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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om øget indsats til bekæmpelse af sort arbejde
(2008/2035(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Øget indsats til 
bekæmpelse af sort arbejde" (KOM(2007)0628),

– der henviser til sin beslutning af 21. september 2000 om meddelelse fra Kommissionen 
om sort arbejde1,

– der henviser til resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes 
regeringer, forsamlet i Rådet, den 22. april 1999, om en adfærdskodeks for bedre 
samarbejde mellem medlemsstaternes myndigheder om bekæmpelse af 
grænseoverskridende bedrageri i forbindelse med sociale sikringsydelser og -bidrag samt 
sort arbejde og om grænseoverskridende tilrådighedsstillelse af arbejdstagere2,

– der henviser til Rådets direktiv 1999/85/EF af 22. oktober 1999 om ændring af direktiv 
77/388/EØF, for så vidt angår muligheden for forsøgsvis at anvende en nedsat momssats 
for arbejdskraftintensive tjenesteydelser3,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Den fremtidige europæiske 
beskæftigelsesstrategi (EBS) "En strategi for fuld beskæftigelse og bedre job til 
alle"(KOM(2003)0006),

- der henviser til Rådets afgørelser 2003/578/EF og 2005/600/EF af 22. juli 2003 og af
12. juli 2005 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik og navnlig 
retningslinjer nr. 9 og 214,

– der henviser til Rådets beslutning om omdanne sort arbejde til regulær beskæftigelse5,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råds forårsmøde - Fuld 
fart fremad - Del 1 "Det nye partnerskab for vækst og beskæftigelse" (KOM(2006)0030),

– der henviser til Rådets beslutning 2006/702/EF af 6. oktober 2006 om Fællesskabets 
strategiske retningslinjer for samhørighed6,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Rapport om, hvordan 

                                               
1 EUT C 146 af 17.5.2008, s. 102.
2 EFT C 125 af 6.5.1999, s. 1.
3 EFT L 277 af 28.10.1999, s. 34.
4 EUT L 197 af 5.8.2003, s. 13 og EUT L 205 af 6.8.2005, s. 2.
5 EUT L 291 af 31.10.2006, s. 11.
6 EUT C 260 af 29.10.2003, s. 1.
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de overgangsordninger, der er fastsat i tiltrædelsestraktaten fra 2003, har fungeret i 
perioden 1. maj 2004 – 30. april 2006" (KOM(2006)0048),

– der henviser til sin beslutning af 23. maj 2007 om fremme af anstændigt arbejde for alle1,

– der henviser til sin beslutning af 11. juli 2007 om modernisering af arbejdsretten med 
henblik på tackling af det 21. århundredes udfordringer 2,

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sanktioner over for 
arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold 
(KOM(2007)0249),

– der henviser til sin beslutning af 29. november 2007 om de fælles principper om 
flexicurity3,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Resultatet af den 
offentlige høring om Kommissionens Grønbog "Modernisering af arbejdsretten med 
henblik på tackling af det 21. århundredes udfordringer" (KOM(2007)0627),

– der henviser til Integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse (2008-2010)
(KOM(2007)0803),

– der henviser Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) dagsorden for anstændigt 
arbejde,

– der henviser til ILO's grundlæggende arbejdsbestemmelser, ILO's konventioner og 
anbefalinger angående arbejdsforvaltning og arbejdstilsyn, der udgør en international 
reference, når det drejer sig om at sikre gennemførelse af de retlige bestemmelser om 
arbejdsvilkår og beskyttelse af arbejdstagere,

– der henviser til ILO's konvention nr. 143 om vandrende arbejdstagere (1975) og ILO's 
supplerende bestemmelser om indvandrere, hvori der fastsættes vedtagelse af alle de 
nødvendige og passende foranstaltninger for at sætte en stopper for ulovlig indvandring, 
der har til formål at søge et arbejde samt indvandrernes ulovlige arbejde, der på den anden 
side henviser til bestemmelserne, der sigter på at gennemføre administrative, civil- og 
strafferetlige sanktioner for indvandreres ulovlige arbejde.

– der henviser til Rådets henstilling af 22. december 1995 om harmonisering af midlerne til 
bekæmpelse af ulovlig indvandring og ulovlig beskæftigelse4,

– der henviser til Rådets henstilling af 27. september 1996 om bekæmpelse af ulovlig 
beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere 5,

                                               
1 EUT C 102 E af 24.4.2008, s. 321.
2 Tekster vedtaget på denne dato, P6_TA(2007)0339.
3 Tekster vedtaget på denne dato, P6_TA-PROV(2007)0574.
4 EFT C 5 af 10.1.1996, s. 1.
5 EFT C 304 af 14.10.1996, s. 1.
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– der henviser til rapporten fra Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene (EUROFOUND) om bekæmpelse af sort arbejde i EU1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 136 og 145,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender, Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling samt fra
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6-0000/2008),

A. der henviser til, at sort arbejde er et komplekst fænomen, hvis omfang det er svært at 
definere, da det påvirkes af adskillige økonomiske, sociale, institutionelle og kulturelle 
faktorer,

B. der henviser til, at sort arbejde er et meget foruroligende og vedvarende fænomen på 
arbejdsmarkederne i Europa, der risikerer at sabotere den europæiske sociale model, da 
det udgør en hindring for de økonomiske, budgetmæssige og sociale politikker, der sigter 
mod vækst, der henviser til, at sort arbejde desuden er ansvarligt for 
konkurrenceforvridninger på det indre marked, da det skaber illoyal konkurrence over for 
andre medlemsstater eller virksomheder,

C. der henviser til, at sort arbejde er den vigtigste årsag til social dumping og dermed et af 
hovedtemaerne for moderniseringen af den europæiske arbejdsret,

D. der henviser til, at de sektorer, der er mest berørt af sort arbejde, er sektorer med en stor 
andel arbejdere såsom landbruget, byggebranchen, husligt arbejde og hotel- og 
restaurationsbranchen, der kendetegnes ved usikkerhed og ugunstige lønforhold,

E. der henviser til, at sort arbejde navnlig fremmes af den industrielle omstrukturering i 
underentreprisekæderne, der medfører et stigende antal selvstændige arbejdere, der til 
tider arbejder sort,

F. der henviser til, at indvandringsproblemet hænger sammen med sort arbejde, da 
indvandrere, der ofte er illegale, ansættes til sort arbejde, ofte under kritisable forhold.

G. der henviser til, at arbejdstagere i husholdninger ofte giver anledning til en stor mængde 
sort arbejde og ofte er genstand for masseudnyttelse, og at mange af disse arbejdstagere er 
indvandrere, hvoraf mange er illegale,

H. der henviser til, at sort arbejde ikke medregnes i skatteberegningsgrundlaget og 
underminerer finansieringen og fordelingen af den sociale beskyttelse og offentlige 
tjenesteydelser og desuden begrænser medlemsstaternes evne til at udvide de sociale 
tjenesteydelser,

I. der henviser til, at for at bekæmpe sort arbejde effektivt skal overvågnings- og 
                                               
1 Tackling undeclared work in the European Union, 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf.
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sanktionsmekanismerne styrkes ved hjælp af arbejdstilsynstjenesterne, 
skattemyndighederne og de sociale aktører,

J. der henviser til, at sort arbejde har negative konsekvenser for alle søjler i Lissabon-
strategien: fuld beskæftigelse, kvalitet og produktivitet på arbejdspladsen og social 
samhørighed,

1. udtrykker dyb bekymring, hvad angår omfanget af sort arbejde, som svarer til minimum 
20 % af visse medlemsstaters BNP;

2. glæder sig over Kommissionens initiativ, der gør sort arbejde til en politisk prioritet på 
europæisk plan, og som kræver omfattende indgreb på både på fællesskabsplan og 
nationalt plan;

3. konstaterer dog, at det er svært at konkretisere de europæiske politiske linjer i forbindelse 
med sort arbejde ved hjælp af veldefinerede retlige og juridiske instrumenter, der kan 
omsættes i konkrete foranstaltninger i hver medlemsstat;

4. konstaterer, at der er en stor asymmetri mellem de instrumenter, EU kan anvende til 
politikker til fordel for kvalitet i arbejdet, og de instrumenter, der anvendes til politikker, 
der skal sikre det frie marked;

5. anmoder derfor om, at den europæiske indsats til bekæmpelse af sort arbejde gøres mere 
operationel og ansporende for at undgå, at moderniseringen af arbejdsretten i Europa 
forbliver et kun teoretisk begreb;

6. understreger, at sort arbejde defineres på forskellig vis i de nationale lovgivninger, og at 
en definition, der er fælles for alle medlemsstater, ville bidrage til at udrydde 
usikkerheden i forbindelse med de statistiske oplysninger om dette fænomen; bemærker i 
denne forbindelse, at definitionen i Kommissionens rapport, der skelner mellem legale og 
illegale aktiviteter, kan bruges som udgangspunkt, vel vidende at fænomenets omfang er 
kvalitativt og kvantitativt forskelligt i de forskellige lande;

7. anmoder Kommissionen om at fremlægge forslag til udarbejdelse af alment accepterede 
metoder til måling af sort arbejde;

8. anmoder Kommissionen om at overveje at oprette en database over de forskellige tilgange 
og foranstaltninger på nationalt plan i hver medlemsstat, der vurderer, om de kan 
gennemføres og overføres til andre sektorer og arbejdspladser i andre medlemsstater;

9. anmoder Kommissionen om at udarbejde politikker, der både omfatter generelle 
foranstaltninger og sektorielle foranstaltninger for at bekæmpe og regularisere sort 
arbejde, hvor de sociale aktører deltager i fuldt omfang, og med særlig reference til de 
mest berørte sektorer såsom hotel- og restaurationsbranchen, landbruget, arbejde i 
husholdningen og byggebranchen;

10. anmoder om, at Kommissionens tilgang, der sigter mod at nedbringe det økonomisk 
tiltrækkende element ved sort arbejde ved hjælp af en bedre definition af skattesystemer 
og social beskyttelse, ledsages af effektive politikker, der skaber flere arbejdspladser af 
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bedre kvalitet;

11. anmoder om, at reformen af socialbeskyttelsesordningerne gøres til en del af en integreret 
tilgang, der sigter mod at koordinere politikkerne for social beskyttelse med skatte- og 
økonomipolitikkerne.

12. anmoder medlemsstaterne om at iværksætte stærke tilskyndelser til dem, der forpligter sig 
til at regularisere sort arbejde i den formelle økonomiske sektor samt at anvende atypiske 
kontrakter i en begrænset periode (to år);

13. vurderer, at Kommissionen skal støtte, navnlig ved hjælp af et direktiv, den kollektive, 
tværnationale forhandling, der har til formål at sikre en anstændig, ensartet mindsteløn i 
hele EU;

14. anmoder på grundlag af nogle medlemsstaters erfaringer om evaluering og fremme af nye 
kategorier af rigtigt arbejde for at gøre det muligt for dem, der befinder sig i 
ikkeregistrerede aktiviteter, at regularisere deres situation ved f.eks. at anvende 
servicechecks;

15. er overbevist om, at regulariseringen af sort arbejde altid skal indeholde en forpligtelse til 
bidrag, som altid kan betales på forhånd til statskassen for at forenkle tingene for 
arbejdsgiveren, men som altid skal betales;

16. anmoder de medlemsstater, der har anvendt overgangsordninger til den fri bevægelighed 
for arbejdstagere i EU, om at åbne deres arbejdsmarked over for arbejdstagere fra de nye 
medlemsstater, eftersom begrænsninger, også delvise, for adgangen til arbejdsmarkedet, 
ud over at være i modstrid med EU's ånd, risikerer at øge sort arbejde og udløse territorial 
uligevægt;

17. mener, at en forenkling eller begrænsning af de administrative omkostninger, især for små 
og mellemstore virksomheder, kunne nedsætte sort arbejde;

18. udtrykker behovet for, at underentreprisevirksomhederne anses for at være ansvarlige for 
eventuelle skattemæssige uregelmæssigheder i underentreprisevirksomhederne;

19. anbefaler en tæt koordination på nationalt plan mellem de berørte offentlige og private 
organisationer og opfordrer medlemsstaterne til at anvende innovative metoder med 
udgangspunkt i specifikke indikatorer og referenceparametre for de forskellige sektorer i 
virksomheden for at bekæmpe skattemæssig udhuling;

20. minder om, at en politik, der udelukkende er repressiv, og som ikke ledsages af konkrete 
harmoniseringsforanstaltninger mellem medlemsstaterne, risikerer koncentrere sort 
arbejde til de mindst strukturerede medlemsstater og de mindst lovbestemte økonomier.

21. opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at foreslå medlemsstaterne og de sociale 
og økonomiske aktører, der er aktive i bekæmpelsen af sort arbejde, en pagt for 
fremkomst af sort arbejde, der skal gøre det muligt for sort arbejde gradvist at komme 
frem i lyset, en pagt, der skal forstås som gældende i en begrænset overgangsperiode (to 
år) uden brug af sanktioner, og ved udløbet af denne frist er det nødvendigt at fastlægge 
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skærpede mekanismer for sanktioner;

22. anbefaler at gribe mere aktivt ind over for virksomheder, der har ansat sort arbejdskraft, 
og som ikke har hjemsted i det land, hvor aktiviteten finder sted; konstaterer, at Rådets 
rammeafgørelse 2005/214/JAI af 24. februar 2005 om anvendelse af princippet om 
gensidig anerkendelse på bødestraffe1 kunne forbedre situationen;

23. kræver en større og mere effektiv overholdelse af arbejdsretten og de gældende 
arbejdsbestemmelser, navnlig af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 
16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser2;

24. anbefaler, at EU spiller en større rolle i fremme af et bedre samarbejde og en bedre 
koordination mellem arbejdstilsynene takket være forøgede økonomiske og teknologiske 
ressourcer hos tilsynsmyndighederne; foreslår, at der oprettes en slags "europæisk social 
platform";

25. anbefaler et bedre samarbejde og en bedre fordeling af oplysninger mellem 
medlemsstaterne for at undersøge fænomenet sort arbejde og oplyse, hvilke resultater der 
er opnået, og hvilke der ikke er opnået;

26. bifalder oprettelsen af et udvalg på højt niveau, der skal støtte og bistå medlemsstaterne i 
at identificere og udveksle god praksis om tilsyn med og forbedring af lovgivningen for de 
udstationerede arbejdstagere;

27. vurderer, at både arbejdstagere og potentielle arbejdstagere bør gøres bevidste om risiko 
og omkostninger ved sort arbejde og om de fordele, der er ved at arbejde lovligt;

28. anbefaler permanente kampagner til bekæmpelse af sort arbejde, fremme af initiativer til 
oplysning og bevidstgørelse, både på europæisk og lokalt plan, der samler sociale aktører, 
offentlige myndigheder, handelskamre og jobcentre, skoler, præfekturer samt diverse 
kontrol- og sanktionsordninger;

29. mener, at de permanente kampagner skal ledsage diverse foranstaltninger, der skal 
rodfæste en lovlighedskultur og fremme kvalitet i arbejdet og den lovlige virksomhed;

30. kræver, at alle medlemsstater underskriver den internationale konvention om beskyttelse 
af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder.

31. vurderer, at der for at bekæmpe sort arbejde skal indføres planlægningsinstrumenter på 
lokalt og europæisk plan, der samtidig giver mulighed for at føre politikker til økonomisk 
og social udvikling og gennemføre overvågnings- og sanktionsforanstaltninger;

32. anmoder Kommissionen om at vurdere muligheden for at oprette en europæisk fond for 
fremkomst af lovligt arbejde, der skal støtte regionale og lokale planer til bekæmpelse af 
sort arbejde;

                                               
1 JO L 76 af 22.3.2005, s. 16.
2 JO L 18 af 21.1.1997, s. 1.
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33. mener, at selv for sort arbejde skal der anvendes statsstøtte fritaget for anmeldelsespligt 
ved hjælp af en bred fortolkning af udtrykket "jobskabelse" og i forhold til betydningen af 
"skabelse af en lovlig beskæftigelse"; bemærker, at sort arbejde ikke er lig med et rigtigt 
job, og at tilskyndelse til at regularisere det kan udgøre en "hjælp til jobskabelse";

34. kræver finansiering af projekter til forskning inden for arbejdssundhed og –sikkerhed og 
oplysningsaktiviteter, der sigter efter at forebygge og udbrede sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladserne med en særlig opmærksomhed rettet mod de sektorer, hvor risikoen for 
ulykker er højest, og hvor der i størst grad udføres sort arbejde;

35. mener, at en passende uddannelsespolitik er et indledende stade i bekæmpelsen af sort 
arbejde;

36. tager Europa-Parlamentets og Rådets ovennævnte direktiv, der indfører sanktioner mod 
arbejdsgivere, der ansætter statsborgere fra tredjelande, der opholder sig ulovligt i EU, til 
efterretning;

37. mener, at ulovlige indvandreres ulovlige arbejde er et komplekst problem, der imidlertid 
ikke kan løses ved at begrænse sig til sanktioner mod arbejdsgiverne, men som kræver 
tværgående foranstaltninger i stor målestok;

38. mener, at bekæmpelse af en voksende uformel økonomisk sektor og navnlig af udnyttelse 
af illegale indvandrere ikke kun bør bygge på en sanktions- og udvisningspolitik, men 
også på forebyggende instrumenter og mekanismer til at bekæmpe udnyttelse af 
indvandrere, der indeholder anerkendelse og overholdelse af de grundlæggende 
menneskerettigheder og rettighederne for de illegale indvandreres arbejde;

39. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Omfanget af sort arbejde er så stort, at EU og EU's institutioner ikke kan sidde det overhørigt.
Når andelen af sort arbejde overstiger 20 %, betyder det, at vi befinder os i en situation med 
betydelig illegalitet, der ikke kan tolereres, da den faktisk skaber en stor forringelse af 
konkurrencen mellem virksomheder og mellem områder. Der er forskellige årsager til sort 
arbejde. Det skyldes uden tvivl visse mangler ved arbejdsmarkederne, hvad angår den 
igangværende reorganisering af nogle virksomheder, men også en vis skrøbelighed i andre 
virksomheder, der ikke kan holde deres position på markedet. Det skyldes illegal indvandring, 
men også indvandring inden for EU, det skyldes de offentlige administrationers ikke altid 
ærlige adfærd og upassende skattepolitik. Det anses dog for hensigtsmæssigt at øge 
forståelsen for, at hvis sort arbejde ikke bekæmpes, risikerer de sociale sikringsordninger i 
Europa at blive stærkt svækket i nær fremtid. I lyset af de historiske udfordringer, som EU 
står over for, nemlig globalisering og demografisk udvikling, bliver det svært at gennemføre 
politikker, der kan klare disse udfordringer, hvis vi ikke kan nedsætte omfanget af den 
uformelle økonomiske sektor. Konsekvenserne ved sort arbejde stopper imidlertid ikke her.

Det drejer sig grundlæggende set om arbejde, der er usikkert i alle henseender. Hvis vi ser på 
tal for arbejdsulykker, kan vi konstatere, at en stor del af disse ulykker skyldes arbejdets art. 

Kommissionen har sat sig et mål om at nedbringe antallet af arbejdsulykker med 25 % inden 
2014 gennem en utrættelig kamp mod sort arbejde.

En anden konsekvens er forringelse af de konkurrencemæssige faktorer i Europa for de 
virksomheder, der overholder reglerne, og dem, der ikke gør det. Hvordan er det muligt at 
opbygge et Europa med gennemsigtig konkurrence, hvis en del af markedet er korrupt? Endnu 
et vigtigt element skal understreges. Sort arbejde er en destabiliserende faktor for de 
forskellige arbejdsmarkeder og medfører vanskelige situationer.

Det er meget vanskeligt at gøre fremskridt inden for modernisering af arbejdsmarkedet og 
flexicurity, hvis man ikke kan overvinde sort arbejde og indføre mindre segmenterede og 
mere homogene arbejdsmarkeder. Endelig bør det tydeligt fremgå, at hvis EU vil opnå 
målene i Lissabon-strategien, kan EU konkret set ikke undgå denne kamp.

Der hersker ingen tvivl om, at EU-27 altid vil måles på sammenhængen i sine politikker og 
sin evne og vilje til at gøre ord til handlinger.

Dette gælder på alle områder, men det er godt at vide, at arbejdsmarkedet er af særlig 
vigtighed for den offentlige europæiske mening, eftersom EU's sociale fremtid, den 
økonomiske situation og de europæiske borgeres velfærd afhænger af arbejdsmarkedet.

Opgaven er altså ambitiøs og kræver klare og konkrete indsatser i højere grad end ord.

Desuden viser særpræget ved den europæiske tilgang i denne sektor tydeligt, at de nye 
politiske linjer for sort arbejde er svære at omsætte til veldefinerede retlige og juridiske 
instrumenter, der igen kan omsættes i præcise foranstaltninger i hver medlemsstat;

Dette skyldes, at den form, som EU anvender for at gribe ind over for sort arbejde stadig 
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koncentrerer sig om instrumenter for "soft law", hvilket fører til, at der ikke kan gennemføres 
et vendepunkt, hvad angår effektivitet og tilskyndelse i den europæiske indsats i bekæmpelse 
af dette fænomen. Det bør dog fremhæves, at mens teknikker for harmonisering inden for sort 
arbejde ikke har medført nogen fremskridt de senere år, har brugen af "soft law" derimod 
gjort det muligt langsomt at udvikle en vis konvergens i medlemsstaterne hen mod strategier 
til bekæmpelse af sort arbejde. Man kan ikke undgå at bemærke den store asymmetri mellem 
de instrumenter, EU kan og vil anvende til politikker til fordel for kvalitet i arbejdet, og de 
instrumenter, der anvendes til politikker, der skal sikre det frie marked;

I sine oplysninger om bekæmpelse af sort arbejde anbefaler Kommissionen at rationalisere og 
effektivisere de nationale lovgivninger om arbejdsforhold og angiver nogle mål af stor 
interesse, men uden at oprette nødvendige, præcise og passende instrumenter til at forfølge 
disse mål.

Her er f.eks. muligheden for i det mindste at nedbringe hindringerne for atypisk arbejde, 
anvendelse af strukturfondene til samme mål eller muligheden for at yde støtte, navnlig ved 
hjælp af et direktiv, eller en tværnational overenskomstforhandling, der skulle have som mål 
at konkretisere tendenser til ensretning af mindstelønnen i Europa.

Af alle disse grunde skal der altså gøres meget for at styrke bekæmpelsen af sort arbejde.
Denne betænkning ønsker at indgå i denne sammenhæng, og de forslag, den indeholder, skal 
sætte nyttige linjer for støtten til denne bekæmpelse.
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