014 r. komisja EMPL omówiła projekt sprawozdania
przygotowanego przez sprawozdawcę Georgiego Pirinskiego (S&D, Bułgaria) i przyjęła swoje sprawozdanie w
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dniu 22 maja 2015 r. Negocjacje trójstronne z Radą mające na celu osiągnięcie porozumienia w pierwszym
czytaniu zakończyły się w listopadzie 2015 r.
Poza zapobieganiem, zniechęcaniem i zwalczaniem pracy nierejestrowanej zadaniem platformy będzie
zgłaszanie przypadków pracy nierejestrowanej. Z uwagi na odmienny charakter pracy nierejestrowanej w
poszczególnych krajach państwa członkowskie mogą zdecydować o stopniu swojego zaangażowania w
działania platformy, środkach podejmowanych na szczeblu krajowym oraz reprezentujących je organach. W
skład platformy wejdą ponadto czterej przedstawiciele międzysektorowych organizacji społeczeństwa
obywatelskiego, wybrani przez samych partnerów społecznych. Podkreślono również, że z platformą
powinny współpracować organizacje i agencje międzynarodowe (takie jak MOP, OECD i EU-OSHA) oraz że
należy wspierać współpracę z władzami krajów trzecich. Pierwsze czytanie i głosowanie planuje się na lutową
sesję plenarną.

Więcej informacji można znaleźć w notatce
informacyjnej EPRS na temat trwających procesów
legislacyjnych PE 573.945.
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