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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a „Határozottabb fellépés a be nem jelentett munkavégzés ellen” témáról
(2008/2035(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság „Határozottabb fellépés a be nem jelentett munkavégzés ellen” 
című, a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának szóló közleményére (COM(2007)0628),

– tekintettel 2000. szeptember 21-i, a Bizottság be nem jelentett munkavégzésre vonatkozó 
közleményéről szóló állásfoglalására1,

– tekintettel a Tanács és a tagállamok Tanácsban összeült képviselőinek 1999. április 22-i, a 
társadalombiztosítási juttatások és járulékok terén elkövetett transznacionális csalások és a 
be nem jelentett munkavégzés elleni harc, továbbá a munkavállalók transznacionális 
kiközvetítése terén a tagállamok hatóságainak jobb együttműködését szolgáló magatartási 
kódexről szóló állásfoglalására2,

– tekintettel a Tanács 1999. október 22-i, a 77/388/EGK irányelvet a munkaigényes 
szolgáltatásokra alkalmazandó csökkentett HÉA kísérleti jelleggel történő 
alkalmazhatósága tekintetében módosító 1999/85/EK irányelvére3,

– tekintettel a Bizottság „Az európai foglalkoztatási stratégia (EFS) jövője – Stratégia a 
teljes foglalkoztatásért és a jobb munkahelyekért mindenki számára” című, a Tanácsnak, 
az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának szóló közleményére (COM(2003)0006),

- tekintettel a Tanács 2003. július 22-i 2003/578/EK és 2005. július 12-i 2005/600/EK, a 
tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról és különösen a 9. és 21. 
iránymutatásról szóló határozataira4,

– tekintettel a nem bejelentett foglalkoztatás bejelentett munkavégzéssé történő 
átalakításáról szóló tanácsi állásfoglalásra5,

– tekintettel a Bizottság által a tavaszi Európai Tanács számára kiadott „Ideje nagyobb 
sebességbe kapcsolni: az új partnerség a növekedésért és a foglalkoztatásért” című 
közleményére (COM(2006)0030),

– tekintettel a Tanács 2006. október 6-i, a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai 

                                               
1 HL C 146., 2008.5.17., 102. o.
2 HL C 125., 1999.5.6., 1. o.
3 HL L 277., 1999.10.28., 34. o.
4 HL L 197., 2003.8.5., 13. o. és HL L 205., 2005.8.6., 2. o.
5 HL L 291., 2006.10.31., 11. o.
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iránymutatásokról szóló 2006/702/EK határozatára1,

– tekintettel a Bizottság „Jelentés a 2003. évi csatlakozási szerződésben meghatározott 
átmeneti rendelkezések (a 2004. május 1-től 2006. április 30-ig tartó időszak) 
működéséről” című, a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának szóló közleményére (COM(2006)0048),

– tekintettel 2007. május 23-i, a mindenki számára biztosítandó tisztességes munka 
ösztönzéséről szóló állásfoglalására2,

– tekintettel 2007. július 11-i, „A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század 
kihívásaival” című állásfoglalására3,

– tekintettel a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárait foglalkoztató 
munkáltatókkal szembeni szankciókról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatra (COM(2007)0249),

– tekintettel 2007. november 29-i, „A rugalmas biztonság közös elvei felé” című 
állásfoglalására4,

– tekintettel a Bizottság „A munkajog korszerűsítése, szembenézve a XXI. század 
kihívásaival” című bizottsági zöld könyvről folytatott nyilvános konzultáció 
eredményeiről szóló, a Tanács, az Európai Parlament, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság és a Régiók Bizottsága számára kiadott közleményére (COM(2007)0627),

– tekintettel az „Integrált iránymutatások a növekedésről és a foglalkoztatásról (2008–
2010)” című közleményre (COM(2007)0803),

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) tisztességes munkáról szóló 
ütemtervére,

– tekintettel a munkára vonatkozó alapvető ILO-normákra, a munkaügyi igazgatásról és a 
munkaügyi ellenőrzésről szóló ILO-egyezményekre és -ajánlásokra, amelyek a 
munkavállalók munkafeltételeire és védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések 
alkalmazásának garantálása szempontjából nemzetközi referenciát jelentenek,

– tekintettel az ILO 143., a bevándorló munkavállalókról szóló egyezményére (1975), 
valamint a bevándorló munkavállalókra vonatkozó kiegészítő ILO-rendelkezésekre, 
amelyek előírják valamennyi szükséges és megfelelő intézkedés elfogadását a 
munkavállalási célú illegális bevándorlás és a bevándorlók illegális munkavállalásának 
megszüntetése érdekében, másfelől tekintettel a bevándorló munkavállalók illegális 
munkavállalása esetén kiszabható közigazgatási, polgári és büntetőjogi szankciók 
alkalmazását célzó rendelkezésekre,

                                               
1 HL C 260., 2003.10.29., 1. o.
2 HL C 102 E, 2008.4.24., 321. o.
3 Ezen időponttól elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0339.
4 Ezen időponttól elfogadott szövegek, P6_TA-PROV(2007)0574.
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– tekintettel a Tanács 1995. december 22-i, a bevándorlás és az illegális munkavállalás 
elleni harc eszközeinek harmonizálásáról szóló ajánlására1,

– tekintettel a Tanács 1996. szeptember 27-i, a harmadik államok állampolgárainak illegális 
munkavállalása elleni harcról szóló ajánlására2,

– tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 
(EUROFOUND) jelentésére a nem bejelentett munkavégzés elleni harcról az Európai 
Unióban3,

– tekintettel az EK-Szerződés 136. és 145. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, továbbá a Gazdasági és 
Monetáris Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 
véleményeire (A6-0000/2008),

A. mivel a nem bejelentett munkavégzés olyan összetett jelenség, amelynek kiterjedtségét 
nehéz felmérni, hiszen számos gazdasági, szociális, intézményi és kulturális tényező 
befolyásolja,

B. mivel a nem bejelentett munkavégzés olyan különösen aggasztó és tartósan fennálló 
jellemzője az európai munkaerőpiacoknak, amely megfenekléssel fenyegeti az európai 
szociális modellt, lévén, hogy akadályozza a növekedést célzó gazdaság-, költségvetési és 
szociálpolitikákat, s mivel másfelől a belső piac torzulásaiért is felelős, hiszen 
tisztességtelen versenyt támaszt más államokkal vagy más vállalatokkal szemben,

C. mivel a nem bejelentett munkavégzés első számú kiváltó oka a szociális dömpingnek és 
így az európai munkajog korszerűsítésének egyik kulcskérdése,

D. mivel a nem bejelentett munkavégzés által leginkább sújtott ágazatok az olyan nagyon 
munkaerő-igényes ágazatok, mint a mezőgazdaság, az építőipar, a háztartási, szállásadói 
és vendéglátási szolgáltatások, amelyekben jellemzőek a bizonytalanság és a kedvezőtlen 
munkafeltételek,

E. mivel a nem bejelentett munkavégzést nevezetesen elősegíti az alvállalkozói láncokban 
tapasztalható ipari újjászerveződés, amely kiváltja az önálló – nem mindig bejelentett –
munkavállalók számának növekedését,

F. mivel a bevándorlás problémája is a nem bejelentett munkavégzéshez kötődik, hiszen a –
gyakran illegális – bevándorlókat nem bejelentett munkakörökben, gyakran nyomorúságos 
körülmények között foglalkoztatják,

                                               
1 HL C 5., 1996.1.10., 1. o.
2 HL C 304., 1996.10.14., 1. o.
3 Tackling undeclared work in the European Union,
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
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G. mivel a háztartási alkalmazottak gyakran jelentős arányban nem bejelentett munkát 
végeznek és gyakran tömeges kizsákmányolás áldozatai, ugyanakkor e munkavállalók 
alapvetően bevándorló munkavállalók, akiknek nagy része illegálisan vagy jogszerűtlenül 
vándorolt be,

H. mivel a nem bejelentett munkakörök nem jelennek meg az adóalapban, továbbá aláássák a 
szociális védelem és a közszolgáltatások finanszírozását és elosztását, ráadásul 
korlátozzák a tagállamok képességét a szociális szolgáltatások kiterjesztésére,

I. mivel a feketemunka elleni hatékony küzdelem érdekében elengedhetetlenül szükség van 
az ellenőrzési és szankcionáló mechanizmusok erősítésére a munkafelügyeleti szervek, az 
adóügyi hivatalok és a szociális szereplők közreműködésével,

J. mivel a nem bejelentett munkavégzés káros következményekkel jár a lisszaboni stratégia 
valamennyi pillérére – a teljes foglalkoztatásra, a munka minőségére és 
termelékenységére, a szociális kohézióra – nézve,

1. 1. kifejezi mély aggodalmát a nem bejelentett munkavégzés méreteire vonatkozóan, mivel 
az egyes tagállamokban eléri vagy meghaladja a GDP 20%-át is;

2. üdvözli a Bizottság kezdeményezését, amely a nem bejelentett munkavégzést az európai 
szintű politikai prioritások közé sorolja és amely jelentős fellépéseket követel közösségi és 
nemzeti szinten;

3. megállapítja ugyanakkor, hogy a munkára vonatkozóan meghatározott európai politikai 
irányvonalakat nehéz olyan jól meghatározott jogi-intézményi eszközök formájában 
konkretizálni, amelyek minden egyes tagállamban konkrét intézkedésekben jelenhetnének 
meg;

4. észrevételezi, hogy erős aszimmetria van a minőségi munkát kedvezményező politikák 
érdekében az Európai Unió által latba vethető eszközök és a piaci szabadság biztosítására 
hivatott politikák eszközrendszere között,

5. kéri tehát, hogy a nem bejelentett munkavégzés elleni küzdelem terén az európai fellépés 
legyen operatívabb és erőteljesebb annak elkerülése céljából, hogy az európai munkajog 
korszerűsítése csupán közönséges elméleti kijelentés maradjon;

6. hangsúlyozza, hogy a nem bejelentett munkavégzést a nemzeti szabályozások eltérő 
módon határozzák meg és egy valamennyi tagállamban elfogadott közös meghatározás 
hozzájárulna a jelenségre vonatkozó statisztikák bizonytalanságainak kiküszöböléséhez; e 
tekintetben megjegyzi, hogy a Bizottság jelentésében használt meghatározás, amely 
különbséget tesz legális és illegális tevékenységek között, kiindulópontként szolgálhat, 
tudván ugyanakkor, hogy a jelenség hordereje az egyes államokban mind minőségi, mind 
mennyiségi tekintetben más és más;

7. kéri a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatokat a nem bejelentett munkavégzés 
felmérésére általánosan elfogadott módszerek kidolgozása céljából;
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8. kéri a Bizottságot, hogy vegye tekintetbe az egyes államokban nemzeti szinten 
alkalmazott különböző megközelítéseket és intézkedéseket tartalmazó adatbank 
létesítését, amelynek segítségével értékelhető megvalósíthatóságuk ás átadhatóságuk más 
tagállamok más ágazatai és tevékenységei számára;

9. kéri a Bizottságot mind általános intézkedéseket, mind ágazati intézkedéseket tartalmazó 
politikák kidolgozására a nem bejelentett munkavégzés visszaszorítása és legalizálása 
céljából, a szociális partnerek teljes körű részvételével és külön figyelemmel az olyan 
legérintettebb ágazatokra, mint a szállodaipar és vendéglátás, a mezőgazdaság, a háztartási 
munkavállalás és az építőipar;

10. kéri, hogy a Bizottság megközelítését – amely a nem bejelentett munkavégzés gazdasági 
vonzerejének csökkentését tűzi ki célul az adó- és szociális védelmi rendszerek jobb 
meghatározása révén – egészítsék ki a több és jobb minőségű munkaalkalom 
megteremtésre irányuló hatékony politikákkal;

11. kéri, hogy a szociális védelmi politikák és az adó- és gazdaságpolitikák összehangolását 
célzó integrált megközelítés terjedjen ki a szociális védelmi rendszerek reformjára is;

12. kéri a tagállamokat, hogy irányozzanak elő hatékony ösztönzőket azok számára, akik 
vállalják, hogy a nem bejelentett munkavégzést legális gazdasági tevékenységgé alakítják, 
továbbá a korlátozott időtartamú (két évre szóló) atipikus szerződések igénybe vétele 
érdekében;

13. véleménye szerint a Bizottságnak – irányelv formájában – támogatnia kell azokat a 
transznacionális kollektív tárgyalásokat, amelyeknek célja az összehangolt tisztességes 
minimális bérszint garantálása az egész Európai Unióban;

14. kéri, hogy az egyes tagállamok tapasztalatai alapján értékeljék és terjesszék el azokat az új 
legális munkavégzési formákat, amelyek elősegíthetik a nem bejelentett tevékenységeket 
folytatók számára helyzetük legalizálását, például a „munkavégzés/szolgáltatás” csekk 
révén;

15. meggyőződése, hogy a feketemunkával kapcsolatos viszonyok rendezésének – a 
munkaadó helyzetének megkönnyítése végett – elengedhetetlenül tartalmaznia kell a 
hozzájárulási kötelezettséget is, mely hozzájárulás előzetesen és mindig ténylegesen 
befizetendő a kincstári számlára;

16. kéri azokat a tagállamokat, amelyek átmeneti intézkedésekkel korlátozták a 
munkavállalók szabad mozgását az Európai Unióban, hogy nyissák meg 
munkaerőpiacaikat az új tagállamokból érkező munkavállalók előtt, mivel még a részleges 
korlátozások is – azon túl, hogy ellentétesek az európai szellemiséggel – növelhetik a nem 
bejelentett munkavégzés terjedésének, továbbá területi egyenlőtlenségek kialakulásának a 
kockázatát;

17. véleménye szerint az ügyintézési költségek egyszerűsítése vagy csökkentése – főként a 
kis- és középvállalkozások esetében – csökkentheti a nem bejelentett munkavégzés iránti 
igényt;
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18. követelménynek tartja, hogy az alvállalkozói tevékenységet végző vállalkozásokat 
tekintsék felelősnek az alvállalkozások által elkövetett, hozzájárulás- vagy adófizetést 
illető esetleges szabálytalanságokért;

19. fontosnak tartja a köz- és magánszféra érintett szervezetei közötti nemzeti szintű szoros 
egyeztetést, s felhívja a tagállamokat, hogy az adóelkerülés elleni küzdelem érdekében 
alkalmazzanak innovatív módszereket, igénybe véve a vállalkozói szféra különböző 
szektoraira vonatkozó specifikus referenciamutatókat és -számokat; 

20. emlékeztet rá, hogy a kizárólag megtorlásra támaszkodó politika – ha nem kísérik konkrét 
harmonizációs intézkedések a tagállamok részéről – a nem bejelentett munkavégzést a 
legkevésbé strukturált államok és a legkevésbé szabályozott gazdaságok felé terelhetik;

21. felhívja ezért a Bizottságot, hogy javasolja a tagállamoknak és a nem bejelentett 
munkavégzés elleni küzdelemben érdekelt társadalmi és gazdasági szereplőknek egy 
olyan, „a nem bejelentett munkavégzés rendezésére irányuló paktumot”, amelynek célja a 
nem bejelentett tevékenységek fokozatos kifehérítése, és amely korlátozott átmeneti 
időtartamban (két év) lenne alkalmazható szankciók igénybe vétele nélkül, ugyanakkor az 
időtartam leteltével súlyosbítani szükséges a szankciók rendszerét;

22. fontosnak tartja az aktívabb fellépést azon – feketemunkát igénybe vevő – vállalkozások 
esetében, amelyeknek székhelye nem a tevékenységük szerinti államban található, és 
felhívja a figyelmet arra, hogy a 2005. február 24-i, az elismerés elvének a 
pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló 2005/214/IB tanácsi határozat1 javulást 
hozhat e téren;

23. követeli a munkajog és a hatályos munkaügyi szabályok – különösen az Európai 
Parlament és a Tanács 1996. december 16-i, a munkavállalók szolgáltatások nyújtása 
keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelvének2 – szélesebb körű és 
hatékonyabb betartatását;

24. fontosnak tartja, hogy az Európai Unió vállaljon nagyobb szerepet a munkaügyi 
felügyeletek jobb együttműködésének és összehangolásának előmozdítása érdekében, a 
felügyeletet végző szervek gazdasági és technológiai erőforrásainak növelésével, továbbá 
javasolja egyfajta „európai szociális platform” létrehozását;

25. fontosnak tartja a tagállamok közötti jobb együttműködést és információcserét a nem 
bejelentett munkavégzés jelenségének tanulmányozása érdekében, az elért és az el nem ért 
célok megjelölésével;

26. kedvezően fogadja annak a magas szintű bizottságnak a létrehozását, amelynek feladata a 
tagállamok támogatása a bevált gyakorlatok feltérképezésében és kicserélésében, a 
kiküldött munkavállalókra vonatkozó ellenőrzések és szabályozás javítása terén;

27. véleménye szerint mind a munkavállalók, mind a lehetséges felhasználók figyelmét 

                                               
1 HL L 76., 2005.3.22., 16. o.
2 HL L 18., 1997.1.21., 1. o.
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jobban fel kell hívni a nem bejelentett munkavégzés kockázataira és költségeire, valamint 
a feketemunka kifehérítéséből származó előnyökre;

28. fontosnak tartja folyamatos kampányok szervezését a nem bejelentett munkavégzés elleni 
küzdelem érdekében, továbbá olyan tájékoztató és figyelemfelhívó kezdeményezések 
indítását mind európai, mind nemzeti szinten, amelyekbe bekapcsolódhatnak a társadalmi 
szereplők, az önkormányzatok, a kereskedelmi kamarák és a munkaerő-szolgáltatással 
foglalkozó központok, az oktatási intézmények, a prefektúrák, valamint az ellenőrzéssel és 
üldözéssel foglalkozó különböző szervek;

29. véleménye szerint a folyamatos kampányoknak a törvényesség tiszteletének, a minőségi 
munka előmozdításának és a törvényes vállalkozás kultúrájának elfogadtatása érdekében 
hozott különböző intézkedésekhez kell kapcsolódniuk;

30. követeli, hogy valamennyi tagállam írja alá a migráns munkavállalók és családtagjaik 
jogainak védelméről szóló nemzetközi egyezményt;

31. véleménye szerint a nem bejelentett munkavégzés jelensége elleni küzdelem érdekében 
helyi és európai szinten olyan tervezési eszközöket kell latba vetni, amelyek egyidejűleg 
teszik lehetővé a gazdasági-szociális fejlődést szolgáló politikák megvalósítását és az 
ellenőrzéshez és üldözéshez kapcsolódó intézkedések végrehajtását;

32. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy „Európai alap a legális munkavégzés 
terjedéséért” létrehozásának esélyét, mely alapból a nem bejelentett munkavégzés elleni 
küzdelmet szolgáló regionális és helyi tervek lennének támogathatók;

33. véleménye szerint még a nem bejelentett munkavégzés jelensége esetében is olyan állami 
támogatásokat kell igénybe venni, amelyek a „munkahelyteremtés” kifejezés szélesebb 
értelmezése folytán, illetve a „legális munkaalkalom létesítése” értelmében mentesülnek 
az értesítési kötelezettség alól: megjegyzi, hogy a nem bejelentett munkavégzés nem 
egyenértékű a valós alkalmazással, s így a legalizálására való ösztönzés a 
„munkahelyteremtés támogatásának” tekinthető;

34. követeli, hogy részesüljenek finanszírozásban azok a munkaegészségügyi, 
munkabiztonsági és promóciós tevékenységekre irányuló kutatási tervek, amelyeknek 
célja az egészségügy és a biztonság kultúrájának előmozdítása a munkahelyeken, külön 
figyelemmel azokra az ágazatokra, amelyekben legmagasabb a baleseti kockázat, és ahol 
legjellemzőbb a nem bejelentett munkavégzés;

35. véleménye szerint a megfelelő képzési politika jó előkészület a nem bejelentett 
munkavégzés elleni küzdelemre;

36. tudomásul veszi az Európai Parlament és a Tanács említett irányelvére irányuló javaslatot, 
amely szankciókat vezet be azok ellen a munkaadók ellen, akik harmadik országok 
Európai Unióban illegálisan tartózkodó állampolgárainak szolgálatait veszik igénybe;

37. véleménye szerint az illegális bevándorlók jogellenes foglalkoztatása összetett probléma, 
amelyre ugyanakkor nem lehet csupán a munkaadók elleni szankciókra támaszkodva 
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megoldást találni, hanem csakis átfogó transzverzális intézkedések alkalmazásával;

38. véleménye szerint a terjedő informális gazdaság és különösen az illegális bevándorló 
munkavállalók kizsákmányolása elleni küzdelemben nem csupán az üldözést és a 
kitoloncolást alkalmazó politikára kell támaszkodni, hanem az illegális bevándorló 
munkavállalók kizsákmányolásának megelőzését és leküzdését szolgáló olyan eszközökre 
és mechanizmusokra is, amelyekbe beletartozik az illegális bevándorlók alapvető emberi 
és munkához kapcsolódó jogainak elismerése és tiszteletben tartása;

39. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A feketemunka és a nem bejelentett munkavégzés jelenségének kiterjedtsége olyan mérvű, 
hogy Európa és intézményei nem szemlélhetik tétlenül. Ha a nem bejelentett munkavégzés 
aránya 20%-nál is magasabb, ez azt jelenti, hogy vitathatatlanul olyan törvényellenes 
helyzettel van dolgunk, amely nem tűrhető tovább, tekintettel arra, hogy súlyos 
rendellenségekhez vezet a különböző vállalkozások és területek közötti versenyben. A nem 
bejelentett munkavégzés kiváltó okai számosak: az okok között kétségkívül felsorolandók a 
munkaerőpiac egyes kiküszöbölhetetlen – bizonyos folyamatban lévő vállalati 
átszervezésekhez köthető – hiányosságai, de azon vállalatok bizonyos fokú törékenysége is, 
amelyek nem képesek piaci helyzetüket fenntartani; az illegális bevándorlás szintén kiváltó 
tényező, de éppúgy a közösségi eredetű bevándorlás is; szerepet játszik a hivatalok olykor 
kifogásolható magatartása és a nem megfelelő adópolitikák is; ugyanakkor célszerű 
megértetni azt is, hogy a nem bejelentett munkavégzés elleni kitartó küzdelem hiánya a 
közeljövőben nagymértékben gyöngítheti az európai szociális védelmi rendszereket. 
Valójában az Európa előtt álló kihívásokkal szemben – globalizáció és a demográfiai helyzet 
alakulása – nehéz lesz e kihívások legyűrésére alkalmas politikákat megvalósítani, ha nem 
vagyunk képesek csökkenteni az informális gazdaság által elfoglalt helyet. Ám a nem 
bejelentett munkavégzés következményei még ennél is szerteágazóbbak.

Természete szerint az ilyen típusú munkavégzést minden szempontból a bizonytalanság 
jellemzi. Ha megvizsgáljuk a munkahelyi balesetekre vonatkozó adatokat, akkor 
megállapíthatjuk, hogy a balesetek nagy része munkavégzési típusokhoz kötődik.

A Bizottság célul tűzte ki, hogy – a feketemunka és a nem bejelentett munkavégzés elleni 
energikus közdelem révén – a munkahelyi balesetek számát 1014-re 25%-kal csökkenti.

Egy másik következmény a szabályokat betartásával működő és az azok alól kibújó 
vállalkozások közötti verseny meghatározó elemeinek a meghamisítása Európában. Hogyan 
lehetne felépíteni az átlátható verseny világát Európában, ha a piac egy része tisztességtelenül 
működik? Végül pedig van még egy hangsúlyozandó tényező. A nem bejelentett 
munkavégzés destabilizálja a különböző munkaerőpiacokat és nehezen kezelhető helyzetek 
kialakulásához vezet.

Rendkívül nehéznek tűnik további lépések megtétele a munka modernizálása és a rugalmas 
munkavégzés felé vezető úton, ha képtelenek vagyunk a feketemunka és a nem bejelentett 
munkavégzés leküzdésére, valamint kevésbé szegmentált és homogénebb munkaerőpiacok 
kialakítására. Végeredményben világosan kellene látni, hogy ha Európa el akarja érni a 
lisszaboni stratégiában meghatározott célokat, akkor a gyakorlatban nem spórolhatja meg 
magának e küzdelem megvívását.

Nem fér hozzá kétség, hogy a 27 tagú Európa mindig is mérsékeltebb lesz saját politikáinak 
koherenciája, valamint a szavak tettekre váltására való képesség és az erre irányuló akarat 
tekintetében.

Ez minden területre érvényes, de tudni kell, hogy a munkával kapcsolatos kérdések 
különleges fontossággal bírnak Európa közvéleménye számára. hiszen a munkától függ 
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Európa szociális jövője, gazdasági fennmaradása és az európai polgárok jóléte.

A feladat tehát nagy kihívást jelent és szavak helyett egyértelmű, konkrét tetteket követel.

Egyébként az európai megközelítés sajátossága ezen a területen világosan megmutatja, hogy 
az új politikai irányvonalakat a nem bejelentett munkavégzés kérdésében nagyon nehéz olyan 
jól meghatározott jogi és intézményi eszközökké alakítani, amelyek aztán az egyes 
tagállamokban konkrét intézkedések formáját öltenék.

Ez azért van így, mert az Európai Unió a nem bejelentett munkavégzés elleni fellépése során 
továbbra is a „soft law” eszközeire összpontosít, aminek az a következménye, hogy képtelen a 
hatékonyság és az erőteljes ráhatás szempontjából fordulópontot elérni a jelenség elleni 
európai küzdelemben. Ugyanakkor ezzel kapcsolatban nem szabad megfeledkezni arról sem, 
hogy miközben a nem bejelentett munkavégzéssel kapcsolatos harmonizációs technikák az 
utóbbi években semmilyen eredményt nem tudtak felmutatni, a „soft law” igénybe vétele 
ezzel ellentétben a nem bejelentett munkavégzés problémájának leküzdésére irányuló 
stratégiák területén elősegítette bizonyos konvergencia fokozatos kialakulását a tagállamok 
között. Nem lehet nem észrevenni, hogy erős aszimmetria van egyfelől a minőségi munkát 
kedvezményező politikák érdekében az Európai Unió által latba vethető és latba vetni kívánt 
eszközök, másfelől a piaci szabadság biztosítására hivatott politikák eszközrendszere között.

A nem bejelentett munkavégzés elleni küzdelemre vonatkozó útmutatásaiban a Bizottság 
előtérbe helyezi a munkakapcsolatokra vonatkozó nemzeti szabályozások ésszerűsítését és 
ténylegessé tételét, s megjelöl néhány nagy fontosságú célkitűzést is, ám ezeknek a 
célkitűzéseknek az eléréséhez nem rendeli hozzá a szükséges konkrét és megfelelő 
eszközöket.

Itt gondolhatunk például arra, hogy legalább is enyhíteni kellene az atipikus munka igénybe 
vétele előtt álló akadályokon, s ugyanerre a célra fel lehetne használni a strukturális alapokat 
is, vagy éppen támogatni lehetne – nevezetesen egy irányelv révén – azokat a transznacionális 
kollektív tárgyalásokat, amelyeknek célja az európai minimálbérek egy szintre hozására 
irányuló tendenciák konkrét formába öntése lenne.

Mindezen okok érthetővé teszik, hogy sokat kell még tenni a nem bejelentett munkavégzés 
elleni küzdelem erősítéséért. Szándéka szerint jelentésünk ehhez szeretne hozzájárulni, és a 
benne szereplő javaslatoknak az a céljuk, hogy kellően pontosítsák azokat a lehetőségeket, 
amelyek révén a küzdelem támogatható.
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