
PR\722757FI.doc PE406.009v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta

2008/2035(INI)

7.5.2008

MIETINTÖLUONNOS
aiheesta ”Tehokkaammin pimeää työtä vastaan”
(2008/2035(INI))

Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta

Esittelijä: Pier Antonio Panzeri

Lausunnon valmistelija (*):
Theodor Dumitru Stolojan,
talous- ja raha-asioiden valiokunta

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 47 artikla



PE406.009v01-00 2/11 PR\722757FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

PR_INI

SISÄLTÖ

Sivu

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ...........................................3

PERUSTELUT.....................................................................................................................10



PR\722757FI.doc 3/11 PE406.009v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

aiheesta ”Tehokkaammin pimeää työtä vastaan”
(2008/2035(INI))

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Tehokkaammin pimeää työtä vastaan”
(KOM(2007)0628),

– ottaa huomioon 21. syyskuuta 2000 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 
pimeästä työstä1,

– ottaa huomioon neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden edustajien 22. huhtikuuta 1999 antaman päätöslauselman 
menettelyohjeista jäsenvaltioiden viranomaisten välistä tehostettua yhteistyötä varten, 
joka koskee sosiaaliturvaetuuksien väärinkäytön ja sosiaaliturvamaksupetosten ja pimeän 
työn torjumista sekä rajatylittävää työntekijöiden vuokraamista2,

– ottaa huomioon neuvoston direktiivin 1999/85/EY, annettu 22. lokakuuta 1999, direktiivin 
77/388/ETY muuttamisesta sisällyttämällä siihen mahdollisuus soveltaa 
kokeiluluontoisesti alennettua arvonlisäverokantaa erityisen työvaltaisiin palveluihin3,

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Euroopan työllisyysstrategian 
tulevaisuus – Täystyöllisyyteen ja parempiin työpaikkoihin tähtäävä 
strategia"(KOM(2003)0006),

– ottaa huomioon 22. heinäkuuta 2003 ja 12. heinäkuuta 2005 tehdyt neuvoston 
päätökset 2003/578/EY ja 2005/600/EY jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoista ja etenkin suuntaviivoista nro 9 ja 214,

– ottaa huomioon neuvoston päätöslauselman pimeän työn muuttamisesta lailliseksi työksi5,

– ottaa huomioon komission tiedonannon kevään Eurooppa-neuvostolle: ”Aika kiristää 
tahtia – Uusi kasvua ja työllisyyttä edistävä kumppanuus” (KOM(2006)0030),

– ottaa huomioon yhteisön koheesiopolitiikan strategisista suuntaviivoista 6. päivänä 
lokakuuta 2006 tehdyn neuvoston päätöksen 2006/702/EY6,

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Kertomus vuoden 2003 

                                               
1 EUVL C 146, 17.5.2008, s. 102.
2 EYVL C 125, 6.5.1999, s. 1.
3 EYVL L 277, 28.10.1999, s. 34.
4 EUVL L 197, 5.8.2003, s. 13 ja EUVL L 205, 6.8.2005, s. 2.
5 EUVL L 291, 31.10.2006, s. 11.
6 EUVL C 260, 29.10.2003, s. 1.
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liittymissopimuksessa vahvistettujen siirtymäjärjestelyjen toimivuudesta (1. toukokuuta 
2004 – 30. huhtikuuta 2006 välinen aika)” (KOM(2006)0048),

– ottaa huomioon 23. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman ihmisarvoisesta työstä 
kaikille1,

– ottaa huomioon 11. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman työlainsäädännön 
uudistamisesta 2000-luvun haasteita vastaavaksi2,

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maassa 
laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavien 
seuraamusten säätämisestä (KOM(2007)0249),

– ottaa huomioon 29. marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman yhteisistä 
joustoturvaperiaatteista3,

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle komission vihreään kirjaan 
”Työlainsäädäntö 2000-luvun haasteiden tasalle” liittyvän julkisen kuulemisen tuloksista 
(KOM(2007)0627),

– ottaa huomioon kasvun ja työllisyyden yhdennetyt suuntaviivat (2008-2010) 
(KOM(2007)0803),

– ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestö ILO:n ihmisarvoista työtä koskevan 
toimintaohjelman,

– ottaa huomioon ILO:n työtä koskevat perusluonteiset normit sekä ILO:n työhallintoa ja 
työtarkastuksia koskevat sopimukset ja suositukset, jotka toimivat kansainvälisenä 
viitekehyksenä, kun on taattava työolosuhteita ja työntekijöiden suojelemista koskevien 
lakitekstien soveltaminen,

– ottaa huomioon ILO:n siirtotyöläisiä koskevan yleissopimuksen nro 143 (1975) ja ILO:n 
täydentävät maahanmuuttajatyöntekijöitä koskevat määräykset, joissa säädetään 
tarvittaviin ja asianmukaisiin toimiin ryhtymisestä laittoman siirtolaisuuden torjumiseksi, 
kun sen tarkoituksena on työnhaku, sekä maahanmuuttajien laittoman työnteon 
torjumiseksi, ja ottaa toisaalta huomioon määräykset, joiden tavoitteena on hallinnollisten, 
siviilioikeudellisten ja rikosoikeudellisten seuraamuksien soveltaminen 
maahanmuuttajatyöntekijöiden laittomaan työhön,

– ottaa huomioon neuvoston 22. joulukuuta 1995 antaman suosituksen laittoman 
maahanmuuton ja työnteon torjuntakeinojen yhdenmukaistamisesta4,

– ottaa huomioon neuvoston 27. syyskuuta 1996 antaman suosituksen kolmansien maiden 

                                               
1 EUVL C 102, 24.4.2008, s. 321.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0339.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA-PROV(2007)0574.
4 EYVL C 5, 10.1.1996, s. 1.
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kansalaisten laittoman työnteon torjumisesta1,

– ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (EUROFOUND) raportin 
pimeän työn torjumisesta Euroopan unionissa2,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 136 ja 145 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan, 
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan ja sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

A. ottaa huomioon, että pimeä työ on monimutkainen ilmiö, jonka laajuutta on vaikea 
määritellä, koska siihen vaikuttavat monet taloudelliset, sosiaaliset, institutionaaliset ja 
kulttuuriset tekijät,

B. ottaa huomioon, että pimeä työ on Euroopan työmarkkinoilla erityisen huolestuttava 
piirre, joka uhkaa johtaa Euroopan sosiaalisen mallin epäonnistumiseen, sillä se on 
esteenä talous-, budjetti- ja sosiaalipolitiikoille, joiden tavoitteena on kasvu, ottaen 
huomioon, että se on lisäksi vastuussa kilpailun vääristymisestä sisämarkkinoilla, koska se 
saa aikaan vilpillistä kilpailua muita valtioita tai yrityksiä kohtaan,

C. ottaa huomioon, että pimeä työ on sosiaalisen polkumyynnin pääasiallinen lähde ja näin 
ollen yksi avainaiheista Euroopan työlainsäädännön uudistamisessa,

D. ottaa huomioon, että alat, joita pimeä työ eniten koskee, ovat erityisen työvoimavaltaisia, 
kuten maatalousala, rakennusala, kotitalouspalvelut, majoitus- ja ravintolapalvelut, ja 
niille on luonteenomaista epävarmuus ja epäedulliset palkkaehdot,

E. ottaa huomioon, että pimeää työtä edistää varsinkin alihankintaketjujen teollinen 
uudelleenjärjestäminen, joka lisää riippumattomien, toisinaan pimeästi toimivien, 
työntekijöiden määrää,

F. ottaa huomioon, että maahanmuuton ongelma liittyy pimeään työhön, koska usein 
laittomat maahanmuuttajat tekevät usein pimeää työtä, usein epävakaissa oloissa,

G. ottaa huomioon, että kotitaloustyöntekijät ovat usein merkittävä pimeän työvoiman lähde, 
että he ovat usein laajan hyväksikäytön uhreja ja että suuri osa näistä työntekijöistä on 
pääasiassa maahanmuuttajatyöntekijöitä, joiden joukossa on runsaasti laittomia tai 
luvattomia työntekijöitä,

                                               
1 EYVL C 304, 14.10.1996, s. 1.
2 Tackling undeclared work in the European Union, 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
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H. ottaa huomioon, että pimeää työtä ei sisällytetä veropohjaan ja että se jäytää sosiaaliturvan 
ja julkisten palveluiden rahoituksen ja jakautumisen perustuksia rajoittaen lisäksi 
jäsenvaltioiden kykyä laajentaa sosiaalisia palveluita,

I. ottaa huomioon, että pimeän työn tehokasta torjuntaa varten on välttämätöntä vahvistaa 
valvonta- ja seuraamusjärjestelmiä työsuojelutarkastuspalveluiden, verohallinnon ja 
sosiaalisten toimijoiden avulla,

J. ottaa huomioon, että pimeällä työllä on kielteinen vaikutus kaikkiin Lissabonin strategian 
pilareihin – täystyöllisyyteen, työn laatuun ja tuottavuuteen, sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen;

1. ilmaisee syvän huolestumisensa pimeän työn laajuudesta, sillä sen osuus tietyissä 
jäsenvaltioissa on vähintään 20 prosenttia BKT:sta;

2. panee tyytyväisenä merkille komission aloitteen, jossa pimeä työ lasketaan unionin 
poliittisiin painopisteisiin ja jossa edellytetään merkittäviä toimia yhteisössä ja 
jäsenvaltioissa;

3. toteaa kuitenkin vaikeuden konkretisoida pimeälle työlle määritellyt unionin poliittiset 
linjat tarkoin määritellyiksi oikeudellis-institutionaalisiksi välineiksi, jotka näkyisivät 
kussakin jäsenvaltiossa toteutettuina konkreettisina toimenpiteinä;

4. panee merkille suuren epäsuhtaisuuden, joka vallitsee Euroopan unionin ammattitaitoista
työtä koskevien välineiden ja markkinoiden vapauden varmistamiseksi käytettävien 
välineiden välillä;

5. vaatii näin ollen, että unionin toimet pimeää työtä vastaan olisivat tehokkaampia ja 
purevampia, jotta työoikeuden uudenaikaistaminen ei jäisi Euroopassa pelkäksi 
teoreettiseksi julistukseksi;

6. korostaa, että pimeälle työlle on useita eri määritelmiä jäsenvaltioiden säännöstöissä ja 
että kaikille jäsenvaltioille yhteinen määritelmä poistaisi omalta osaltaan ilmiötä koskeviin 
tilastotietoihin liittyvää epävarmuutta; panee tässä yhteydessä merkille, että komission 
kertomuksessa käytettyä määritelmää, jossa erotetaan toisistaan laillinen ja laiton toiminta, 
voidaan pitää lähtökohtana, koska ilmiön laatu ja määrä vaihtelevat jäsenvaltioittain;

7. pyytää komissiota tekemään ehdotuksia yleisesti hyväksytyiksi menetelmiksi, joilla 
pimeää työtä voidaan mitata;

8. pyytää komissiota tarkastelemaan sellaisen tietopankin perustamista, johon talletettaisiin 
eri toimintatapoja ja toimenpiteitä, joita jäsenvaltiot toteuttavat kansallisella tasolla, ja 
jossa arvioidaan niiden toimivuutta ja siirrettävyyttä muille aloille ja muihin töihin toisissa 
jäsenvaltioissa;

9. kehottaa komissiota suunnittelemaan politiikkaa, jolla pyritään toteuttamaan yleisiä ja 
alakohtaisia toimenpiteitä pimeän työn torjumiseksi ja säännönmukaistamiseksi siten, että 
näihin toimiin osallistuvat täysimääräisesti kaikki yhteiskunnalliset toimijat, ja siten, että 
niissä käsitellään erityisesti aloja, joilla esiintyy eniten pimeää työtä, kuten hotelli- ja 
ravintola-ala, maatalous, kotitaloustyöt ja rakennusala;
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10. pyytää, että komission toimintatapoihin, joilla pyritään vähentämään pimeän työn 
taloudellista houkuttavuutta määrittelemällä tarkemmin verotus- ja 
sosiaaliturvajärjestelmät, liitetään tehokkaampi politiikka, jolla luodaan enemmän ja 
laadukkaampia työpaikkoja;

11. pyytää, että sosiaaliturvajärjestelmien uudistaminen otettaisiin osaksi yhtenäisiä 
toimintatapoja, joilla pyritään sovittamaan yhteen sosiaaliturvapolitiikka ja vero- ja 
talouspolitiikka;

12. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan tehokkaita kannustimia niille, jotka haluavat muuttaa 
pimeän työn viralliseksi taloudeksi ja epätyypilliset työsopimukset rajatuksi ajaksi (kaksi 
vuotta):

13. katsoo, että komission on tuettava, erityisesti direktiivillä, ylikansallisia 
työehtosopimusneuvotteluja, joiden tarkoituksena on varmistaa kunnolliset yhtenäiset 
minimipalkat koko Euroopan unionissa;

14. kehottaa arvioimaan ja edistämään tietyissä jäsenvaltioissa saatujen kokemusten 
perusteella uusia säännöllisen työn luokituksia, jotta pimeää työtä tekevät voisivat 
säännönmukaistaa tilanteensa, esimerkiksi käyttämällä palvelu- ja työseteleitä;

15. on vakuuttunut siitä, että pimeän työn säännönmukaistamiseen on aina liitettävä 
verovelvollisuus, joka – jos työnantajan tilannetta halutaan helpottaa – voidaan aina 
maksaa etukäteen verotoimistoon, mutta joka on joka tapauksessa suoritettava;

16. pyytää jäsenvaltioita, jotka ovat turvautuneet siirtymäkauteen työntekijöiden vapaassa 
liikkuvuudessa Euroopan unionissa, avaamaan työmarkkinansa uusista jäsenvaltioista 
tuleville työntekijöille, koska osittainenkin työmarkkinoille pääsyn rajoittaminen on 
eurooppalaisen hengen vastaista ja uhkaa sen lisäksi lisätä pimeän työn käyttöä ja 
aiheuttaa alueellista epätasapainoa;

17. katsoo, että hallinnollisten kulujen selkeyttäminen tai vähentäminen, erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten osalta, voisi vähentää pimeän työn käyttöä;

18. esittää vaatimuksen siitä, että alihankkijoita käyttävät yritykset katsottaisiin vastuullisiksi 
alihankkijoiden mahdollisista verotukseen ja maksuihin liittyvistä 
sääntöjenvastaisuuksista;

19. kehottaa tiiviiseen kansallisen tason yhteistyöhön asiaan kuuluvien julkisten ja yksityisten 
järjestöjen välillä ja kehottaa jäsenvaltioita käyttämään innovoivia menetelmiä ja 
tukeutumaan eri yritysalojen erityisiin viiteindikaattoreihin ja -parametreihin veronkierron 
torjumiseksi;

20. muistuttaa, että pakkotoimenpiteet, joihin ei liity jäsenvaltioiden välisiä konkreettisia 
yhdenmukaistamistoimenpiteitä, ovat omiaan keskittämään pimeän työn pelkästään 
jäsenvaltioihin, joilla on heikot rakenteet ja huonosti säännelty talous;

21. pyytää tässä yhteydessä komissiota ehdottamaan jäsenvaltioille ja pimeän työn torjuntaan 
sitoutuneille yhteiskunnan ja talouden toimijoille ”sopimusta pimeän työn 
paljastamisesta”, jolla pyrittäisiin paljastamaan asteittain pimeä työ ja jota voitaisiin 
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soveltaa rajoitetun siirtymäkauden ajan (kaksi vuotta) ilman rangaistusten käyttöä, minkä 
jälkeen määrättäisiin rangaistusjärjestelmän koventamismenetelmistä;

22. suosittelee aktiivisempia toimia sellaisia – pimeää työvoimaa käyttäviä – yrityksiä 
kohtaan, jotka eivät ole sijoittautuneet siihen valtioon, jossa toiminta toteutetaan, ja panee 
merkille, että vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin 
seuraamuksiin 24. helmikuuta 2005 tehdyllä neuvoston puitepäätöksellä 2005/214/YOS1

voitaisiin parantaa tilannetta;

23. vaatii noudattamaan paremmin ja tehokkaammin työoikeutta ja voimassa olevaa 
työlainsäädäntöä, erityisesti palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16. joulukuuta 1996 annettua 
direktiiviä 96/71/EY2;

24. suosittelee Euroopan unionille merkittävämmän aseman ottamista paremman yhteistyön ja 
koordinoinnin edistämiseksi työtarkastusten yhteydessä lisäämällä tarkastuselinten 
taloudellisia ja teknologisia varoja ja ehdottaa tietynlaisen ”Euroopan sosiaalifoorumin” 
perustamista;

25. suosittelee voimakkaasti, että jäsenvaltiot tekevät parempaa yhteistyötä ja välittävät 
paremmin tietoa tutkittaessa pimeän työn ilmiötä ja että ne tuovat esiin saadut ja 
saavuttamattomat tulokset;

26. panee tyytyväisenä merkille, että on perustettu korkean tason komitea auttamaan 
jäsenvaltioita tunnistamaan ja vaihtamaan hyviä käytänteitä lähetettyihin työntekijöihin 
liittyvässä valvonnassa ja lainsäädännön parantamisessa;

27. katsoo, että sekä työntekijöille että mahdollisille pimeän työn käyttäjille olisi tiedotettava 
entistä paremmin pimeään työhön liittyvistä riskeistä ja kustannuksista ja pimeän työn 
paljastamisesta aiheutuvista eduista;

28. suosittelee pysyviä pimeän työn vastaisia kampanjoita, tiedotus- ja valistusaloitteiden 
toteuttamista Euroopan tasolla ja paikallisella tasolla ja suosittelee liittämään niihin
yhteiskunnalliset toimijat, julkiset yhteisöt, kauppakamarit ja työnvälitystoimistot, 
koululaitokset ja paikallisviranomaiset sekä eri valvonta- ja rangaistusjärjestelmät;

29. katsoo, että näihin pysyviin kampanjoihin olisi liitettävä eri toimenpiteitä laillisuuden 
vakiinnuttamiseksi ja ammattitaitoisen työn ja laillisen yrittäjyyden edistämiseksi;

30. vaatii kaikkia jäsenvaltioita allekirjoittamaan kansainvälisen yleissopimuksen 
siirtotyöläisten ja heidän perheidensä oikeuksien suojelusta;

31. katsoo, että pimeän työn ilmiön torjumiseksi on perustettava paikallisia ja Euroopan tason 
ohjelmointivälineitä, joiden avulla voidaan noudattaa taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen politiikkaa ja toteuttaa seuranta- ja rangaistustoimenpiteitä;

32. pyytää komissiota pohtimaan mahdollisuutta perustaa ”säännöllistä työtä edistävä 

                                               
1 EUVL L 76, 22.3.2005, s. 16.
2 EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1.
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eurooppalainen rahasto”, jolla tuettaisiin alueellisia ja paikallisia suunnitelmia pimeän 
työn torjumiseksi;

33. katsoo, että myös pimeän työn suhteen on turvauduttava ilmoitusvelvoitteesta 
vapautettuun valtiontukeen tulkitsemalla laajasti ilmausta ”työpaikkojen perustaminen” 
suhteessa ilmaukseen ”säännöllisten työpaikkojen perustaminen”; panee merkille, ettei 
pimeä työ vastaa todellista työtä ja että näin ollen kannustaminen sen 
säännönmukaistamiseen voisi ”tukea työpaikkojen luomista”;

34. vaatii työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien tutkimushankkeiden rahoittamista ja toimia, 
joilla edistetään työtapaturmien ennaltaehkäisyä ja työterveyden ja -turvallisuuden 
lisäämistä työpaikoilla ottaen erityisesti huomioon riskialttiimmat alat, joilla 
pääasiallisesti käytetään pimeää työtä;

35. katsoo, että asianmukainen ammattikoulutus pohjustaa pimeän työn torjuntaa;

36. panee merkille edellä mainitun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi, jolla otetaan käyttöön rangaistuksia niitä työnantajia vastaan, jotka käyttävät 
Euroopan unionissa laittomasti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia;

37. katsoo, että laittomasti maassa oleskelevien laiton työhönotto on monimutkainen ongelma, 
jota ei kuitenkaan voida ratkaista pelkillä työnantajiin kohdistuvilla rangaistuksilla, vaan 
joka vaatii laajoja alakohtaisia toimenpiteitä;

38. katsoo, että lisääntyvän epävirallisen talouden ja erityisesti laittomasti maassa 
oleskelevien siirtotyöläisten riistämisen torjunnassa on tukeuduttava rangaistusten ja 
maastakarkoitusten lisäksi ennalta ehkäiseviin välineisiin ja menetelmiin, joilla ehkäistään 
siirtotyöläisten riistäminen ja edistetään laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden 
perusihmisoikeuksien ja heidän oikeutensa työhön tunnustamista ja kunnioittamista;

39. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Pimeän työn ilmiö on niin laaja, etteivät Euroopan unioni ja sen toimielimet voi jäädä 
toimettomiksi sen suhteen. Kun pimeän työn osuus ylittää 20 prosenttia, ollaan erittäin 
selkeästi laittomassa tilanteessa, jota ei pidä sietää, sillä se vääristää tosiasiallisesti 
voimakkaasti yritysten ja alueiden välistä kilpailua. Syyt pimeään työhön vaihtelevat: pimeä 
työ johtuu epäilemättä tietyistä puutteista työmarkkinoilla, tiettyjen yritysten käynnissä 
oleviin uudelleenjärjestelyihin liittyvistä puutteista sekä tiettyjen yritysten vaikeuksista 
pysytellä markkinoilla. Se johtuu laittomasta maahanmuutosta, mutta myös yhteisössä 
tapahtuvasta maahanmuutosta. Se johtuu viranomaisten usein heikosta toiminnasta ja 
asiattomasta veropolitiikasta. Olisi kuitenkin ymmärrettävä paremmin, että ilman pimeän työn 
tarmokasta torjuntaa Euroopan sosiaaliturvajärjestelmät ovat lähitulevaisuudessa vaarassa 
heiketä merkittävästi. Eurooppa joutuu kohtaamaan historiallisia haasteita – globalisaatio ja 
väestökehitys – minkä vuoksi on vaikeaa toteuttaa haasteisiin vastaavaa politiikkaa, jollei 
kyetä supistamaan epävirallisen talouden valtaamaa tilaa. Pimeän työn syitä on vielä 
muitakin.

Tätä työtä luonnehtii sellaisenaan jo yleinen turvattomuus. Jos tarkastellaan 
työtapaturmatilastoja, voidaan havaita, että monet näistä tapaturmista johtuvat 
työsuoritusluokituksista.

Komissio on asettanut päämääräkseen työtapaturmien vähentämisen 25 prosentilla 
vuoteen 2014 mennessä, mikä saavutetaan tehokkaalla pimeän työn torjunnalla.

Yksi lisäsyy on Euroopassa sääntöjä noudattavien ja noudattamatta jättävien yritysten välisten 
kilpailutekijöiden vääristyminen. Miten voidaan rakentaa avoimen kilpailun Eurooppaa, jos 
yksi markkinaosapuoli on korruptoitunut? On korostettava vielä yhtä tärkeää seikkaa. Pimeä 
työ horjuttaa monia työmarkkinoita ja aiheuttaa tilanteita, joita on vaikea hallita.

On erittäin vaikeaa edetä työn uudistamisessa ja joustoturvassa, jollei kyetä poistamaan 
pimeää työtä ja perustamaan eheämpiä ja yhteneväisempiä työmarkkinoita. Pitäisi olla kaikille 
täysin selvää, että jos unioni haluaa saavuttaa Lissabonin strategiassa asetetut tavoitteet, se ei 
voi laiminlyödä tätä työtä.

On selvää, että 27 jäsenvaltion unionia arvioidaan yhä useammin sen oman politiikan 
yhteneväisyydellä, kyvyllä ja tahdolla tehdä sanoista tekoja.

Tämä pätee kaikkiin aloihin, mutta on muistettava, että Euroopan yleiseen mielipiteeseen 
vaikuttaa erittäin merkittävästi kaikki, mikä liittyy työhön, sillä Euroopan sosiaalinen 
tulevaisuus, talouden vakaus ja kansalaisten hyvinvointi perustuvat työhön.

Tehtävä on kunnianhimoinen ja sen täyttämiseen tarvitaan selkeitä ja konkreettisia toimia eikä 
pelkkiä sanoja.

Eurooppalaisten toimintatapojen erityisyys tällä alalla osoittaa selvästi, että uusia poliittisia 
linjoja pimeän työn suhteen on vaikea muuntaa tarkoin määritellyiksi oikeudellisiksi ja 
institutionaalisiksi välineiksi, jotka puolestaan voitaisiin muuntaa eri jäsenvaltioiden tarkoiksi 
toimenpiteiksi.
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Tämä johtuu siitä, että Euroopan unionin tavoissa torjua pimeää työtä keskitytään edelleen ei-
sitoviin välineisiin, mistä aiheutuu, ettei kyetä saamaan aikaan muutosta tämän ilmiön 
vastaisten unionin toimien tehokkuudessa ja purevuudessa. Tässä yhteydessä on kuitenkin 
syytä todeta, että vaikka pimeää työtä koskevassa menetelmien yhdenmukaistamisessa ei ole 
viime vuosina lainkaan edistytty, ei-sitoviin välineisiin turvautumisessa on sen sijaan saatu 
asteittain aikaan jäsenvaltioiden välille tietty yhteneväisyys strategioissa, joilla torjutaan 
pimeän työn ongelmaa. Vallitsee selvä epäsuhtaisuus niiden välineiden välillä, joita Euroopan 
unioni haluaa ja voi käyttää ammattitaitoista työtä suosivan politiikan hyväksi, ja niiden, joita 
se käyttää vapaiden markkinoiden varmistamiseksi.

Käsitellessään pimeän työn torjumista komissio korostaa työsuhteita koskevien kansallisten 
säännöstöjen rationalisoimista ja tehostamista ja osoittaa tiettyjä erittäin mielenkiintoisia
tavoitteita antamatta kuitenkaan tarkkoja ja asianmukaisia välineitä näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Tässä yhteydessä kysymykseen tulee mahdollisuus vähentää poikkeavien työtapojen käytön 
esteitä, rakennerahastojen käyttö samaan tarkoitukseen tai mahdollisuus tukea, erityisesti 
direktiivillä, ylikansallisia työehtosopimusneuvotteluja, joiden tarkoituksena on konkretisoida 
minimipalkkojen yhdenmukaistaminen Euroopassa.

Kaikista edellä esitetyistä syistä pimeän työn torjumisessa on paljon tehtävää. Nyt 
käsiteltävänä olevalla mietinnöllä pyritään toimimaan tähän suuntaan ja siinä esitetyillä 
ehdotuksilla halutaan kunnianhimoisesti rajata hyödyllisellä tavalla tälle torjuntatyölle 
annettavan tuen puitteet. 
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