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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kraftfullare åtgärder mot odeklarerat arbete
(2008/2035(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén med titeln 
”Kraftfullare åtgärder mot odeklarerat arbete” (KOM(2007)0628),

– med beaktande av sin resolution av den 21 september 2000 om kommissionens 
meddelande om odeklarerat arbete1,

– med beaktande av resolutionen från rådet och företrädarna för medlemsstaternas 
regeringar församlade i rådet av den 22 april 1999 om en uppförandekodex för ett 
förbättrat samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter i kampen mot 
gränsöverskridande bedrägerier när det gäller socialförsäkringsförmåner och sociala 
avgifter och odeklarerat arbete samt gränsöverskridande uthyrning av arbetskraft2,

– med beaktande av rådets direktiv 1999/85/EG av den 22 oktober 1999 om ändring av 
direktiv 77/388/EEG beträffande möjlighet att på försök tillämpa en reducerad 
mervärdesskattesats på arbetsintensiva tjänster3,

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén med titeln ”Den 
europeiska sysselsättningsstrategin i framtiden: En strategi för full sysselsättning och 
bättre arbetstillfällen åt alla” (KOM(2003)0006),

– med beaktande av rådets beslut 2003/578/EG av den 22 juli 2003 och rådets beslut 
2005/600/EG av den 12 juli 2005 om riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik, särskilt riktlinjerna 9 och 214,

– med beaktande av rådets resolution om omvandling av odeklarerat arbete till reguljär 
sysselsättning5,

– med beaktande av kommissionens meddelande inför Europeiska rådets vårmöte med titeln 
”Dags att lägga in en högre växel: Ett nytt partnerskap för tillväxt och sysselsättning” 
(KOM(2006)0030),

– med beaktande av rådets beslut 2006/702/EG av den 6 oktober 2006 om gemenskapens 
strategiska riktlinjer för sammanhållningen6,

                                               
1 EGT C 146, 17.5.2001, s. 102.
2 EGT C 125, 6.5.1999, s. 1.
3 EGT L 277, 28.10.1999, s. 34.
4 EUT L 197, 5.8.2003, s. 13 och EUT L 205, 6.8.2005, s. 2.
5 EUT C 260, 29.10.2003, s. 1.
6 EUT L 291, 31.10.2006, s. 11.
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– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén med titeln 
”Rapport om hur övergångsordningarna enligt 2003 års anslutningsakt har fungerat under 
perioden 1 maj 2004–30 april 2006” (KOM(2006)0048),

– med beaktande av sin resolution av den 23 maj 2007 om anständigt arbete för alla1,

– med beaktande av sin resolution av den 11 juli 2007 om en modern arbetsrätt för att möta 
2000-talets utmaningar2,

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om påföljder för 
arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU (KOM(2007)0249),

– med beaktande av sin resolution av den 29 november 2007 om gemensamma principer för 
”flexicurity”3,

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén om resultaten av 
det offentliga samrådet om kommissionens grönbok ”En modern arbetsrätt för att möta 
2000-talets utmaningar” (KOM(2007)0627),

– med beaktande av de integrerade riktlinjerna för tillväxt och sysselsättning (2008–2010) 
(KOM(2007)0803),

– med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) agenda för anständigt
arbete,

– med beaktande av ILO:s grundläggande arbetsnormer och ILO:s konventioner och 
rekommendationer om arbetsmarknadsförvaltning och yrkesinspektion, som är 
internationella referenser som garanterar att bestämmelserna om arbetsvillkor och skydd 
av arbetstagarna tillämpas,

– med beaktande av ILO:s konvention nr 143 om migrerande arbetstagare (1975) och 
ILO:s tilläggsbestämmelser om migrerande arbetstagare, som anger alla de lämpliga 
åtgärder som krävs för att förhindra olaglig invandring där syftet är att hitta ett arbete och 
olagligt arbete bland invandrare, samt med beaktande av bestämmelserna om 
administrativa, civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder för olaglig anställning av 
olagliga invandrare,

– med beaktande av rådets rekommendation av den 22 december 1995 om harmonisering av 
åtgärder i kampen mot olaglig invandring och olagligt arbete och förbättring av 
kontrollåtgärderna på detta område4,

                                               
1 EUT C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
2 Antagna texter, P6_TA(2007)0339.
3 Antagna texter, P6_TA-PROV(2007)0574.
4 EGT C 5, 10.1.1996, s. 1.
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– med beaktande av rådets rekommendation av den 27 september 1996 om kampen mot 
olaglig anställning av tredjelandsmedborgare1,

– med beaktande av rapporten från Europeiska fonden för förbättring av levnads- och 
arbetsvillkor om kampen mot odeklarerat arbete i EU2,

– med beaktande av artiklarna 136 och 145 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för medborgerliga fri-
och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män och utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (A6-.../2008), och av följande skäl:

A. Odeklarerat arbete är en komplex företeelse vars omfattning är svår att fastställa eftersom 
den beror på flera olika ekonomiska, sociala, institutionella och kulturella faktorer.

B. Odeklarerat arbete är ett särskilt oroande och ständigt närvarande fenomen på de 
europeiska arbetsmarknaderna som riskerar att rasera den europeiska sociala modellen 
genom att hindra tillväxtorienterad ekonomi-, budget- och socialpolitik. Det odeklarerade 
arbetet snedvrider också konkurrensen på den inre marknaden eftersom det skapar en 
illojal konkurrens gentemot andra länder eller andra företag.

C. Odeklarerat arbete är den främsta bidragande faktorn till social dumpning och således en 
av nyckelfrågorna när det gäller moderniseringen av arbetsrätten i EU.

D. De branscher där det är mest utbrett med odeklarerat arbete är de som är arbetsintensiva, 
t.ex. jordbruket, byggindustrin, hushållstjänster, hotell- och restaurangbranschen, som 
kännetecknas av osäkerhet och dåliga lönevillkor.

E. Odeklarerat arbete gynnas också av industrins omorganisering i underleverantörskedjor, 
vilket leder till fler egenföretagare som ibland utför odeklarerat arbete.

F. Problemet med invandring är kopplat till odeklarerat arbete eftersom invandrarna, som 
ofta kommit olagligt, anställs för odeklarerat arbete och ofta med dåliga arbetsvillkor.

G. Odeklarerat arbete är mycket vanligt bland hushållsarbetare, som ofta blir utnyttjade i stor 
utsträckning. Många av dessa hushållsarbetare är invandrare, och ofta illegala. 

H. Odeklarerat arbete ingår inte i skatteunderlaget och hotar därmed finansieringen och 
fördelningen av den sociala välfärden och samhällsservicen, och begränsar också 
medlemsstaternas förmåga att utveckla sociala tjänster.

                                               
1 EGT C 304, 14.10.1996, s. 1.
2 Tackling undeclared work in the European Union, 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
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I. För att effektivt kunna bekämpa svartarbete måste yrkesinspektioner, skattemyndigheter 
och arbetsmarknadens parter medverka till att stärka övervakningen och skärpa 
sanktionerna.

J. Odeklarerat arbete har negativa följder för alla pelarna i Lissabonstrategin, dvs. full 
sysselsättning, kvalitet och produktivitet i arbetet samt social sammanhållning.

1. Europaparlamentet är djupt oroat över hur omfattande det odeklarerade arbetet är, med 
toppnoteringar på 20 % eller mer av BNP i vissa medlemsstater.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att göra odeklarerat arbete till en 
av EU:s politiska prioriteringar, ett initiativ som kräver viktiga åtgärder både inom EU 
och i medlemsstaterna.

3. Europaparlamentet konstaterar dock att det är svårt att omsätta EU:s politiska riktlinjer för 
odeklarerat arbete i väldefinierade rättsliga och institutionella instrument, som sedan kan 
leda till konkreta åtgärder i de enskilda medlemsstaterna.

4. Europaparlamentet noterar att det finns en stark asymmetri mellan de instrument som EU 
kan använda till åtgärder för bra arbeten och de instrument som används till åtgärder för 
att garantera marknadsfriheterna.

5. Europaparlamentet anser därför att EU:s insatser i kampen mot odeklarerat arbete behöver 
bli både verkningsfullare och tydligare, så att moderniseringen av arbetsrätten i EU inte 
bara förblir en teori.

6. Europaparlamentet betonar att odeklarerat arbete definieras på olika sätt i de nationella 
bestämmelserna och att en gemensam definition i alla medlemsstater skulle innebära att 
osäkerheten i statistiska undersökningar av fenomenet försvann. Definitionen i 
kommissionens rapport, där man skiljer mellan laglig och olaglig verksamhet, kan 
användas som utgångspunkt. Man måste dock ta hänsyn till att omfattningen av fenomenet 
skiljer sig mellan de olika medlemsstaterna till både kvalitet och kvantitet.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att utveckla 
allmänt accepterade metoder för att mäta förekomsten av odeklarerat arbete.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att skapa en databas med 
medlemsstaternas olika nationella metoder och åtgärder, och att utvärdera om de är 
genomförbara och om de går att överföra till andra branscher och sysselsättningsområden 
i andra medlemsstater.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta såväl allmänna som 
sektorsspecifika åtgärder för att motverka och reglera odeklarerat arbete. 
Arbetsmarknadens parter bör delta fullt ut i dessa åtgärder och man bör särskilt inrikta sig 
på de mest drabbade sektorerna, som hotell- och restaurangbranschen, jordbruket, 
hushållstjänster och byggindustrin.

10. Europaparlamentet anser att kommissionens strategi, som syftar till att minska de 
ekonomiska fördelarna med odeklarerat arbete genom bättre skattesystem och sociala 
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trygghetssystem, bör kompletteras med effektiva åtgärder för att skapa fler och bättre 
arbetstillfällen.

11. Europaparlamentet anser att reformerna av de sociala trygghetssystemen bör ingå i en 
övergripande strategi som syftar till att samordna åtgärderna för social trygghet med 
skatteåtgärderna och de ekonomiska åtgärderna.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa starka incitament för 
arbetsgivare att omvandla odeklarerat arbete till reguljärt arbete och endast använda 
atypiska anställningsformer för en begränsad period (två år).

13. Europaparlamentet anser att kommissionen bör stödja gränsöverskridande kollektivavtal 
som syftar till att garantera anständiga och enhetliga minimilöner i hela EU. Detta kan till 
exempel göras genom ett direktiv.

14. Europaparlamentet vill, på grundval av erfarenheter som gjorts i flera medlemsstater, att 
nya kategorier av reguljärt arbete ska utvärderas och främjas så att de som utför 
odeklarerat arbete kan reglera sin verksamhet, t.ex. genom att använda tjänstekuponger.

15. Europaparlamentet anser att regleringen av svarta anställningar alltid bör omfatta en 
skyldighet att betala sociala avgifter. Om man vill underlätta för arbetsgivarna skulle 
skattemyndigheterna kunna dra avgifterna i förväg, men de måste under alla 
omständigheter betalas in.

16. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som tillämpar övergångsregler för 
arbetstagarnas fria rörlighet i EU att öppna sin arbetsmarknad för arbetstagare från de nya 
medlemsstaterna, eftersom alla begränsningar – även partiella – av tillträdet till 
arbetsmarknaden inte bara strider mot den europeiska andan, utan också riskerar att öka 
förekomsten av odeklarerat arbete och leda till en regional obalans.

17. Europaparlamentet anser att en förenkling eller minskning av de administrativa kraven, 
särskilt för små och medelstora företag, skulle kunna minska förekomsten av odeklarerat 
arbete.

18. Europaparlamentet anser att entreprenörerna måste betraktas som ansvariga för eventuella 
skatte- eller avgiftsrelaterade oegentligheter från underleverantörernas sida.

19. Europaparlamentet vill se en stark nationell samordning mellan berörda statliga och 
privata organisationer, och uppmanar medlemsstaterna att använda innovativa metoder 
baserade på branschspecifika indikatorer och riktmärken för att förhindra skattebortfallet.

20. Europaparlamentet påpekar att en politik som enbart är repressiv och som inte åtföljs av
konkreta harmoniseringsåtgärder mellan medlemsstaterna skulle kunna leda till att det 
odeklarerade arbetet koncentreras till de sämst strukturerade länderna och mindre 
reguljära ekonomier.

21. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att föreslå medlemsstaterna och de 
arbetsmarknadsparter och ekonomiska parter som deltar i kampen mot odeklarerat arbete 
en ”pakt för att göra svarta jobb vita” som syftar till att medge en gradvis övergång från 
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odeklarerat till deklarerat arbete. Pakten är tänkt att gälla under en begränsad 
övergångsperiod (två år) då man inte utfärdar några sanktioner, men därefter bör 
sanktionssystemet skärpas.

22. Europaparlamentet vill se fler åtgärder mot svarta anställningar i företag som inte är 
etablerade i det land där verksamheten bedrivs, och konstaterar att rådets rambeslut 
2005/214/RIF av den 24 februari 2005 om tillämpning av principen om ömsesidigt 
erkännande på bötesstraff1 skulle kunna förbättra situationen.

23. Europaparlamentet kräver en bättre och mer effektiv efterlevnad av arbetsrätten och andra 
gällande arbetsnormer, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 
16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av 
tjänster2.

24. Europaparlamentet vill att EU ska ha en mer framträdande roll när det gäller att främja 
bättre och mer omfattande samarbete och samordning mellan yrkesinspektionerna, genom 
att ge inspektionsorganen bättre ekonomiska och tekniska resurser och genom att 
överväga att inrätta en slags europeisk arbetsmarknadspolis, eller Sociopol.

25. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna till ett bättre samarbete och 
informationsutbyte för att studera fenomenet med odeklarerat arbete, och vill att de anger 
erhållna resultat och oväntade resultat.

26. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av en högnivåkommitté som kan hjälpa 
medlemsstaterna att fastställa och utbyta god praxis i fråga om övervakning och 
förbättring av lagstiftningen för utstationerade arbetstagare.

27. Europaparlamentet anser att både arbetstagare och eventuella brukare måste blir mer 
medvetna om de risker och kostnader som är förknippade med odeklarerat arbete och om 
fördelarna med vita anställningar.

28. Europaparlamentet efterfrågar fortlöpande kampanjer mot odeklarerat arbete med 
informations- och upplysningsåtgärder, både inom EU och lokalt, där arbetsmarknadens 
parter, myndigheter, handelskamrar, arbetsförmedlingar, skolor, prefekturer och olika 
kontroll- och tillsynsorgan deltar.

29. Europaparlamentet anser att de fortlöpande kampanjerna borde komplettera de olika 
åtgärder som antas för att förankra en kultur som präglas av allmän laglydighet, bra 
arbeten och lagliga företag.

30. Europaparlamentet uppmanar samtliga medlemsstater att underteckna den internationella 
konventionen om skydd av alla migrerande arbetstagares och deras familjemedlemmars 
rättigheter.

                                               
1 EUT L 76, 22.3.2005, s. 16.
2 EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.
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31. Europaparlamentet anser att kampen mot odeklarerat arbete måste omfatta lokala program 
och EU-program som gör det möjlighet att fullfölja politiken för ekonomisk och social 
utveckling och samtidigt utöva övervakning och tillsyn.

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma möjligheten att inrätta en särskild 
”Europeisk fond för övergång från odeklarerat till deklarerat arbete” som kan stödja 
regionala och lokala program mot odeklarerat arbete.

33. Europaparlamentet anser att man genom en vid tolkning av uttrycket ”skapa 
arbetstillfällen” och betydelsen av ”skapa reguljära arbeten” bör kunna använda sig av 
statsstöd som inte behöver anmälas även för kampen mot odeklarerat arbete. Parlamentet 
konstaterar att det odeklarerade arbetet inte motsvaras av en riktig anställning och att stöd 
till reglering av anställningen därför skulle kunna ses som ett ”stöd för att skapa 
sysselsättning”.

34. Europaparlamentet efterfrågar finansiering av forskningsprojekt om hälsa och säkerhet i 
arbetet och förebyggande informationskampanjer för att sprida en kultur präglad av hälsa 
och säkerhet i arbetet, särskilt inom de branscher med störst olycksrisk och där det är 
vanligast med odeklarerat arbete.

35. Europaparlamentet anser att en lämplig utbildningspolitik är ett första steg i kampen mot 
odeklarerat arbete.

36. Europaparlamentet noterar det ovan nämnda förslaget till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU.

37. Europaparlamentet anser att olaglig anställning av illegala invandrare är ett komplext 
problem som inte kan lösas enbart genom påföljder för arbetsgivarna utan kräver 
övergripande och omfattande åtgärder.

38. Europaparlamentet anser att kampen mot den växande informella ekonomin, och särskilt 
mot utnyttjandet av illegala invandrare som arbetskraft, inte bara ska baseras på påföljder 
och utvisning. Det bör också finnas instrument och mekanismer som förebygger och 
motverkar utnyttjandet av migrerande arbetstagare och som erkänner och respekterar de 
grundläggande mänskliga rättigheterna och illegala migrerande arbetstagares rättigheter. 

39. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.



PE406.009v01-00 10/11 PR\722757SV.doc

SV

MOTIVERING

Omfattningen av odeklarerat arbete är så pass stor att EU och dess institutioner inte passivt 
kan stå och se på. En andel odeklarerat arbete på över 20 % betyder att vi befinner vi oss i en 
situation med omfattande brottslighet. Detta kan inte accepteras eftersom konkurrensen 
mellan företag och områden allvarligt påverkas. Det finns flera olika skäl till odeklarerat 
arbete. Utan tvivel råder det en del brister på arbetsmarknaden. Det handlar också om att vissa 
företag har omorganiserats, och att andra är svaga och inte kan hålla sig vara kvar på 
marknaden av egen kraft. Andra orsaker gäller olaglig invandring och migrationen inom EU, 
de offentliga förvaltningarna som inte alltid är så effektiva, och en olämplig skattepolitik. Det 
borde dock finnas en större medvetenhet om att de sociala trygghetssystemen i Europa 
allvarligt riskerar att försvagas den närmaste framtiden om man inte för en obeveklig kamp 
mot odeklarerat arbete. Med tanke på de historiska utmaningar som Europa står inför –
globaliseringen och den åldrande befolkningen – blir det svårt att införa tillräckliga åtgärder 
om vi inte lyckas minska den informella ekonomin. Men det odeklarerade arbetet får också 
andra följder.

Det är till sin natur på alla sätt ett osäkert arbete. Om man tittar på uppgifter om olycksfall i 
arbetet kan man se att en stor del av dessa olyckor beror på typen av arbete. 

Detta är också ett skäl till att kommissionens mål att minska antalet olycksfall i arbetet med 
25 % till år 2014 bara kan uppnås genom en hård kamp mot odeklarerat arbete.

En annan konsekvens är snedvridningen av konkurrensen i Europa mellan företag som följer 
reglerna och de som bryter mot dem. Hur ska man kunna bygga ett Europa med öppen 
konkurrens om en del av marknaden är snedvriden? 

Slutligen finns det ytterligare en viktig aspekt som måste påpekas. Det odeklarerade arbetet är 
en destabiliserande faktor för de olika arbetsmarknaderna och skapar svårhanterliga 
situationer.

Även i detta fall är det oerhört svårt att gå vidare med moderniseringen av arbetet och införa 
flexicurity om vi inte kan utrota det odeklarerade arbetet och skapa arbetsmarknader som är 
mindre segmenterade, och alltså mer homogena.

Sammantaget borde det stå tämligen klart att EU inte har något annat val än att ta sig an denna 
kamp om man vill uppnå Lissabonstrategins mål.

Ett EU med 27 medlemsländer kommer utan tvivel i allt större utsträckning bedömas utifrån 
sina åtgärders samstämmighet och sin förmåga och vilja att omsätta ord i handling.

Detta gäller på alla områden, men man bör veta att sysselsättningen är det område som 
allmänheten i EU bryr sig mest om, eftersom EU:s sociala framtid, ekonomiska förmåga och 
medborgarnas välfärd hänger på sysselsättningen.

Det är därför en krävande uppgift, och det behövs framförallt tydliga och konkreta åtgärder 
snarare än ord.
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Detaljerna i EU:s strategi på detta område visar dessutom tydligt att det finns vissa svårigheter 
med att omsätta de nya politiska riktlinjerna i väldefinierade rättsliga och institutionella 
instrument, som i sin tur kan leda till särskilda åtgärder i de enskilda medlemsstaterna.

Detta beror på att EU:s åtgärder mot det odeklarerade arbetet fortsätter att inriktas på mjuk 
lagstiftning, vilket gör att EU:s insatser i kampen inte blir så verkningsfulla och tydliga som 
de skulle kunna vara. Man bör dock påpeka att harmoniseringsåtgärderna vad gäller 
odeklarerat arbete har stått stilla de senaste åren, medan användningen av mjuk lagstiftning 
däremot har lett till att medlemsstaternas strategier i frågan har blivit mer samstämmiga. Man 
kan självklart inte undvika att konstatera att det finns en stark asymmetri mellan de instrument 
som EU kan och vill använda till åtgärder för bra jobb och de instrument som används till 
åtgärder för att garantera marknadsfriheterna. 

I sina riktlinjer för att bekämpa odeklarerat arbete säger kommissionen att man bör 
rationalisera de nationella reglerna för anställningsförhållanden och göra dem mer effektiva. 
Kommissionen anger vidare en del mycket intressanta mål men utan att föreslå specifika och 
lämpliga instrument för att uppnå målen.

Vi tänker till exempel på möjligheten att minska hindren för användning av atypiska 
anställningar, användningen av strukturfonderna för samma syfte, samt att till exempel genom 
ett direktiv stödja gränsöverskridande kollektivavtal som syftar till att fastställa enhetliga 
minimilöner i EU.

Här finns med andra ord mycket att göra för att stärka kampen mot odeklarerat arbete.

I betänkandet försöker vi att behandla dessa frågor, och förslagen till åtgärder är tänkta att 
staka ut en lämplig väg för att stödja kampen.
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