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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το θέμα «Ενίσχυση της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας»
(2008/2035(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Ενίσχυση της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας»
(COM(2007)0628),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Σεπτεμβρίου 2000 σχετικά με την ανακοίνωση 
της Επιτροπής για την αδήλωτη εργασία1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων 
των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 1999, 
όσον αφορά έναν κώδικα συμπεριφοράς για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 
αρχών των κρατών μελών σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης στις κοινωνικές 
παροχές και εισφορές και της αδήλωτης εργασίας καθώς και τη διασυνοριακή διάθεση 
εργαζομένων2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 1999 για 
τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά τη δυνατότητα δοκιμαστικής 
εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες υψηλής έντασης εργατικού 
δυναμικού3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση 
(ΕΣΑ): “Μια στρατηγική για την πλήρη απασχόληση και καλύτερες θέσεις εργασίας για 
όλους”» (COM(2003)0006),

- έχοντας υπόψη τις αποφάσεις 2003/578/ΕΚ και 2005/600/ΕΚ του Συμβουλίου της 
22ας Ιουλίου 2003 και της 12ης Ιουλίου 2005 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές των κρατών μελών για την απασχόληση και ιδίως τις κατευθυντήριες 
γραμμές αριθ. 9 και 214,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με τη μετατροπή της αδήλωτης 
εργασίας σε κανονική απασχόληση5,

                                               
1 ΕΕ C 146 της 17.5.2008, σ. 102.
2 ΕΕ C 125 της 6.5.1999, σ. 1.
3 ΕΕ L 277 της 28.10.1999, σ. 34.
4 ΕΕ L 197 της 5.8.2003, σ. 13 και ΕΕ L 205 της 6.8.2005, σ. 2.
5 ΕΕ C 260 της 29.10.2003, σ. 1.
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με 
τίτλο «Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα - Η νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση» COM(2006)0030),

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2006/702/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2006 για 
τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία των μεταβατικών διατάξεων που 
ορίζονται στην συνθήκη προσχώρησης του 2003 (περίοδος 1η Μαΐου 2004-30 Απριλίου 
2006)» (COM(2006)0048),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με την προώθηση της 
αξιοπρεπούς εργασίας για όλους2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της 
εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα3,

– έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες που απασχολούν παράνομα διαμένοντες στην 
ΕΕ υπηκόους τρίτων χωρών (COM(2007)0249),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις κοινές αρχές
όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια4,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή 
των Περιφερειών σχετικά με τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για την 
πράσινη βίβλο της Επιτροπής «Εκσυγχρονισμός του εργατικού δικαίου για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα» (COM(2007)0627),

– έχοντας υπόψη τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση (2008-2010) (COM(2007)0803),

– έχοντας υπόψη την ατζέντα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με την 
αξιοπρεπή εργασία,

– έχοντας υπόψη τους θεμελιώδεις κανόνες σχετικά με την εργασία της ΔΟΕ, τις συμβάσεις
και τις συστάσεις της ΔΟΕ σχετικά με τη διαχείριση της εργασίας και την επιθεώρηση της
εργασίας, που αποτελούν σημεία αναφοράς σε διεθνές επίπεδο, όταν τίθεται θέμα
διασφάλισης της εφαρμογής των νομικών διατάξεων που διέπουν τις συνθήκες εργασίας
και την προστασία των εργαζομένων,

                                               
1 ΕΕ L 291 της 31.10.2006, σ. 11.
2 ΕΕ C 102 E της 24.4.2008, σ. 321.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν αυτήν την ημερομηνία, P6_TA(2007)0339.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν αυτήν την ημερομηνία, P6_TA-PROV(2007)0574.
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– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση αριθ. 143 της ΔΟΕ σχετικά με τους διακινούμενους 
εργαζομένους (1975) και τις συμπληρωματικές διατάξεις της ΔΟΕ σχετικά με τους
μετανάστες εργαζομένους, που προβλέπουν την έγκριση όλων των αναγκαίων και 
ενδεδειγμένων μέτρων για την εξάλειψη της παράνομης μετανάστευσης με στόχο την
αναζήτηση εργασίας, καθώς και της παράνομης εργασίας των μεταναστών, έχοντας δε 
παράλληλα υπόψη τις διατάξεις με στόχο την εφαρμογή διοικητικών, αστικών και 
ποινικών κυρώσεων για την παράνομη εργασία των μεταναστών εργαζομένων,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με την 
εναρμόνιση των μέσων για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της 
παράνομης απασχόλησης1,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1996 για την 
καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών2,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών 
Διαβιώσεως και Εργασίας (EUROFOUND) σχετικά με την καταπολέμηση της αδήλωτης 
εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση3,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 136 και 145 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A6-0000/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδήλωτη εργασία είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο, του οποίου 
η έκταση είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, δεδομένου ότι επηρεάζεται από πληθώρα 
οικονομικών, κοινωνικών, θεσμικών και πολιτισμικών παραγόντων,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδήλωτη εργασία είναι ένα ιδιαιτέρως ανησυχητικό και
επίμονο χαρακτηριστικό στις αγορές εργασίας στην Ευρώπη, το οποίο απειλεί να
ανατρέψει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δεδομένου ότι αποτελεί εμπόδιο για τις 
οικονομικές, δημοσιονομικές και κοινωνικές πολιτικές που στοχεύουν στη μεγέθυνση, 
λαμβάνοντας εξάλλου υπόψη ότι ευθύνεται για τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά, δεδομένου ότι δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι άλλων κρατών 
ή άλλων επιχειρήσεων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδήλωτη εργασία είναι ο βασικός παράγοντας που προκαλεί το 
κοινωνικό ντάμπινγκ και, κατά συνέπεια, ένα από τα καίρια θέματα για τον 
εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου,

                                               
1 ΕΕ C 5 της 10.1.1996, σ. 1.
2 ΕΕ C 304 της 14.10.1996, σ. 1.
3 Tackling undeclared work in the European Union,
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς που κατεξοχήν πλήττονται από την αδήλωτη εργασία
είναι οι τομείς υψηλής έντασης εργατικού δυναμικού, όπως είναι η γεωργία, ο 
κατασκευαστικός κλάδος, οι οικιακές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες παροχής διαμονής και 
εστίασης, που χαρακτηρίζονται από επισφαλείς συνθήκες και δυσμενείς μισθολογικούς 
όρους,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδήλωτη εργασία ευνοείται κυρίως από τη βιομηχανική
αναδιάρθρωση στις αλυσίδες υπεργολαβίας, που καθορίζει μια αύξηση του αριθμού των 
αυτοαπασχολούμενων, ενίοτε αδήλωτων εργαζομένων,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα της μετανάστευσης συνδέεται με την αδήλωτη
εργασία, δεδομένου ότι οι μετανάστες, συχνά δε παράνομοι μετανάστες, απασχολούνται 
σε αδήλωτες εργασίες, συχνά υπό επισφαλείς συνθήκες,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικιακοί βοηθοί αποτελούν συχνά σημαντικό αδήλωτο
εργατικό δυναμικό, που συχνά είναι θύμα μαζικής εκμετάλλευσης και ότι μεγάλος 
αριθμός αυτών των εργαζομένων είναι κατά βάση μετανάστες εργαζόμενοι, πολλοί εκ 
των οποίων εργάζονται παράνομα ή λαθραία,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αδήλωτες εργασίες δεν συνυπολογίζονται στη φορολογητέα
ύλη και υπονομεύουν τη χρηματοδότηση και την κατανομή της κοινωνικής προστασίας 
και των δημοσίων υπηρεσιών, περιορίζοντας επιπλέον την ικανότητα των κρατών μελών 
να διευρύνουν τις κοινωνικές υπηρεσίες,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η μαύρη εργασία, είναι
απαραίτητη η ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας και επιβολής κυρώσεων με τη 
συνδρομή των υπηρεσιών της επιθεώρησης εργασίας, των φορολογικών διοικήσεων και 
των κοινωνικών παραγόντων,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδήλωτη εργασία ενέχει αρνητικές συνέπειες για όλους τους
πυλώνες της στρατηγικής της Λισαβόνας: την πλήρη απασχόληση, την ποιότητα και την 
παραγωγικότητα της εργασίας, την κοινωνική συνοχή·

1. εκφράζει την έντονη ανησυχία του σε ό,τι αφορά τη διάσταση της αδήλωτης εργασίας, με 
ποσοστό που ισούται με ή υπερβαίνει το 20% του ΑΕγχΠ σε ορισμένα κράτη μέλη·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής, που εντάσσει την
αδήλωτη εργασία στον αριθμό των πολιτικών προτεραιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
που απαιτεί σημαντικές παρεμβάσεις σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο·

3. διαπιστώνει, ωστόσο, τη δυσκολία υλοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτικών γραμμών που
καθορίζονται στον τομέα της αδήλωτης εργασίας με τη μορφή σαφώς καθορισμένων
νομικών και θεσμικών μέσων, που να μπορούν να μετουσιωθούν σε συγκεκριμένα μέτρα 
σε κάθε κράτος μέλος·

4. επισημαίνει την έντονη ασυμμετρία μεταξύ των μέσων που δύναται να χρησιμοποιήσει η
Ευρωπαϊκή Ένωση για πολιτικές υπέρ μιας ποιοτικής εργασίας και των μέσων που 
χρησιμοποιούνται για πολιτικές που στοχεύουν στη διασφάλιση της ελευθερίας της 
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αγοράς·

5. ζητεί, επομένως, να καταστεί περισσότερο επιχειρησιακή και αιχμηρή η ευρωπαϊκή
δράση για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, προκειμένου να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο να παραμείνει ο εκσυγχρονισμός του εργατικού δικαίου στην Ευρώπη μια 
απλή θεωρητική διατύπωση·

6. υπογραμμίζει ότι η αδήλωτη εργασία ανταποκρίνεται σε διάφορους ορισμούς στα εθνικά
κανονιστικά πλαίσια και ότι ένας κοινός ορισμός σε όλα τα κράτη μέλη θα συνέβαλλε
στην εξάλειψη των αβεβαιοτήτων που συνδέονται με τα στατιστικά στοιχεία αυτού του 
φαινομένου· παρατηρεί εν προκειμένω ότι ο ορισμός που χρησιμοποιείται στην έκθεση 
της Επιτροπής, που προβαίνει σε διάκριση μεταξύ νόμιμων και παράνομων 
δραστηριοτήτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης, δεδομένου ότι η 
εμβέλεια του φαινομένου ποικίλλει ποσοτικά και ποιοτικά στα διάφορα κράτη·

7. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις με στόχο την επεξεργασία γενικώς
αποδεκτών μεθόδων για τη μέτρηση της αδήλωτης εργασίας·

8. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας βάσης
δεδομένων για τις διαφορετικές προσεγγίσεις και μέτρα που εφαρμόζονται σε εθνικό 
επίπεδο από το κάθε κράτος μέλος και να αξιολογήσει τη σκοπιμότητά τους και τη 
δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής τους και σε άλλους τομείς και εργασίες σε άλλα 
κράτη μέλη·

9. ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει πολιτικές που να εξετάζουν τόσο μέτρα γενικού
χαρακτήρα όσο και μέτρα τομεακού χαρακτήρα, προκειμένου να καταπολεμηθεί η 
αδήλωτη εργασία και να ρυθμιστεί με την πλήρη συμμετοχή των κοινωνικών παραγόντων 
και με ιδιαίτερη αναφορά στους τομείς που πλήττονται κατεξοχήν, όπως είναι ο 
ξενοδοχειακός τομέας και ο τομέας της εστίασης, η γεωργία, οι οικιακές εργασίες και ο 
κατασκευαστικός κλάδος·

10. ζητεί η προσέγγιση της Επιτροπής, με στόχο τη μείωση της οικονομικής ελκυστικότητας
της αδήλωτης εργασίας χάρη σε έναν καλύτερο ορισμό των συστημάτων φορολόγησης 
και κοινωνικής προστασίας, να συνοδεύεται από αποτελεσματικές πολιτικές δημιουργίας 
περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων απασχόλησης·

11. ζητεί η μεταρρύθμιση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας να αποτελέσει σκέλος 
μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης με στόχο τον συντονισμό των πολιτικών κοινωνικής 
προστασίας με τις φορολογικές και οικονομικές πολιτικές·

12. ζητεί από τα κράτη μέλη να προβλέψουν ισχυρά κίνητρα για όσους δεσμεύονται να
μετατρέψουν την αδήλωτη εργασία σε επίσημη οικονομική δραστηριότητα, καθώς και 
την προσφυγή στις άτυπες συμβάσεις για περιορισμένη χρονική περίοδο (δύο έτη)·

13. εκτιμά ότι η Επιτροπή πρέπει να παράσχει στήριξη, κυρίως μέσω μιας οδηγίας, στη 
διεθνική συλλογική διαπραγμάτευση που στοχεύει στην κατοχύρωση ομοιογενών 
αξιοπρεπών κατώτατων μισθών στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
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14. ζητεί, με βάση τις εμπειρίες που βιώνουν ορισμένα κράτη μέλη, την αξιολόγηση και την
προώθηση νέων κατηγοριών κανονικής εργασίας, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε 
αυτούς που εμπλέκονται σε αδήλωτες δραστηριότητες να νομιμοποιήσουν την κατάστασή 
τους, με τη χρήση για παράδειγμα της «επιταγής υπηρεσιών» (chèque emploi-service)·

15. έχει την πεποίθηση ότι η διαδικασία νομιμοποίησης των σχέσεων μαύρης εργασίας
οφείλει πάντοτε να ενέχει την υποχρέωση της εισφοράς που –όταν πρόκειται να 
διευκολύνουμε τα πράγματα για τον εργοδότη– θα μπορεί πάντοτε να καταβάλλεται 
προκαταβολικά στο δημόσιο ταμείο, αλλά που πρέπει πάντοτε να πραγματοποιείται·

16. ζητεί από τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν μεταβατικά συστήματα σε ό,τι αφορά την
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξουν την αγορά
εργασίας τους στους εργαζομένους που προέρχονται από τα νέα κράτη μέλη, δεδομένου 
ότι οι έστω και τμηματικοί περιορισμοί πρόσβασης στην αγορά εργασίας, πέραν του ότι 
αντιβαίνουν στο ευρωπαϊκό πνεύμα, ενέχουν τον κίνδυνο μεγαλύτερης προσφυγής στην 
αδήλωτη εργασία και πρόκλησης εδαφικών ανισορροπιών·

17. θεωρεί ότι μια απλοποίηση ή η μείωση των διοικητικών δαπανών, κυρίως για τις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις, δύναται να μειώσει την προσφυγή στην αδήλωτη εργασία·

18. εκφράζει την απαίτηση οι εταιρείες που αναθέτουν υπεργολαβίες να θεωρούνται
υπεύθυνες για ενδεχόμενες παρατυπίες σε ό,τι αφορά την καταβολή εισφορών και φόρων 
εκ μέρους των εταιρειών που αναλαμβάνουν τις υπεργολαβίες·

19. συστήνει θερμά έναν στενό συντονισμό σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των εμπλεκόμενων
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, καλώντας τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν καινοτόμες 
μεθόδους βασισμένες σε ειδικούς δείκτες και παραμέτρους αναφοράς των διαφόρων 
επιχειρηματικών τομέων, προκειμένου να καταπολεμηθεί η διάβρωση της φορολογικής 
βάσης·

20. υπενθυμίζει ότι μια αυστηρώς κατασταλτική πολιτική, αν δεν ακολουθείται από
συγκεκριμένα μέτρα εναρμόνισης μεταξύ των κρατών μελών, δύναται να οδηγήσει σε 
συγκέντρωση της αδήλωτης εργασίας στα κράτη με χαλαρότερη θεσμική διάρθρωση και 
εντός των οικονομιών με το χαλαρότερο κανονιστικό πλαίσιο·

21. καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να προτείνει στα κράτη μέλη και στους κοινωνικούς
και οικονομικούς παράγοντες, που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της αδήλωτης
εργασίας ένα «σύμφωνο για την ανάδυση της αδήλωτης εργασίας», με στόχο να επιτρέψει 
τη σταδιακή εμφάνιση των αδήλωτων δραστηριοτήτων, ένα σύμφωνο το οποίο πρέπει να 
εκλαμβάνεται ότι έχει περιορισμένη (διετή) χρονική ισχύ χωρίς να επιβάλλονται 
κυρώσεις, μετά δε την εκπνοή του οποίου θα είναι σε κάθε περίπτωση αναγκαίο να 
προβλέπονται μηχανισμοί αυστηρότερης εφαρμογής του καθεστώτος κυρώσεων·

22. συστήνει θερμά μια πιο δραστήρια παρέμβαση στην περίπτωση επιχειρήσεων –που 
απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους– που δεν είναι εγκατεστημένες στο κράτος εντός 
του οποίου ασκείται η δραστηριότητα και παρατηρεί ότι η απόφαση-πλαίσιο
005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με την εφαρμογή της 
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αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών1 θα μπορούσε να βελτιώσει την 
κατάσταση·

23. απαιτεί πιστότερη και αποτελεσματικότερη τήρηση του εργατικού δικαίου και των 
κανόνων που ισχύουν στα εργασιακά θέματα, ιδίως της οδηγίας 96/71/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με 
την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών2;

24. συστήνει θερμά έναν πιο σημαντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση
καλύτερης συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των επιθεωρήσεων εργασίας χάρη στην 
ενίσχυση των οικονομικών και τεχνολογικών πόρων των υπηρεσιών επιθεώρησης και 
προτείνει τη δημιουργία ενός είδους «ευρωπαϊκής κοινωνικής πλατφόρμας»·

25. συστήνει θερμά μια καλύτερη συνεργασία και κατανομή των πληροφοριών μεταξύ των
κρατών μελών προκειμένου να μελετηθεί το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας, 
επισημαίνοντας τα αποτελέσματα που εξασφαλίστηκαν και αυτά που δεν επιτεύχθηκαν·

26. τάσσεται υπέρ της δημιουργίας μιας επιτροπής υψηλού επιπέδου επιφορτισμένης να
συνδράμει τα κράτη μέλη στην επισήμανση και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, όσον 
αφορά τους ελέγχους και τη βελτίωση της νομοθεσίας για τους αποσπασμένους 
εργαζόμενους·

27. εκτιμά ότι χρειάζεται περαιτέρω ευαισθητοποίηση τόσο των εργαζομένων όσο και των
δυνητικών χρηστών σχετικά με τους κινδύνους και τα κόστη που συνδέονται με την 
αδήλωτη εργασία και σχετικά με τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν από την ανάδυση της 
μαύρης εργασίας·

28. συστήνει θερμά συνεχείς εκστρατείες καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, την
προώθηση πρωτοβουλιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε ευρωπαϊκό και τοπικό
επίπεδο, που συνδέουν τους κοινωνικούς παράγοντες, τους φορείς δημόσιας διοίκησης, τα 
εμπορικά επιμελητήρια και τα κέντρα για την απασχόληση, τα σχολικά ιδρύματα, τις 
νομαρχίες, καθώς και τα διάφορα συστήματα ελέγχου και καταστολής·

29. θεωρεί ότι οι μόνιμες εκστρατείες θα πρέπει να συνοδεύουν τα διάφορα μέτρα που
εγκρίνονται, προκειμένου να ευδοκιμήσει μια νοοτροπία υπέρ της νομιμότητας και της 
προαγωγής της ποιοτικής εργασίας και της κουλτούρας της νόμιμης επιχείρησης·

30. απαιτεί την υπογραφή από όλα τα κράτη μέλη της διεθνούς σύμβασης για την προστασία 
των δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών 
τους·

31. εκτιμά ότι για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας είναι σκόπιμο να
δημιουργηθούν μέσα προγραμματισμού σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα δίνουν 
ταυτόχρονα τη δυνατότητα να επιδιωχθούν πολιτικές κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης 
και να εφαρμοσθούν μέτρα εποπτείας και καταστολής·

                                               
1 ΕΕ L 76 της 22.3.2005, σ. 16.
2 ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1.
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32. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει το ενδεχόμενο της δημιουργίας ενός 
«Ευρωπαϊκού Ταμείου για την ανάδυση της νόμιμης εργασίας» με στόχο την υποστήριξη 
περιφερειακών και τοπικών σχεδίων για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας·

33. εκτιμά ότι, ακόμα και για το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας, απαιτείται προσφυγή στις
κρατικές ενισχύσεις που εξαιρούνται της υποχρέωσης γνωστοποίησης χάρη σε μια
διασταλτική ερμηνεία της έκφρασης «δημιουργία θέσεων απασχόλησης» και σε σχέση με 
την έννοια της «δημιουργίας κανονικής απασχόλησης»: παρατηρεί ότι η αδήλωτη εργασία 
δεν ισοδυναμεί με πραγματική απασχόληση και ότι, κατά συνέπεια, η προτροπή για τη 
νομιμοποίησή της δύναται να αποτελέσει «ενίσχυση για τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης»·

34. απαιτεί τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα της υγείας και της 
ασφάλειας στην εργασία και προωθητικών δραστηριοτήτων με στόχο την πρόληψη και τη
διάδοση της κουλτούρας της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, με ιδιαίτερη 
αναφορά στους τομείς όπου είναι μεγαλύτεροι οι κίνδυνοι ατυχήματος, εκεί όπου 
εντοπίζεται κατά βάση η αδήλωτη εργασία·

35. εκτιμά ότι μια ενδεδειγμένη πολιτική κατάρτισης αποτελεί την προπαιδεία για την 
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας·

36. σημειώνει την προαναφερόμενη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, που θεσπίζει κυρώσεις σε βάρος των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα 
διαμένοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπηκόους τρίτων χωρών·

37. εκτιμά ότι το ζήτημα της παράνομης απασχόλησης λαθρομεταναστών αποτελεί
πολύπλοκο πρόβλημα, το οποίο πάντως δεν μπορεί να επιλυθεί με το να περιοριστούμε σε 
κυρώσεις σε βάρος των εργοδοτών, αλλά που απαιτεί οριζόντια μέτρα σε ευρεία κλίμακα·

38. εκτιμά ότι η καταπολέμηση της διογκούμενης παραοικονομίας και ιδίως της
εκμετάλλευσης παράνομων μεταναστών εργαζόμενων μπορεί να στηριχθεί όχι μόνο σε
μια πολιτική καταστολής και απέλασης, αλλά και σε μέσα και μηχανισμούς πρόληψης και 
καταπολέμησης της εκμετάλλευσης των μεταναστών εργαζομένων, μέσω της πρόβλεψης 
της αναγνώρισης και της τήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και της 
εργασίας των λαθρομεταναστών·

39. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το εύρος του φαινομένου της μαύρης και αδήλωτης εργασίας είναι τέτοιο που η Ευρώπη και
τα θεσμικά της όργανα δεν μπορούν να τηρούν παθητική στάση. Όταν το ποσοστό της
αδήλωτης εργασίας υπερβαίνει το 20%, αυτό σημαίνει ότι έχουμε περιέλθει σε μια
κατάσταση κατάφωρης παρανομίας, που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, δεδομένου ότι 
δημιουργεί στην πράξη ισχυρή νόθευση του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ 
περιοχών. Οι λόγοι που προκαλούν την αδήλωτη εργασία είναι ποικίλοι: οφείλονται, δίχως
καμία αμφιβολία, σε ορισμένες εγγενείς ελλείψεις στις αγορές εργασίας σε ό,τι αφορά τη
δρομολογημένη αναδιοργάνωση ορισμένων επιχειρήσεων, αλλά και σε έναν ορισμένο βαθμό
τρωτότητας άλλων επιχειρήσεων, που είναι ανίκανες να διατηρηθούν στην αγορά· οφείλονται 
στην παράνομη μετανάστευση, αλλά και στην κοινοτική μετανάστευση επίσης, εξαρτώνται 
από την όχι πάντοτε ενάρετη συμπεριφορά των δημόσιων διοικήσεων και από ακατάλληλες
φορολογικές πολιτικές· φαίνεται, ωστόσο, προσήκον να κατανοηθεί καλύτερα ότι η απουσία 
αυστηρής καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε έντονη,
στο προσεχές μέλλον, αποδυνάμωση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη. 
Στην πραγματικότητα, απέναντι στις ιστορικές προκλήσεις που οφείλει να αντιμετωπίσει η
Ευρώπη –την παγκοσμιοποίηση και τη δημογραφική εξέλιξη– θα είναι δύσκολο να 
υλοποιήσουμε πολιτικές που να αίρονται στο ύψος αυτών των προκλήσεων, αν δεν είμαστε 
σε θέση να περιορίσουμε τους χώρους που καταλαμβάνει η ανεπίσημη οικονομία. Οι
συνέπειες, όμως, της αδήλωτης εργασίας, δεν σταματούν εδώ.

Εκ φύσεως, η αδήλωτη εργασία χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα από κάθε άποψη. Αν
παρατηρήσουμε τα δεδομένα που αφορούν τα εργατικά ατυχήματα, μπορούμε να
διαπιστώσουμε ότι μεγάλο ποσοστό αυτών των ατυχημάτων προκαλείται από τις τυπολογίες 
της παροχής υπηρεσιών.

Η Επιτροπή έθεσε ως στόχο τη μείωση κατά 25% των εργατικών ατυχημάτων μέχρι το 2014, 
χάρη στην ενεργητική καταπολέμηση της μαύρης και της αδήλωτης εργασίας.

Μια άλλη συνέπεια είναι η νόθευση των παραγόντων ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη
μεταξύ των επιχειρήσεων που λειτουργούν τηρώντας τους κανόνες και των επιχειρήσεων που 
δεν τους τηρούν. Πώς θα οικοδομήσουμε μια Ευρώπη διαφανούς ανταγωνισμού, αν ένα
τμήμα της αγοράς είναι διεφθαρμένο; Υπάρχει, τέλος, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, που 
πρέπει να υπογραμμιστεί. Η αδήλωτη εργασία είναι αποσταθεροποιητικός παράγοντας για τις 
διάφορες αγορές εργασίας, διαμορφώνοντας δύσκολα διαχειρίσιμες καταστάσεις.

Φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο να σημειωθεί πρόοδος στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού
της εργασίας και της ευελισφάλειας, αν δεν είμαστε σε θέση να νικήσουμε τη μαύρη και 
αδήλωτη εργασία και να δημιουργήσουμε λιγότερο κατακερματισμένες και περισσότερο 
ομοιογενείς αγορές εργασίας. Οριστικά και αμετάκλητα, πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές
ότι αν η Ευρώπη θέλει να επιτύχει τους στόχους που έχουν καθοριστεί στη στρατηγική της 
Λισαβόνας, δεν πρέπει βεβαίως να φείδεται προσπαθειών σε αυτόν τον αγώνα.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρώπη των 27 θα αποτιμάται ολοένα και περισσότερο
με βάση τη συνεκτικότητα των δικών της πολιτικών και τη δυνατότητα και βούλησή της να 
μετουσιώνει τα λόγια σε έργα.
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Αυτό ισχύει σε όλους τους τομείς, καλό όμως είναι να γνωρίζουμε πως ό,τι άπτεται της
εργασίας προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία για την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, δεδομένου ότι 
από την εργασία εξαρτάται το κοινωνικό μέλλον της Ευρώπης, η οικονομική της θέση και η 
ευημερία των ευρωπαίων πολιτών.

Η αποστολή, επομένως, είναι φιλόδοξη και απαιτεί σαφείς και συγκεκριμένες δράσεις αντί 
για λόγια.

Κατά τα λοιπά, η ιδιαιτερότητα της ευρωπαϊκής προσέγγισης σε αυτόν τον τομέα δείχνει
ξεκάθαρα ότι οι νέες πολιτικές γραμμές όσον αφορά την αδήλωτη εργασία αντιμετωπίζουν 
δυσχέρειες στο να αποτυπωθούν σε σαφώς καθορισμένα νομικά και θεσμικά μέσα, τα οποία 
με τη σειρά τους θα μπορούν να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα μέτρα στα διάφορα κράτη μέλη.

Αυτό συμβαίνει διότι ο τρόπος που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να παρέμβει κατά
της αδήλωτης εργασίας εξακολουθεί να επικεντρώνεται σε μέσα του μη δεσμευτικού «ήπιου 
δικαίου», με συνέπεια την αδυναμία να προσδοθεί κομβικής σημασίας ρόλος, από τη σκοπιά 
της αποτελεσματικότητας και της αιχμηρότητας, στην ευρωπαϊκή δράση στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης αυτού του φαινομένου. Είναι σωστό να επισημανθεί, πάντως, εν προκειμένω, 
ότι, ενώ οι τεχνικές εναρμόνισης στον τομέα της αδήλωτης εργασίας δεν σημείωσαν καμία
πρόοδο τα τελευταία χρόνια, η προσφυγή στο «ήπιο δίκαιο» επέτρεψε, αντιθέτως, να 
ωριμάσει προοδευτικά μια ορισμένη σύγκλιση των κρατών μελών στην κατεύθυνση 
στρατηγικών καταπολέμησης του προβλήματος της αδήλωτης εργασίας. Δεν μπορούμε παρά
να επισημάνουμε την έντονη ασυμμετρία μεταξύ των μέσων που θέλει και μπορεί να
χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις πολιτικές υπέρ μιας ποιοτικής εργασίας και των 
μέσων που χρησιμοποιούνται για τις πολιτικές που στοχεύουν στη διασφάλιση της ελευθερίας 
της αγοράς.

Στις επισημάνσεις της αναφορικά με την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, η Επιτροπή
συστήνει θερμά τον εξορθολογισμό και την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των
εθνικών κανονιστικών πλαισίων στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, επισημαίνοντας
ορισμένους στόχους που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, χωρίς ωστόσο να εφοδιάζεται με 
συγκεκριμένα και ενδεδειγμένα μέσα που είναι αναγκαία για την επιδίωξη αυτών των 
στόχων.

Ας αναλογιστούμε, για παράδειγμα, τη δυνατότητα μείωσης τουλάχιστον των εμποδίων
προσφυγής στις άτυπες μορφές απασχόλησης, στη χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών
ταμείων για τον ίδιο στόχο ή ακόμα και στη δυνατότητα παροχής στήριξης, κυρίως μέσω μιας 
οδηγίας, σε μια διεθνική συλλογική διαπραγμάτευση, της οποίας ο στόχος να είναι η 
αποσαφήνιση των τάσεων για την καθιέρωση ομοιογενών κατώτατων μισθών στην Ευρώπη.

Για όλους αυτούς τους λόγους, επομένως, μένουν να γίνουν πολλά ακόμη για την ενίσχυση
της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας. Η παρούσα έκθεση επιζητεί να ενταχθεί σε αυτή
την προοπτική και οι προτάσεις που εμπεριέχει φιλοδοξούν να οριοθετήσουν με χρήσιμο 
τρόπο το περίγραμμα της στήριξης αυτού του αγώνα.
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