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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

teema „Tõhustagem võitlust deklareerimata töö vastu” kohta
(2008/2035(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele „Tõhustagem võitlust deklareerimata töö 
vastu” (KOM(2007)0628);

– võttes arvesse parlamendi 21. septembri 2000 aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta 
deklareerimata töö kohta1;

– võttes arvesse nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 22. 
aprilli 1999. aasta resolutsiooni liikmesriikide asutuste vahelise parema koostöö 
toimimisjuhendi kohta rahvusvahelise hüvitiste ja sotsiaalkindlustusmaksete pettuse ja 
deklareerimata töö vastases võitluses ning töötajate riikidevahelises vahendamises2;

– võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 1999 direktiivi 1999/85/EÜ, millega muudetakse 
direktiivi 77/388/EMÜ seoses võimalusega katseliselt kohaldada vähendatud 
käibemaksumäära töömahukate teenuste suhtes3; 

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele „Euroopa tööhõivestrateegia tulevik „Täielik 
tööhõive ja parem töö kõigile”” (KOM(2003)0006);

– võttes arvesse nõukogu 22. juuli 2003. aasta otsust 2003/578/EÜ ja 12. juuli 2005. aasta 
otsust 2005/600/EÜ liikmesriikide tööhõivepoliitikat käsitlevate suuniste kohta ja eriti 
suuniseid nr 9 ja 214;

– võttes arvesse nõukogu otsust deklareerimata töö muutmise kohta alaliseks töökohaks5;

– võttes arvesse komisjoni teatist kevadisele Euroopa Ülemkogu istungjärgule pealkirjaga 
„On aeg tõsta tempot: uus partnerlus majanduskasvu ja töökohtade loomise nimel” 
(KOM(2006)0030);

– võttes arvesse nõukogu 6. oktoobri 2006. aasta otsust 2006/702/EÜ ühtekuuluvust 
käsitlevate ühenduse strateegiliste suuniste kohta6;

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele „ Aruanne 2003. aasta ühinemislepingus 
sätestatud üleminekukorra toimimise kohta (ajavahemik 1. mai 2004 – 30. aprill 2006)” 

                                               
1 ELT C 146, 17.5.2008, lk 102.
2 ELT C 125, 6.5.1999, lk 1.
3 ELT L 277, 28.10.1999, lk 34.
4 ELT L 197, 5.8.2003, lk 13 ja ELT L 205, 6.8.2005, lk 2.
5 ELT L 291, 31.10.2006, lk 11.
6 ELT C 260, 29.10.2003, lk 1.
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(KOM(2006)0048);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 23. mai 2007. aasta resolutsiooni inimväärse töö 
tagamise kohta kõigi jaoks1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 11. juuli 2007. aasta resolutsiooni tööõiguse 
ajakohastamise kohta 21. sajandi sõlmküsimuste lahendamisel2;

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
sätestatakse karistused ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike 
tööandjatele (KOM(2007)0249);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 29. novembri 2007. aasta resolutsiooni kaitstud 
paindlikkuse ühiste põhimõtete kohta3;

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele komisjoni rohelise raamatu „Tööõiguse 
ajakohastamine 21. sajandi sõlmküsimuste lahendamisel” üle toimunud avaliku arutelu 
tulemuste kohta (KOM(2007)0627);

– võttes arvesse majanduskasvu ja tööhõive loomise kompleksseid suuniseid (2008–2010) 
(KOM(2007)0803);

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) tegevuskava inimväärse töö 
kohta; 

– võttes arvesse ILO põhilisi töönorme, ILO konventsioone ja soovitusi töö halduse ja 
inspekteerimise kohta, mis on rahvusvaheliseks viiteks, kui on vaja tagada töötingimuste 
ja töötajate kaitse seadusesätete rakendamist; 

– võttes arvesse ILO konventsiooni nr 143 võõrtöötajate kohta (1975) ja ILO lisasätteid 
sisserännanud töötajate kohta, mis näevad ette kõikide vajalike ja sobivate meetmete 
võtmise, et kõrvaldada ebaseaduslik sisseränne, mille eesmärgiks on töö otsimine, ning 
sisserännanute ebaseaduslik töö, ja võttes arvesse teiselt poolt sätteid, mis näevad ette 
administratiivseid, tsiviil- ja kriminaalkaristusi seoses sisserännanud töötajate 
ebaseadusliku tööga;

– võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta soovitust ebaseadusliku sisserände ja 
tööhõive vastase võitluse vahendite ühtlustamise kohta4;

– võttes arvesse nõukogu 27. septembri 1996. aasta soovitust kolmandate riikide kodanike 
ebaseadusliku töö vastase võitluse kohta5;

– võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (EUROFOUND) 

                                               
1 ELT C 102 E, 24.4.2008, lk 321.
2 Sellel kuupäeval vastu võetud tekstid, P6_TA(2007)0339.
3 Sellel kuupäeval vastu võetud tekstid, P6_TA-PROV(2007)0574.
4 ELT C 5, 10.1.1996, lk 1.
5 ELT C 304, 14.10.1996, lk 1.
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aruannet deklareerimata töö vastase võitluse kohta Euroopa Liidus1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 136 ja 145;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning majandus- ja 
rahanduskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni, naiste õiguste ja 
soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi 
(A6-0000/2008),

A. arvestades, et deklareerimata töö on keeruline nähtus, mille ulatust on raske määratleda, 
võttes arvesse, et seda mõjutavad mitmed majanduslikud, sotsiaalsed, institutsioonilised ja
kultuurilised tegurid; 

B. arvestades, et deklareerimata töö on Euroopa tööturgudel eriti muret tekitav ja jätkuv 
nähtus, mis võib Euroopa sotsiaalmudeli ümber lükata, võttes arvesse, et see kujutab 
endast takistust majanduskasvu soodustavale majandus-, eelarve ja sotsiaalpoliitikale, 
arvestades, et see on muu hulgas vastutav konkurentsi moonutamise eest siseturul, võttes 
arvesse, et see loob teiste riikide või teiste ettevõtete suhtes ebalojaalse konkurentsi;

C. arvestades, et deklareerimata töö on sotsiaalse dumpingu peamine kaasaaitaja ja seega üks 
võtmeteemasid ELi tööõiguse ajakohastamisel;

D. arvestades, et deklareerimata töö puudutab kõige enam töömahukaid sektoreid nagu 
põllumajandus, ehitus, majapidamis-, majutus- ja toitlustusteenused, mida iseloomustavad 
ebakindlus ja ebasoodsad töötingimused;

E. arvestades, et deklareerimata tööd soodustab eriti tööstuslik ümberkorraldus 
alltöövõtukettides, mis kutsub esile füüsilisest isikutest ettevõtjate arvu suurenemise, keda 
mõnikord ei deklareerita; 

F. arvestades, et immigratsiooniprobleem on seotud deklareerimata tööga, arvestades, et 
sisserändajaid, kes on tihti illegaalsed, võetakse deklareerimata töödele, tihti ebakindlatel 
tingimustel; 

G. arvestades, et kodutöötajad on tihti deklareerimata tööjõu oluliseks allikaks, keda sageli 
massiliselt ekspluateeritakse, ning et suur osa nendest töötajatest on peamiselt 
sisserännanud töötajad, kellest paljud on ebaseaduslikud töötajad; 

H. arvestades, et deklareerimata töid ei arvestata maksustamise baasi ja et need kahjustavad 
sotsiaalkaitse ja avalike teenuste rahastamist ja jaotamist, piirates muu hulgas 
liikmesriikide suutlikkust laiendada sotsiaalteenuseid;

I. arvestades, et selleks, et tõhusalt võidelda „mustalt“ töötamise vastu, on hädavajalik 
tugevdada tööinspektsiooni, maksuametite ja sotsiaalpartnerite abiga järelevalve- ja 
karistusmehhanisme; 

                                               
1 Tackling undeclared work in the European Union (Deklareerimata töö probleemi käsitlemine Euroopa Liidus), 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
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J. arvestades, et deklareerimata töö toob kaasa negatiivseid tagajärgi kõikidele Lissaboni 
strateegia eesmärkidele: täielik tööhõive, töö kvaliteet ja tööviljakus ning sotsiaalne 
ühtekuuluvus,

1. väljendab sügavat muret deklareerimata töö ulatuse üle, mis mõnes liikmesriigis on 20 % 
SKTst või rohkem;

2. tervitab komisjoni algatust, kes loeb deklareerimata töö Euroopa tasandil poliitiliste 
prioriteetide hulka ning nõuab olulisi sekkumisi ühenduse ja riiklikul tasandil;

3. nendib siiski raskusi Euroopa deklareerimata töö poliitiliste suundumiste 
konkretiseerimisel hästi määratletud õiguslik-institutsioonilisteks vahenditeks, mis võivad 
väljenduda igas liikmesriigis konkreetsete meetmetena;

4. märkab tugevat asümmeetriat vahendite vahel, mida Euroopa Liit võib kasutada 
kvaliteetse töö tagamise poliitikate jaoks, ja vahendite vahel, mida kasutatakse 
turuvabaduse tagamise poliitikate jaoks;

5. palub niisiis, et Euroopa Liidu tegevus võitluses deklareerimata töö vastu oleks 
operatiivsem ja otsustavam vältimaks, et tööõiguse ajakohastamise Euroopas jääks lihtsalt 
teoreetiliseks väljaütlemiseks;

6. rõhutab, et deklareerimata töö vastab siseriiklikes õigusaktides mitmetele määratlustele 
ning et liikmesriikide ühine määratlus aitaks kaasa selle nähtuse statistikaga seotud 
ebakindluste kõrvaldamisele; täheldab seoses sellega, et komisjoni raportis kasutatud 
määratlust, kus eristatakse seaduslikke ja ebaseaduslikke tegevusi, võib kasutada 
lähtepunktina, teades, et nähtuse ulatus on liikmesriikides kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt 
erinev;

7. palub komisjonil teha ettepanekuid üleüldiselt tunnustatud meetodite väljatöötamiseks, et 
mõõta deklareerimata tööd;

8. palub komisjonil kaaluda andmepanga loomist eri liikmesriikides ellu viidavate 
lähenemiste ja meetmete kohta, ning milles hinnatakse nende teostatavust ja ülekantavust 
teiste liikmesriikide teistesse valdkondadesse ja töödesse;

9. palub komisjonil välja töötada nii üldiseid kui ka valdkondlikke meetmeid sisaldavaid 
poliitikaid, et ära hoida ja reguleerida deklareerimata tööd sotsiaalsete osalejate täieliku 
osalemisega ja pöörates erilist tähelepanu kõige enam mõjutatud sektoritele, nagu 
hotellindus ja restoranid, põllumajandus, töö kodumajapidamistes ja ehitus;

10. palub, et komisjoni lähenemine, mis püüab vähendada deklareerimata töö majanduslikku 
atraktiivsust tänu paremale maksu- ja sotsiaalkaitsesüsteemide määratlusele, lisanduks 
tõhusale rohkearvulisemate ja kvaliteetsemate töökohtade loomise poliitikale;

11. palub, et sotsiaalkaitsesüsteemide reform oleks osa integreeritud lähenemisest, mis püüab 
sotsiaalkaitsepoliitikat kooskõlastada maksu- ja majanduspoliitikaga;

12. palub liikmesriikidel näha ette tugevaid stiimuleid neile, kes muudavad deklareerimata töö 
ametlikuks majanduseks, ning võtavad kasutusele ebatüüpilised tähtajalised lepingud 
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(kaks aastat);

13. on seisukohal, et komisjon peab toetama, eriti direktiivi kaudu, rahvusvahelisi 
kollektiivseid läbirääkimisi, mille eesmärgiks on tagada minimaalsed inimväärsed palgad, 
mis on ühtlased kogu Euroopa Liidus;

14. palub osas liikmesriikides läbi elatud kogemuste põhjal uute seadusliku töö kategooriate 
hindamist ja edendamist, et võimaldada neil, kes on kaasatud nendesse deklareerimata 
tegevustesse, oma olukorda reguleerida, kasutades näiteks tööteenuste tšekke;

15. on veendunud, et deklareerimata töösuhte muutmine deklareeritud töösuhteks peab alati 
sisaldama lõivukohustust, mida – kui tahetakse tööandjale asja lihtsamaks teha – võib 
riigile alati ennetavalt maksta, kuid mida tuleb alati täita;

16. palub liikmesriikidel, kes on rakendanud töötajate vabale liikumisele Euroopa Liidus 
üleminekukorraldusi, avada oma tööturg uutest liikmesriikidest pärit töötajatele, 
arvestades, et isegi osalised piirangud tööturule pääsemiseks, peale selle, et nad on 
Euroopa vaimsuse vastased, ähvardavad suurendada deklareerimata töö kasutamist ja 
tekitada territoriaalset tasakaalutust; 

17. on seisukohal, et halduskulutuste lihtsustamine või vähendamine, eriti väikestele ja 
keskmistele ettevõtetele, võib vähendada deklareerimata töö kasutamist; 

18. nõuab, et allettevõtjatega ettevõtteid peetaks vastutavaks allettevõtjate võimalike 
maksueeskirjade eiramise eest;

19. soovitab riiklikul tasandil tihedat koordineerimist asjakohaste avaliku ja erasektori 
organisatsioonide vahel, kutsudes liikmesriike üles kasutama uuenduslikke meetodeid, 
mis toetuvad ettevõtte eri sektoritele omastele näitajatele ja võrdlusparameetritele, et 
võidelda maksudest kõrvalehoidumise vastu;

20. tuletab meelde, et üksnes karistav poliitika, kui sellele ei järgne konkreetseid 
ühtlustamismeetmeid liikmesriikide vahel, võib keskendada deklareerimata töö vähem 
struktureeritud riikidesse ja vähem reglementeeritud majandustesse;

21. kutsub seoses sellega komisjoni üles pakkuma deklareerimata töö vastu võitlevatele 
liikmesriikidele ja sotsiaalsetele ja majanduslikele osalejatele „deklareerimata töö 
seadustamise lepingut” mis võimaldaks deklareerimata tegevuste järkjärgulist 
seadustamist, seda lepingut peaks rakendama ilma karistusi kasutamata piiratud 
üleminekuaja (kahe aasta) jooksul, mille lõppedes on vaja siiski ette näha karistussüsteemi 
karmistamise mehhanisme;

22. soovitab aktiivsemat sekkumist ebaseaduslikku tööjõudu värvanud ettevõtete puhul, kelle 
peakorter ei asu riigis, kus nad tegutsevad, ja jälgib, kas nõukogu 24. veebruari 2005. 
aasta raamotsus 2005/214/JSK rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte 
kohaldamise kohta1 võiks olukorda parandada;

23. nõuab tööõiguse ja kehtivate töö normide, eriti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

                                               
1 ELT L 76, 22.3.2005, lk 16.
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detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ suuremat ja tõhusamat järgimist töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega1;

24. soovitab Euroopa Liidu suuremat rolli tööinspektsioonide vahelise parema koostöö ja 
koordineerimise edendamisel tänu inspektsiooniteenistuste majandus- ja tehnoloogiliste 
ressursside tugevdamisele ning pakub välja teatava Euroopa sotsiaalse platvormi loomise;

25. soovitab liikmesriikide vahel paremat koostööd ja teabe jaotamist, et uurida 
deklareerimata töö nähtust, näidates ära saavutatud tulemused ja selle, mida ei saavutatud;

26. kiidab heaks kõrgetasemelise komitee loomise, mille ülesandeks on aidata liikmesriike 
töötajate lähetamise kontrollimisel ja õigusaktide parandamisel häid tavasid tuvastada ja 
vastastikku vahetada;

27. on seisukohal, et tuleb tõsta nii töötajate kui võimalike kasutajate teadlikkust 
deklareerimata tööga seotud ohtudest ja kuludest ning „mustalt“ töötamise seaduslikuks 
muutmise eelistest;

28. soovitab pidevaid deklareerimata töö vastase võitluse kampaaniaid, teavitamise ja 
teadlikkuse tõstmise algatuse edendamist Euroopa ja kohalikul tasandil, mis ühendaksid 
sotsiaalsed osalejad, kontrollivad ametiasutused, kaubanduskojad ja tööhõivekeskused, 
õppeasutused, haldusüksuste valitsemisorganid ning erinevad kontrolli- ja 
karistussüsteemid;

29. on seisukohal, et pidevad kampaaniad peavad saatma erinevaid rakendatud meetmeid, et 
juurutada seaduslikkuse, kvaliteetse töö edendamise ja seadusliku ettevõtte kultuuri;

30. nõuab, et kõik liikmesriigid allkirjastaksid kõikide sisserännanud töötajate ja nende 
pereliikmete õiguste kaitse rahvusvahelise konventsiooni;

31. on seisukohal, et deklareerimata töö vastu võitlemiseks tuleks paika panna 
programmivahendid kohalikul ja Euroopa tasandil, mis võimaldaksid samal ajal taotleda 
sotsiaal-majandusliku arengu poliitikaid ja viia ellu järelevalve- ja karistusmeetmeid;

32. palub komisjonil hinnata Euroopa seadusliku töö edendamise fondi võimalikku loomist, 
mis toetaks regionaalseid ja kohalikke deklareerimata töö vastase võitluse plaane;

33. on seisukohal, et isegi deklareerimata töö puhul tuleb kasutada riigiabi, mis on vabastatud 
teavitamise kohustusest tänu väljendi „töökohtade loomine” laiale tõlgendamisele ja 
„töökoha loomise” mõistele: täheldab, et deklareerimata töö ei võrdu tõelise töökohaga ja 
et selle tagajärjel võib selle seaduslikuks muutmisele õhutamist võrdsustada „abiga 
töökohtade loomisele”;

34. nõuab teadusprojektide rahastamist tervishoiu ja tööohutuse vallas tööl ning töötervishoiu 
ja tööohutuse kultuuri levitamist edendavate tegevuste rahastamist, pöörates erilist 
tähelepanu sektoritele, kus õnnetuse oht on kõige suurem ja kus deklareerimata tööd kõige 
sagedamini esineb;

                                               
1 ELT L 18, 21.1.1997, lk 1.
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35. on seisukohal, et sobiva väljaõppe poliitika on deklareerimata töö vastase võitluse 
eeltingimuseks;

36. võtab teadmiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu eelmainitud direktiivi ettepaneku, mis 
näeb ette karistusi tööandjatele, kes kasutavad illegaalselt Euroopa Liidus elavate
kolmandate riikide kodanike teenuseid; 

37. on seisukohal, et ebaseaduslik töö on keeruline probleem, mida ei saa siiski lahendada, 
piirdudes tööandjate vastaste karistustega, vaid mis nõuab laiaulatuslikke 
valdkondadevahelisi meetmeid;

38. on seisukohal, et mitteametliku majanduse ja eriti ebaseaduslike sisserännanud töötajate 
kasutamise vastane võitlus võib toetuda mitte ainult karistuste ja väljasaatmise poliitikale, 
vaid sisserännanud töötajate ekspluateerimise ennetamise ja selle vastu võitlemise 
vahenditele ja mehhanismidele, mis näevad ette inimeste põhiõiguste ja ebaseaduslike 
sisserännanute töö tunnustamise ja austamise;

39. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

„Mustalt“ töötamise ja deklareerimata töö ulatus on selline, et Euroopa Liit ja selle 
institutsioonid ei saa seda passiivselt pealt vaadata. Kui deklareerimata töö ületab 20 %, 
tähendab see, et olukord on väga selgelt ebaseaduslik ning seda ei tohi sallida, võttes arvesse, 
et see põhjustab tugevat moonutust ettevõtete ja territooriumide vahelises konkurentsis. 
Põhjused, mis tekitavad deklareerimata tööd, on erinevad: need tulenevad kahtlemata 
tööturgudele omastest puudustest seoses teatud ettevõtetes praegu toimuvate 
ümberkorraldustega, aga ka teiste ettevõtete teatud nõrkusest, kes ei suuda turul püsida; need 
tulenevad ebaseaduslikust sisserändest, aga ka ühenduses toimuvast rändest, need sõltuvad 
avaliku sektori organisatsioonide mitte alati korralikust käitumisest ja ebasobivatest
maksupoliitikatest; tundub siiski kohane teha paremini selgeks, et karmi võitluse puudumine 
deklareerimata töö vastu ähvardab lähemas tulevikus tugevasti nõrgendada 
sotsiaalkindlustussüsteeme Euroopas. Tegelikult on nende ajalooliste nähtuste –
üleilmastumise ja demograafilise arengu – valguses, millega Euroopa peab vastamisi seisma, 
keeruline viia ellu poliitikat nendele väljakutsetele vastamiseks nõutaval tasemel, kui me ei 
suuda vähendada mitteametliku majanduse poolt hõivatud ruumi. Aga deklareerimata töö 
tagajärjed sellega ei lõpe.

Oma olemuselt on tegu tööga, mida iseloomustab ebakindlus kõige suhtes. Kui jälgime 
tööõnnetuste andmeid, näeme, et suure osa neist õnnetustest on põhjustanud töö teostamise 
viis.

Komisjon seadis endale eesmärgiks vähendada aastaks 2014 tööõnnetuste arvu 25 % võrra 
tänu aktiivsele võitlusele „mustalt“ töötamise ja deklareerimata töö vastu.

Teine tagajärg on konkurentsitegurite rikkumine Euroopas ettevõtete vahel, kes tegutsevad 
reeglite järgi, ja nende vahel, kes reegleid ei austa. Kuidas ehitada üles läbipaistva 
konkurentsiga Euroopat, kui osa turust on korrumpeerunud? Lõpuks on vaja rõhutada üht teist 
olulist elementi. Deklareerimata töö on mitmetele tööturgudele destabiliseeriv tegur, mis toob 
kaasa raskesti reguleeritavaid olukordi.

Töö kaasajastamise ja kaitstud paindlikkuse valdkonnas on äärmiselt keeruline edasi liikuda, 
kui ei olda võimelised võitma „mustalt“ töötamist ja deklareerimata tööd ning looma vähem 
segmenteeritud ja ühtlasemaid tööturgusid. Lõpuks peaks selgelt esile tulema, et kui Euroopa 
tahab saavutada Lissaboni strateegias määratud eesmärke, ei saa ta selle võitluse arvelt kokku 
hoida.

Pole mingit kahtlust, et 27 liikmega Euroopa Liidul on keerulisem tagada omaenda poliitikate 
sidusust, oma suutlikkust ja oma tahet vormida sõnad tegudesse.

See kehtib kõikides valdkondades, aga on kasulik teada, et töösse puutuval on eriline tähtsus 
Euroopa avalikule arvamusele, arvestades, et tööst sõltuvad Euroopa sotsiaalne tulevik, selle 
majanduslik olukord ja Euroopa kodanike heaolu.

Ülesanne on seega ambitsioonikas ning nõuab pigem selgeid ja konkreetseid tegusid kui sõnu.

Peale selle näitab Euroopa lähenemise erilisus selles sektoris selgelt, et uutel poliitilistel 
suunistel deklareerimata töö suhtes on raskusi kehastuda hästi määratletud õiguslikes ja 
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institutsioonilistes vahendites, mis omakorda saaksid teostuksid eri liikmesriikides 
konkreetsete meetmetena.

Seda seetõttu, et vorm, mida Euroopa Liit kasutab deklareerimata töö vastu sekkumiseks, 
keskendub endiselt „pehme seaduse” vahenditele, mille tagajärjeks on võimetus muuta 
Euroopa tegevus selle nähtuse vastases võitluse tõhusamaks ja otsustavamaks. Siiski on 
sellega seoses õige välja tuua, et sellal, kui deklareerimata töö ühtlustamise tehnikad pole 
viimastel aastatel mingit edasiminekut näidanud, on „pehme seaduse” kasutamine see-eest 
võimaldanud liikmesriikides küpseda järk-järgult teatud koondumisel, et liikuda 
deklareerimata töö vastase võitluse strateegiate poole. Ei saa jätta välja toomata tugevat 
asümmeetriat vahendite vahel, mida Euroopa Liit saab ja tahab kasutada kvaliteetset tööd 
soodustavate poliitikate jaoks, ning vahendite vahel, mida kasutatakse turuvabaduse tagamise 
poliitikate jaoks.

Oma juhistes deklareerimata töö vastase võitluse kohta soovitab komisjon töösuhete riiklike 
õigusnormide ratsionaliseerimist ja tõhusaks muutmist, tuues välja teatud väga huvitavad 
eesmärgid, andmata siiski nende eesmärkide taotlemiseks vajalikke täpseid ja sobivaid 
vahendeid.

Mõtleme näiteks võimalusele vähendada vähemalt ebatüüpilise töö kasutamise takistusi, 
struktuurifondide kasutamisele samal eesmärgil või võimalusele toetada, eriti direktiivi kaudu, 
rahvusvahelisi kollektiivseid läbirääkimisi, mille eesmärk oleks konkretiseerida 
miinimumpalkade ühtlustamise suundumisi Euroopas.

Seoses kõigi nende põhjustega on seega palju teha, et tugevdada võitlust deklareerimata töö 
vastu. Esitatud raportiga püütakse sellele eesmärgile kaasa aidata ning selles sisalduvate 
ettepanekute eesmärk on visandada kasulikud kontuurjooned selle võitluse toetuseks.
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