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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl veiksmingos darbo inspekcijos kaip darbo sąlygų gerinimo Europoje strategijos
(2013/2112(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos preambulę ir į 3 bei 6 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 6, 9, 145, 151, 152, 
153, 154, 156, 159 ir 168 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 1, 3, 27, 31, 32 ir 
33 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 1996 m. gegužės 3 d. Europos socialinę chartiją, ypač į jos I dalį ir II 
dalies 3 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) pagrindines darbo normas, bei į 
jos konvencijas ir rekomendacijas dėl darbo administravimo ir darbo inspekcijos (81 ir 
129 konvencijos), kurios turi būti laikomos tarptautine norma tais atvejais, kai reikia 
užtikrinti teisės nuostatų, susijusių su darbo sąlygomis ir darbuotojų apsauga, taikymą,

– atsižvelgdamas į TDO konvenciją Nr. 143 dėl migruojančių darbuotojų (1975 m.) ir į 
papildomas TDO nuostatas dėl darbuotojų imigrantų, kuriose numatoma imtis visų būtinų 
ir tinkamų priemonių siekiant panaikinti nelegalią migraciją, nukreiptą į darbo paieškas 
bei į nelegalų imigrantų darbą, bei atsižvelgdamas į nuostatas, kuriomis siekiama 
nelegalaus imigrantų darbo srityje taikyti administracines, civilines ir baudžiamąsias 
sankcijas,

– atsižvelgdamas į TDO deramo darbo darbotvarkę,

– atsižvelgdamas į TDO konvencijas ir rekomendacijas sveikatos ir saugos darbo vietoje 
klausimais,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei 
saugą darbe1,

– atsižvelgdamas į 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvą 89/391/EEB dėl priemonių 
darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (pagrindų direktyva)2 ir į 
atskiras jos direktyvas,

– atsižvelgdamas į 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų3,

                                               
1 OL L 354, 2008 12 31, p. 70.
2 OL L 183, 1989 6 29, p. 1.
3 OL L 299, 2003 11 18, p. 9.
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– atsižvelgdamas į Tarybos ir valstybių narių atstovų 1999 m. balandžio 22 d. Tarybos 
posėdyje priimtą rezoliuciją dėl elgesio kodekso, siekiant geresnio bendradarbiavimo tarp 
valstybių narių valdžios institucijų kovos su tarptautinio masto sukčiavimu socialinio 
draudimo išmokų ir įmokų bei nedeklaruojamo darbo srityje bei dėl darbuotojų samdos 
tarptautiniu mastu1,

– atsižvelgdamas į 1999 m. spalio 22 d. Tarybos direktyvą 1999/85/EB, iš dalies keičiančią 
Direktyvą 77/388/EEB dėl galimybės eksperimento būdu taikyti sumažintą PVM tarifą 
darbui imlioms paslaugoms2,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/52/EB, kuria numatomi 
sankcijų ir priemonių nelegaliai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams 
būtiniausi standartai3,

– atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 24 d. Komisijos komunikatą „Kovos su nedeklaruojamu 
darbu stiprinimas“ (COM(2007) 0628)

– atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 24 d. Komisijos komunikatą „Viešųjų konsultacijų dėl 
Komisijos žaliosios knygos „Darbo teisės modernizavimas įgyvendinant 21-ojo amžiaus 
uždavinius“ rezultatai“ (COM(2007) 0627),

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 M. EUROPA.
Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020) ir į jos 
pagrindinį tikslą iki dešimtmečio pabaigos 75 proc. padidinti užimtumo lygį Europoje,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl 2007–2012 m. Europos 
Sąjungos darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos vidurio laikotarpio peržiūros4,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. spalio 9 d. rezoliuciją dėl kovos su nedeklaruojamu darbu 
stiprinimo5,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. gegužės 23 d. rezoliuciją dėl deramo darbo visiems 
skatinimo6,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. liepos 11 d. rezoliuciją dėl darbo teisės modernizavimo 
siekiant spręsti XXI amžiaus problemas7,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl Direktyvos 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo įgyvendinimo8, 

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 26 d. rezoliuciją dėl įmonių socialinės atsakomybės 

                                               
1 OL C 125, 1999 5 6, p. 1.
2 OL L 277, 1999 10 28, p. 34.
3 OL L 168, 2009 6 30, p. 24. 
4 OL C168 E, 2013 6 14, p. 102.
5 OL C 9 E, 2010 1 15, p. 1.
6 OL C 102 E, 2008 4 24, p. 321.
7 OL C 175 E, 2008 7 10, p. 401.
8 OL C 313 E, 2006 12 20, p. 452.
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tarptautinės prekybos susitarimuose1,

– atsižvelgdamas į Integruotąsias ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gaires (2008–
2010 m.) (COM(2007) 0803),

– atsižvelgdamas į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos rekomendaciją dėl kovos su nelegalia 
imigracija ir nelegaliu darbu priemonių suderinimo2,

– atsižvelgdamas į 1996 m. rugsėjo 27 d. Tarybos rekomendaciją dėl kovos su neteisėtu 
trečiųjų šalių piliečių įdarbinimu3,

– atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) 
pranešimą dėl kovos su nedeklaruojamu darbu Europos Sąjungoje,

– atsižvelgdamas į specialųjį Eurobarometro tyrimą dėl nedeklaruojamo darbo,

– atsižvelgdamas į tyrimą „Bendradarbiavimas Europos tinkle kovojant prieš nedeklaruotą 
darbą“ (angl. „ICENUW. Implementing Cooperation in a European Network against 
undeclared work“) (2010 m.),

– atsižvelgdamas į tyrimą „Inspekcijų sanglauda kuriant Europos lygmens teisėsaugos 
sistemą“ (angl. „CIBELES: Convergence of Inspectorates building a European Level 
Enforcement System“),

– atsižvelgdamas į tyrimą „Netiesioginiai nedeklaruoto darbo Europos Sąjungoje matavimo 
būdai“ (2010 m.),

– atsižvelgdamas į tyrimą „Europos darbo inspekcijų ir kitų susijusių kontrolės ir 
teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo platformos sukūrimo įgyvendinamumas, siekiant 
užkirsti kelią nedeklaruojamam darbui ir kovoti su juo“ (2010 m., Regioplan), 

– atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 19 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimą byloje 
C-577/10 Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2013),

A. kadangi darbo inspekcija labai svarbi norint apsaugoti darbuotojų teises, užkirsti kelią 
darbdavių piktnaudžiavimui ir skatinti sąžiningą ir socialinį ekonomikos augimą, nes tai 
yra viena iš priemonių užtikrinti, kad iš tikrųjų būtų mokamas darbo užmokestis ir 
socialinio draudimo įmokos ir dėl to padidėtų pajamos iš mokesčių ir įplaukos į socialines 
sistemas;

                                               
1 OL C 117 E, 2010 5 6, p. 176.
2 OL C 5, 1996 1 10, p. 1.
3 OL C 304, 1996 10 14, p. 1.
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B. kadangi nedeklaruojamas darbas daro neigiamą poveikį valstybių narių ekonomikos 
sistemoms ir finansiniam Europos socialinio modelio tvarumui bei griauna socialinių 
išmokų ir viešųjų paslaugų finansavimo ir paskirstymo sistemą;

C. kadangi neteisėtai dirbantys asmenys kenčia nuo antrinių neigiamų padarinių, pvz., 
galimybių mokytis trūkumo, psichologinių suvaržymų dėl baimės patirti nelaimingą 
atsitikimą ar įkliūti, kurie savo ruožtu veikia įmonių ir visos ekonomikos našumą;

D. kadangi dėl nedeklaruojamo darbo iškreipiama konkurencija vidaus rinkoje, nes dėl to 
atsiranda nesąžininga konkurencija kitų valstybių ir įmonių atžvilgiu;

E. kadangi šiuo metu nedeklaruojamo darbo mastas 27 ES valstybėse siekia 18,8 proc., o kai 
kuriose valstybėse – daugiau kaip 30 proc. BVP;

I. Nacionalinio lygmens darbo inspekcijos priemonės

Veiksmingos darbo inspekcijos principai

1. pabrėžia, kad darbo inspekcija yra viešosios teisės sritis, o jos užduotis, jei nėra 
lygiaverčių institucijų, gali atlikti tik viešojo sektoriaus institucijų ir nepriklausomi 
darbuotojai;

2. nurodo, kad visų kategorijų pagal darbo sutartį ir savarankiškai dirbantys darbuotojai, 
neatsižvelgiant į jų statusą, darbo santykius ar kilmę, patenka į nacionalinių darbo 
inspekciją vykdančių institucijų kompetencijos sritį ir jiems turi būti taikoma vienoda 
apsauga;

3. mano, kad darbo inspekcija gali būti veiksminga tik tuo atveju, jei ją vykdančios 
institucijos turės pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių; reiškia susirūpinimą dėl to, 
kad valstybių narių darbo inspekciją vykdančios institucijos turi per mažai darbuotojų; 
ragina valstybes nares stiprinti savo darbo inspekcijos sistemas;

4. primena, kad visos valstybės narės yra pasirašiusios ir ratifikavusios TDO konvenciją 
Nr. 81 dėl darbo inspekcijos; todėl ragina valstybes nares laikytis šioje konvencijoje 
įtvirtintų principų;

5. ragina valstybes nares, darbo inspekcijai atskleidus piktnaudžiavimo atvejį, apsaugoti 
susijusius darbuotojus ir suteikti jiems galimybę nemokamai reikalauti savo teisių; 
atkreipia dėmesį į tai, kad šiam tikslui skirtomis priemonėmis, pavyzdžiui, tiesiogine 
nukentėjusiojo teise į ieškinį arba kolektyvine teise į ieškinį, būtų užtikrinama veiksminga 
susijusių darbuotojų apsauga;

6. ragina valstybes nares taikyti baudžiamąją atsakomybę už darbo sąlygų nesilaikymą;

7. nurodo, kad nacionalinei darbo inspekcijai būtų naudinga visas susijusias socialines 
institucijas sujungti į vieną elektroninę sistemą, kokia yra, pavyzdžiui, Belgijos 
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Crossroads Bank for Social Security1, nes taip visoms susijusioms institucijoms būtų 
lengviau keistis duomenimis ir jos galėtų greitai gauti inspekcijai reikalingus duomenis;

8. pabrėžia, kad dėl iš ES ir trečiųjų šalių atvykusių darbuotojų migrantų darbo inspekcijos 
kyla daug problemų, visų pirma dėl nacionalinių darbo inspekciją vykdančių institucijų
vaidmens ir užduočių srities; nurodo, kad įdiegus nacionalines elektronines sistemas, 
kuriose darbdaviai privalėtų iš anksto užregistruoti iš užsienio atvykstančius darbuotojus, 
kaip, pavyzdžiui, Belgijos LIMOSA-System2, darbo inspekcija taptų kur kas paprastesnė;

9. nurodo, kad svarbus esamų taisyklių laikymosi vaidmuo tenka socialiniams partneriams ir 
visų pirma darbuotojų atstovams; ragina valstybes nares socialinius partnerius oficialiai 
įtraukti į darbo inspekciją;

10. nurodo, kad laikinieji darbuotojai, palyginti su nuolatiniais darbuotojais, ypač dažnai dirba 
nepakankamai geromis darbo sąlygomis; pažymi, kad, siekiant, jog laikinojo darbo 
inspekcija būtų veiksminga, turi būti išplėstos tikrintojų teisės – patikra turi apimti 
įmones, kurios naudojasi laikinuoju darbu, taip pat su tarifais, gamyba ir minimaliu darbo 
užmokesčiu susijusių reikalavimų laikymąsi;

11. primena, kad namuose paslaugas teikiančių darbuotojų darbas dažnai būna 
nedeklaruojamas, tačiau neretai tokios aplinkybės nepatenka į nacionalinių darbo 
inspekciją vykdančių institucijų kompetencijos sritį; ragina valstybes nares suteikti 
galimybes darbo inspekciją vykdyti ir privačiuose ūkiuose bei nustatyti veiksmingas 
sankcijas;

12. reiškia susirūpinimą dėl to, kad dramatiškai padaugėjo fiktyvaus savarankiško darbo 
atvejų, visų pirma statybos sektoriuje; ragina valstybes nares imtis tinkamų darbo 
inspekcijos priemonių kovai su fiktyviu savarankišku darbu, pavyzdžiui, nustatant 
darbuotojo apibrėžties kriterijus;

Nedeklaruojamas darbas

13. ragina nacionalines darbo inspekciją vykdančias institucijas parengti kovos su 
nedeklaruojamu darbu veiksmų planą, kuris apimtų visas su darbu pagal darbo sutartį ir 
savarankišku darbu susijusio piktnaudžiavimo formas;

14. mano, kad į nacionalines darbo inspektorių tęstinio mokymo programas turėtų būtų 
įtraukti konkretūs aspektai, susiję su nedeklaruojamu darbu ir su panašiomis temomis, 
pavyzdžiui, migracija ir prekyba žmonėmis;

15. atkreipia dėmesį į savarankiško darbo, užsakomųjų paslaugų ir subrangos masto didėjimo 
tendenciją; mano, kad generalinių rangovų atsakomybės per visą subrangos grandinę 
sistemos yra veiksminga priemonė geriau suprasti sutarčių skyrimo eigą, ir mano, kad 
tokias sistemas būtina įdiegti visose valstybėse narėse;

Darbo sauga – darbuotojų sveikata ir sauga

                                               
1 http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html.
2 https://www.socialsecurity.be/foreign/de/employer_limosa/home.html.
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16. nurodo, kad darbuotojų sveikatos ir saugos nuostatų įgyvendinimas yra problema kalbant 
apie nedeklaruotą darbą dirbančius darbuotojus; pabrėžia, kad darbuotojų teisė į saugą ir 
sveikatos apsaugą galioja neatsižvelgiant į darbuotojo ar savarankiškai dirbančio asmens 
statusą ir kad ši teisė bus veiksmingiau įgyvendinama tik jei bus geriau laikomasi šiuo 
metu galiojančių taisyklių;

17. ragina griežtinti sankcijas įmonėms, kurios nesilaiko savo su pagrindinėmis darbuotojų 
teisėmis susijusių reikalavimų, ir mano, kad šios sankcijos turi būti atgrasančios taip, kad 
darbdaviams nebūtų naudinga apeiti esamas darbo saugos ir darbuotojų sveikatos 
apsaugos taisykles;

II. Europos lygmens politinės rekomendacijos

Greitas ir veiksmingas keitimasis informacija tarptautiniu lygmeniu

18. mano, kad glaudus nacionalinių institucijų bendradarbiavimas yra esminis veiksnys, 
padedantis užkirsti kelią socialiniam dempingui ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją vidaus 
rinkoje; palankiai vertina Komisijos iniciatyvą sukurti Europos darbo inspektorių 
platformą;

19. ragina Komisiją įsteigti Europos tarpvalstybinio piktnaudžiavimo darbo sauga ir 
nedeklaruojamo darbo agentūrą, kurios užduotys, be kitų, galėtų būti fiktyvių įmonių 
nustatymas, tarptautinių paslaugų teikėjų kontrolė, tęstinio mokymo programų taikymas, 
naujų apėjimo būdų išaiškinimas ir tarpvalstybinės darbo inspekcijos organizavimas;

20. ragina Komisiją pradėti taikyti apsaugotą nuo klastojimo Europos socialinio draudimo 
kortelę, kurioje būtų išsaugoti visi darbo santykiams patikrinti svarbūs duomenys, 
pavyzdžiui, socialinio draudimo ir darbo laiko, ir kuriai būtų taikomos griežtos duomenų 
apsaugos taisyklės;

21. ragina Komisiją sukurti Europos išankstinio įspėjimo mechanizmą darbo saugos 
pažeidimų ir nedeklaruojamo darbo atvejais, kad valstybės narės galėtų greitai pasikeisti 
informacija; papildomai prie šio mechanizmo turėtų būti sudarytas juodasis sąrašas, kad 
būtų galima laiku užkirsti kelią darbdavių piktnaudžiavimui ; nurodo, kad šis išankstinio 
įspėjimo mechanizmas gali būti orientuojamas į esamą vartotojų apsaugai skirtą Europos 
išankstinio perspėjimo sistemą (RAPEX);

22. mano, kad Europos duomenų ir faktų apie nedeklaruojamą darbą bazė yra svarbi europinė 
papildoma nauda kovojant su nedeklaruojamu darbu;

23. nurodo, kad nacionalinių darbo inspekciją vykdančių institucijų teisės vykdyti inspekciją 
užsienio įmonėse iki šiol labai apribotos; mano, kad komandiravimo pažymos A1 turėtų 
būti registruojamos elektroniniame visoje ES galiojančiame registre, kad valstybėse būtų 
galima vykdyti komandiruotų darbuotojų darbo inspekciją;

Naujos ES lygmens teisės aktų iniciatyvos

24. pabrėžia, kad esamose socialinių reikalų ir užimtumo srities direktyvose nepakankamai 
pabrėžiamas darbo inspekcijos geresnio įgyvendinimo ir jos reikšmės aspektas; mano, kad 
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būtina šiuo požiūriu apsvarstyti esamas direktyvas ir prireikus jas peržiūrėti, o naujose 
socialinių reikalų ir užimtumo srities teisės aktų iniciatyvose atsižvelgti į darbo 
inspekcijos reikšmę tokia forma, kuria būtų užtikrinta veiksminga apsauga;

25. kritikuoja direktyvoje dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos vykdymo užtikrinimo 
Komisijos pateiktą pasiūlymą apriboti nacionalinius darbo inspekcijos įgaliojimus 
sudarant galutinius priemonių sąrašus; mano, kad svarbu, jog nacionalinės darbo 
inspekciją vykdančios institucijos inspekciją galėtų vykdyti visais aspektais, kuriuos jos 
laiko svarbiais;

26. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl direktyvos, kurioje būtų numatytos plačios 
įdarbinimo inspekcijos galimybės – šiuo tikslu įdarbinimo įmonės būtų sertifikuojamos ir 
savo įdarbinimo veiklą turėtų registruoti centrinėje registracijos tarnyboje;

27. ragina Komisiją laikantis subsidiarumo principo pateikti pasiūlymą dėl direktyvos, kuria 
būtų remiamas darbo inspektorių vaidmuo ir nustatyti europiniai darbo inspekcijos 
standartai;

28. nurodo, kad konkurencijos politika įgyvendinama Europos lygmeniu; mano, kad būtina 
pagal tą patį pavyzdį į ES sutartį įtraukti kovos su socialiniu dempingu priemones, 
kuriomis Komisijai būtų suteikiamas įgaliojimas jas įgyvendinti; mano, kad šie įgaliojimai 
turėtų apimti ir sankcijų įmonėms skyrimą, kaip yra sankcijų pagal konkurencijos teisę 
atveju;

29. mano, kad svarbu Komisijos nuostatas prieš socialinį dempingą įtvirtinti privalomu teisės 
aktu; mano, kad svarbu pradėti vykdyti Europos lygmens darbo inspekciją, siekiant 
įgyvendinti šiuos įgaliojimus;

30. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pastaraisiais dešimtmečiais įvykusios ekonominės ir socialinės permainos turėjo didelę įtaką 
darbo rinkai. Pasaulio ekonomikos globalizacija neigiamai paveikė tradiciškai saugius ir 
sąžiningus darbo santykius. Subranga, užsakomieji darbai, mažos darbo garantijos, darbų 
intensyvėjimas ir darbo vietos nesaugumas kenkia darbo vietų kokybei Europoje.

Šią darbo santykių eroziją lydi ir darbo teisės bei darbuotojų teisių nesilaikymas. Europos 
Sąjungoje vis dažniau susiduriama su nedeklaruojamu darbu ir šešėline ekonomika.

Šešėlinė ekonomika trukdo visuomenės vystymosi užmojams, o nedeklaruojamas darbas 
sukuria atstumtųjų darbuotojų, kuriems kyla didelis pavojus patirti finansinių ir socialinių 
sunkumų, kategoriją. Nebūdami užtikrinti dėl pajamų ir neturėdami socialinio draudimo, 
nedeklaruoti darbuotojai patiria sunkumų planuodami šeimą ir ateitį, nes varžomi pagrindiniai 
jų poreikiai, pvz., galimybės susirasti būstą. Jie negali dalyvauti socialinės apsaugos 
sistemose, todėl negali jomis visaverčiai naudotis ir paprastai gauna mažesnį darbo užmokestį, 
nei kiti to sektoriaus darbuotojai. Tai kelia grėsmę ne tik atskiram asmeniui. Problema yra ir 
tai, kad oficialiai dirbančių asmenų darbo užmokestis turi konkuruoti su mažesniais 
mokėjimais nedeklaruotiems darbuotojams.

Nedeklaruojamas darbas ir šešėlinė ekonomika turi žalingų padarinių visai ekonomikai, nes 
daro įtaką produktų ir paslaugų kokybei, įmonių produktyvumui ir bendrojoje rinkoje skatina 
nesąžiningą konkurenciją, kadangi vengiant mokesčių ir nemokant įmokų prarandamos 
pajamos iš mokesčių. Tiesioginę įtaką patiria ir visuomenė, nes tai susiję su darbo sąlygomis, 
sauga darbo vietoje, pažeidžiamų kategorijų, pvz., imigrantų, jaunimo, moterų, žemos 
kvalifikacijos arba prastos kvalifikacijos darbuotojų, išnaudojimu, valstybinio draudimo 
įmokų nemokėjimu ir to padariniais pensijoms ir socialinei apsaugai.

Nedeklaruojamas darbas kelia grėsmę ir įmonėms. Labiau motyvuoti darbuotojai dirba našiau 
ir kokybiškiau. Motyvacija kyla iš suvokimo, kad žmogus yra vertinamas, su juo elgiamasi 
sąžiningai, taip pat iš saugumo jausmo. Nedeklaruoti darbuotojai negauna to įvertinimo, 
sąžiningo elgesio ir saugumo jausmo, kurį gauna deklaruoti darbuotojai, dažniausiai jie 
uždirba mažiau ir yra lengvai pakeičiami.

Ypač per krizę, kai Europos vyriausybės ir Europos Komisija ragina konsoliduoti biudžetą, 
būtina įvertinti faktą, kad ES-27 valstybėse nedeklaruojamas darbas sudaro 18,8 proc. bendro 
BVP, o tam tikrose šalyse jis siekia net per 30 proc. Biudžeto konsolidavimas bus sėkmingas 
tik tada, jei valstybės finansinė padėtis neblogės dėl nesąžiningos konkurencijos.

Šiame pranešime siekiama pažymėti darbo inspekcijos sistemų vaidmenį kovojant su 
nedeklaruojamu darbu Europos Sąjungoje. Šiuo metu daugelyje valstybių narių darbo 
inspekcijos patiria sunkumų visais būdais kovodamos su nedeklaruojamu darbu, nes taupant 
lėšas darbo inspekcijoms buvo sumažintas finansavimas.

Todėl šiame pranešime pabrėžiamos darbo inspekcijų Europos Sąjungoje patiriamos 
problemos ir pateikiamos politikos rekomendacijos, kaip pažaboti nedeklaruojamą darbą ir 
padėti inspekcijoms veiksmingiau dirbti.
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Darbo inspekcija yra pagrindinė darbo jėgos administravimo dalis. Veiksminga darbo 
inspekcija, galinti įveikti kintančios darbo rinkos iššūkius, yra būtina gero valdymo dalis. 
Darbo inspektoriai yra būtini darbuotojų teisėms užtikrinti, nesąžiningų darbdavių 
piktnaudžiavimo prevencijai ir ekonominiam bei socialiniam vystymuisi skatinti. Jie padeda 
užtikrinti, kad deramas darbas būtų įmanomas tikrovėje, ir teikia patarimus dėl socialinių ir 
ekonominių visuomenės poreikių. Ekonominė krizė negali trukdyti, ji kaip tik turi paskatinti 
gerinti ir stiprinti darbo inspekcijas, kad būtų užtikrinta darbuotojų apsauga.

Šią ataskaitą sudaro dvi dalys. Visų pirma kalbama apie nacionalinį lygmenį, nes darbo 
inspekcijų užduotis vis dar vykdo nacionalinės valdžios institucijos. 

Pranešėja išdėsto veiksmingų darbo inspekcijų valstybėse narėse principus. Pranešime 
apibrėžiamas darbo inspekcijų vaidmuo ir veiklos sritis. Pabrėžiama, kad darbo inspekcija 
turi apimti visas darbuotojų kategorijas, ir tai yra pagrindinis reikalavimas.

Toliau pažymima engiamų darbuotojų apsauga. Daugelyje šalių nedeklaruotiems 
darbuotojams sunku apginti savo teises. Turi būti aišku, kad darbuotojų darbo užmokesčiui 
turi būti teikiama pirmenybė prieš valstybės paskirtas baudas nesąžiningam darbdaviui.

Taip pat pranešime pateikiami keli geriausios patirties pavyzdžiai valstybėse narėse, kurie gali 
duoti papildomos naudos kitų šalių darbo inspekcijoms. Stengdamosi veiksmingai kovoti su 
nedeklaruojamu darbu, kai kurios valstybės narės sukūrė novatoriškas bendradarbiavimo su 
kitomis valdžios institucijomis sistemas ir mobiliųjų darbuotojų registracijos sistemas.

Be to, pabrėžiamos pažeidžiamos grupės, pvz., savarankiškai dirbantys, laikiną agentūrų 
darbą arba namuose dirbantys asmenys, kuriose nedeklaruojamas darbas ypač paplitęs ir 
kurios kelia sunkumų nacionalinėms darbo inspekcijoms dėl sudėtingos įdarbinimo padėties.

Toliau pranešime siekiama apžvelgti padėtį Europos lygmeniu, pabrėžiant politikos 
rekomendacijas tarpvalstybiniam nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimui ir 
naujoms teisinėms iniciatyvoms darbo inspekcijų vaidmeniui sustiprinti.

Norint turėti veiksmingai darbo teisės taikymą kontroliuojančią darbo inspekciją, Europai 
reikia kažko daugiau nei vien tik privalomos teisinės galios neturinčių teisės aktų, kad darbo 
vietos valstybėse narėse būtų deramos, stabilios, sveikos ir saugios. Šiame pranešime 
stengiamasi atkreipti dėmesį į tai, kad skubiai reikalingos teisiškai privalomos priemonės 
darbuotojų teisių apsaugai, užimtumui ir pagrindinėms darbo ir socialinėms teisėms užtikrinti. 
Reikia pradėti nuo pagrindinių darbo ir socialinių teisių bendrojoje rinkoje sustiprinimo ir 
stengtis stiprinti sąžiningą konkurenciją ir darbuotojų teises. Šis principas turi būti išdėstytas 
pirminiuose ES teisės aktuose priimant socialinės pažangos protokolą, kad pagrindinės 
socialinės teisės būtų apsaugotos nuo neigiamų nacionalinių reformų ir taupymo priemonių 
padarinių.

Veiksminga darbo teisė ES lygmeniu padidintų darbo inspekcijų veiksmingumą, kad jos 
galėtų užtikrinti darbo teisėje nustatytų aiškių ir privalomų principų laikymąsi. Bendrojoje 
rinkoje, kurioje socialinis dempingas ir darbo jėgos išnaudojimas yra rimta problema, turinti 
įtakos tūkstančiams darbuotojų ir įmonių konkurencingumui, ypač MVĮ, turi būti sukurti ES 
teisės aktai, kurie apsaugotų darbuotojus, o darbo inspekcija turi veikti ES lygmeniu, kad 
kontroliuotų ir užtikrintų tų teisės aktų įgyvendinimą.
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Viena iš pagrindinių problemų darbo inspekcijoms yra tarpvalstybiniai darbo santykiai. 
Nacionalinėms valdžios institucijoms sunku gauti svarbios informacijos iš kilmės šalies 
institucijų ir suprasti darbo santykius, kurie dažnai yra įpinti į ilgą subrangos grandinę.

Pranešėja palankiai vertina Komisijos iniciatyvą sukurti Europos darbo inspektorių platformą. 
Be to, pranešėja mano, kad būtina įvesti papildomas priemones kovai su nedeklaruojamu 
darbu tarptautinėje srityje.

Viena iš rekomendacijų – sukurti Europos agentūrą, sprendžiančią visų tipų 
tarpvalstybinius klausimus darbo inspekcijų veiklos srityje. Pavyzdžiui, tai galėtų būti 
tarpvalstybinių paslaugų teikėjų ir pašto dėžučių įmonių kontrolė, specializuotų Europos 
mokymo programų kūrimas ir tarpvalstybinių kontrolės priemonių organizavimas.

Taip pat siūloma įvesti Europos socialinio draudimo kortelę, kurioje būtų įrašyti visi būtini 
duomenys, pvz., darbo laikas ir socialinis draudimas. Tokiu būdu darbo inspektorius galėtų iš 
karto peržiūrėti visus būtinus duomenis. Tokia kortelė jau buvo įvesta bandomajame statybų 
sektoriaus projekte, tad jau yra išbandyta. Švedija jau įdiegė tokią kortelę statybų sektoriuje ir 
patyrė, kad taip galima daug lengviau ir veiksmingiau kontroliuoti darbo vietas ir įrenginius. 
Inspektoriai gauna detektorius, kuriais gali labai greitai ir lengvai nuskaityti kortelėse įrašytą 
informaciją. 2013 m. sausio mėn. panašią sistemą įvedė Liuksemburgas.

Taip pat pranešėja siūlo įvesti išankstinio perspėjimo sistemą, kurią naudodamos 
nacionalinės valdžios institucijos galėtų keistis duomenims įmonių sukčiavimo arba neteisėtos 
veiklos atveju. Tokia sistema jau įgyvendinta vartotojų apsaugos srityje (RAPEX) ir padeda 
užkirsti kelią piktnaudžiavimams.

Be to, šiame pranešime aprašytos kelios naujos galimos teisinės iniciatyvos. Europos 
Sąjungos teisės aktuose ir Europos Sąjungos institucijų pastangomis ES lygmeniu profesinės 
sveikatos ir saugos srityje darbo inspekcijos yra veiksmingesnės ir veikia darniau, tačiau to 
trūksta darbo sąlygų ir darbuotojų teisės apsaugos srityje.

Būtų galima sukurti naujas direktyvas, kurios, viena vertus, sustiprintų darbo inspekcijų 
vaidmenį, kita vertus, leistų geriau kontroliuoti įdarbinimo agentūras.
Be to, pranešėja pažymi, kad nors Europos lygmeniu veikia veiksminga konkurencijos 
politika, kurios vykdymą nesąžiningos įmonių konkurencijos atveju sėkmingai užtikrina 
Europos Komisija, ES lygmeniu nėra užtikrinamas socialinio antidempingo taisyklių 
laikymasis. Pranešime pažymima, kad nedeklaruojamas darbas taip pat iškreipia konkurenciją 
bendrojoje rinkoje ir už tai turėtų būti nustatyta baudžiamoji atsakomybė. Todėl prašoma į 
Sutartį įtraukti nuostatas dėl socialinio antidempingo, kad siekdama užtikrinti jų vykdymą 
Europos Komisija turėtų įgaliojimus taikyti sankcijas.

Dar viena sritis, kurioje ES lygmeniu reikia imtis teisinių veiksmų, yra naujų darbo formų ir 
netipinio darbo reglamentavimas, sukuriant aiškią ir privalomą darbuotojo apibrėžtį ES 
lygmeniu, kad būtų galima kovoti su labiausiai paplitusia darbo teisės apėjimo praktika –
fiktyviu savarankišku darbu. Tai bus svarbi priemonė darbo inspektoriams, kurią taikydami jie 
galės nustatyti, ar įmonės neteisėtai nesinaudoja šia praktika. 


