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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl kovos su nedeklaruojamu darbu stiprinimo
(2008/2035(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Kovos su 
nedeklaruojamu darbu stiprinimas“ (KOM(2007)0628),

– atsižvelgdamas į savo 2000 m. rugsėjo 21 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato dėl 
nedeklaruojamo darbo1,

– atsižvelgdamas į Tarybos ir valstybių narių atstovų 1999 m. balandžio 22 d. Tarybos 
posėdyje priimtą rezoliuciją dėl elgsenos kodekso siekiant geresnio bendradarbiavimo tarp 
valstybių narių valdžios institucijų kovos su tarptautinio masto sukčiavimu socialinio 
draudimo išmokų ir įmokų bei nedeklaruojamo darbo srityje bei dėl darbuotojų samdos 
tarptautiniu mastu2,

– atsižvelgdamas į 1999 m. spalio 22 d. Tarybos direktyvą 1999/85/EB, iš dalies keičiančią 
Direktyvą 77/388/EEB dėl galimybės eksperimento būdu taikyti sumažintą PVM tarifą 
darbui imlioms paslaugoms3,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui „Europos užimtumo 
strategijos (EUS) ateitis. Visiško užimtumo ir geresnės kokybės darbo vietų visiems 
strategija“ (COM(2003)0006,

– atsižvelgdamas į atitinkamai 2003 m. liepos 22 d. ir 2005 m. liepos 12 d. priimtus Tarybos 
sprendimus 2003/578/EB ir 2005/600/EB dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių, o 
ypač dėl 9 ir 21 gairės4,

– atsižvelgdamas į Tarybos rezoliuciją dėl nedeklaruoto darbo pertvarkymą į nuolatinį 
įdarbinimą5,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Pavasario Europos Vadovų Tarybai „Metas judėti 
sparčiau. Naujoji partnerystė vystymosi ir užimtumo labui“ (COM(2006)0030),

– atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimą 2006/702/EB dėl Bendrijos 

                                               
1 Oficialusis leidinys C 146, 2008 5 17, p. 102.
2 Oficialusis leidinys C 125, 1999 5 6, p. 1.
3 Oficialusis leidinys L 277, 1999 10 28, p. 34.
4 Oficialusis leidinys L 197, 2003 8 5, p. 13, ir Oficialusis leidinys L 205, 2005 8 6, p .2. 
5 Oficialusis leidinys L 260, 2003 10 29, p.1.
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sanglaudos politikos strateginių gairių1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui „2003 m. Stojimo 
sutartyje nustatytų pereinamojo laikotarpio nuostatų veikimo ataskaita (2004 m. gegužės 1 
d. – 2006 m. balandžio 30 d. laikotarpis)“ (COM(2006)0048),

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. gegužės 23 d. rezoliuciją dėl deramo darbo visiems 
skatinimo2,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. liepos 11 d. rezoliuciją dėl darbo teisės modernizavimo, 
įgyvendinant XXI amžiaus uždavinius3,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria 
numatomos sankcijos nelegaliems trečiųjų šalių piliečių darbdaviams (COM(2007)0249),

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. lapkričio 29 d. rezoliuciją dėl bendrųjų lankstumo ir 
užimtumo garantijų principų4,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui „Viešųjų konsultacijų dėl Komisijos 
žaliosios knygos „Darbo teisės modernizavimas įgyvendinant 21-ojo amžiaus uždavinius“ 
rezultatai“ (COM(2007)0627),

– atsižvelgdamas į Integruotąsias ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gaires (2008–
2010 m.) (COM(2007)0803),

– atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) padoraus darbo darbotvarkę,

– atsižvelgdamas į TDO pagrindines darbo normas, TDO konvencijas ir rekomendacijas dėl 
darbo administravimo ir darbo inspekcijų, kurios turi būti laikomos tarptautine norma tais 
atvejais, kai reikia užtikrinti teisės nuostatų, susijusių su darbo sąlygomis ir darbuotojų 
apsauga, taikymą,

– atsižvelgdamas į TDO konvenciją Nr. 143 dėl migruojančių darbuotojų (1975 m.) ir į 
papildomas TDO nuostatas dėl darbuotojų imigrantų, kuriose numatoma imtis visų būtinų 
ir tinkamų priemonių siekiant panaikinti nelegalią migraciją, nukreiptą į darbo paieškas 
bei į nelegalų imigrantų darbą, bei atsižvelgdamas į nuostatas, kuriomis siekiama 
nelegalaus imigrantų darbo srityje taikyti administracinės, civilinės ir baudžiamosios 
teisės nuobaudas,

– atsižvelgdamas į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos rekomendaciją dėl kovos su nelegalia 

                                               
1 Oficialusis leidinys L 291, 2006 10 21, p. 11.
2 Oficialusis leidinys C 102 E, 2008 4 24, p. 321.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0339.
4 Priimti tekstai, P6_TA-PROV(2007)0574.
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imigracija ir nelegaliu darbu priemonių suderinimo1,

– atsižvelgdamas į 1996 m. rugsėjo 27 d. Tarybos rekomendaciją dėl kovos su neteisėtu 
trečiųjų šalių piliečių įdarbinimu2,

– atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) 
pranešimą dėl kovos su nedeklaruojamu darbu Europos Sąjungoje3,

– atsižvelgdamas į EB steigimo sutarties 136 ir 145 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir 
pinigų politikos komiteto, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų, Moterų teisių ir 
lyčių lygybės komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetų nuomones 
(A6-0000/2008),

A. kadangi nedeklaruojamas darbas yra sudėtingas reiškinys, kurio mastą sudėtinga apibrėžti, 
kadangi jį veikia įvairūs ekonominiai, socialiniai, instituciniai ir kultūriniai veiksniai,

B. kadangi nedeklaruojamas darbas yra ypač didelį nerimą kelianti nuolatinė Europos darbo 
rinkų ypatybė, kuri gali sužlugdyti Europos socialinį modelį, nes tampa kliūtimi 
įgyvendinti ekonominę, biudžeto ir socialinę politiką, kuria siekiama ekonomikos augimo, 
kadangi jam tenka atsakomybė už konkurencijos iškraipymus vidaus rinkoje, nes dėl jo 
susidaro nesąžininga konkurencija kitoms valstybėms arba kitoms įmonėms,

C. kadangi nedeklaruojamas darbas yra pagrindinis veiksnys, sukeliantis socialinį dempingą, 
taigi, vienas iš pagrindinių Europos darbo teisės modernizavimo klausimų,

D. kadangi nedeklaruojamas darbas labiausiai paplitęs darbui imliuose sektoriuose, pvz., 
žemės ūkio, statybos, namų ūkio, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų, kuriems 
būdingas darbo nepastovumas ir nepalankios darbo užmokesčio sąlygos,

E. kadangi nedeklaruojamą darbą skatina pramonės reorganizacija subrangos grandinėse, 
lemianti savarankiškų, kartais ir nedeklaruotų, darbuotojų skaičiaus augimą,

F. kadangi su nedeklaruojamu darbu susijusi imigracijos problema, nes imigrantai, dažnai 
nelegalūs, įdarbinami nedeklaruojamiems darbams, dažnai sunkiomis sąlygomis,

G. kadangi namų darbuotojai dažnai būna svarbus nedeklaruojamos darbo jėgos šaltinis, jie 
dažnai masiškai išnaudojami, didelė šių darbuotojų dalis yra imigrantai, o daugelis jų 
dirba nelegaliai arba slaptai,

                                               
1 Oficialusis leidinys C 5, 1996 1 10, p. 1.
2 Oficialusis leidinys C 304, 1996 10 14, p. 1.
3 Tackling undeclared work in the European Union, 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf



PE406.009v01-00 6/11 PR\722757LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

H. kadangi nedeklaruojami darbai neįtraukiami į mokesčių apskaitą, jie blogina socialinės 
apsaugos ir viešųjų paslaugų finansavimą bei paskirstymą ir riboja valstybių narių 
galimybes plėsti socialines paslaugas,

I. kadangi siekiant veiksmingai kovoti su juodąja darbo rinka būtina, pasinaudojant darbo 
inspekcijų, mokesčių administravimo tarnybų ir socialinės sferos veikėjų paslaugomis, 
stiprinti priežiūros ir nuobaudų skyrimo mechanizmus,

J. kadangi nedeklaruojamas darbas sukelia neigiamų padarinių visiems Lisabonos strategijos 
ramsčiams – visiškam užimtumui, darbo kokybiškumui ir produktyvumui, socialinei 
sanglaudai;

1. reiškia susirūpinimą dėl nedeklaruojamo darbo masto: jo procentinė dalis kai kuriose 
valstybėse narėse lygi arba didesnė kaip 20 proc. BVP;

2. džiaugiasi Komisijos iniciatyva nedeklaruojamą darbą priskirti Europos lygmens 
politiniams prioritetams, reikalaujantiems stiprių Bendrijos ir valstybės lygmens veiksmų;

3. vis dėlto konstatuoja, kad sudėtinga sukonkretinti nustatytas Europos politines gaires 
nedeklaruojamo darbo srityje, sukuriant aiškiai apibrėžtų teisinių-institucinių 
mechanizmų, kiekvienoje valstybėje narėje galinčių virsti konkrečiomis priemonėmis;

4. pažymi didelį priemonių, kuriomis Europos Sąjunga gali pasinaudoti įgyvendindama 
kokybiško darbo politiką, ir mechanizmų, kuriais šioje politikoje naudojamasi siekiant 
užtikrinti laisvą rinką, asimetriškumą;

5. dėl to prašo, kad Europos veiksmai kovos su nedeklaruojamu darbu srityje taptų 
ryžtingesni ir paveikesni, kad darbo teisės modernizavimas Europoje neliktų vien teoriniu 
postulatu;

6. pabrėžia, kad nedeklaruojamas darbas atitinka įvairius nacionaliniuose reglamentuose 
pateikiamus apibrėžimus, ir kad visoms valstybėms narėms bendras apibrėžimas padėtų 
pašalinti abejones, susijusias su šio reiškinio statistiniais duomenimis; dėl to pažymi, kad 
Komisijos ataskaitoje vartojamas apibrėžimas, kuriuo legali veikla atskiriama nuo 
nelegalios, gali būti vartojamas kaip atskaitos taškas turint omenyje, kad reiškinio mastas 
skirtingose valstybėse kokybės ir kiekybės požiūriu nevienodas;

7. prašo Komisiją pateikti pasiūlymų, kuriais remiantis būtų galima parengti visuotinai 
priimtinų nedeklaruojamo darbo vertinimo metodų;

8. prašo Komisiją apsvarstyti galimybę sukurti nacionaliniu lygmeniu kiekvienos valstybės 
narės taikomų veiksmų ir priemonių duomenų banką, kuris vertintų jų įgyvendinimo ir 
perkėlimo į kitus sektorius, jų taikymo kitiems darbams ir kitose valstybėse narėse 
galimybes;

9. prašo Komisiją parengti politiką, apimsiančią tiek bendrąsias, tiek atskirų sektorių 
priemones, kuriomis būtų siekiama užkirsti kelią nedeklaruojamam darbui ir jį įteisinti, 
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visiškai įtraukiant socialinius veikėjus, ypač labiausiai pažeidžiamuose sektoriuose, 
tokiuose kaip viešbučių ir maitinimo, žemės ūkio, namų ūkio darbų ir statybos sektoriai;

10. prašo, kad Komisijos siekis mažinti nedeklaruojamo darbo ekonominį patrauklumą, 
aiškiau apibrėžiant apmokestinimo ir socialinės apsaugos sistemas, būtų paremtas 
veiksminga gausesnių ir geresnės kokybės darbo vietų kūrimo politika;

11. prašo, kad socialinės apsaugos sistemų reforma taptų dalimi integruoto požiūrio, kuriuo 
siekiama socialinės apsaugos politiką koordinuoti su mokesčių ir ekonomikos politika;

12. prašo valstybes nares numatyti stiprių skatinamųjų priemonių tiems, kas įsipareigoja 
nedeklaruojamą darbą paversti oficialiąja ekonomika, sudaryti netipines sutartis 
terminuotam (dvejų metų) laikotarpiui;

13. mano, kad Komisija privalo suteikti paramą priimdama specialią direktyvą vykdant 
kolektyvines tarptautines derybas, kurių tikslas – užtikrinti visoje Europos Sąjungoje 
vienodas padorias minimalias algas;

14. prašo, remiantis kai kurių valstybių narių patirtimi, įvertinti ir populiarinti naujas legalaus 
darbo kategorijas, siekiant sudaryti sąlygas nedeklaruojamoje veikloje dalyvaujantiems 
asmenims įteisinti savo padėtį, pvz., naudojantis darbo ir paslaugų kvitu (pranc. „chèque 
emploi-service“);

15. yra įsitikinęs, kad nelegalaus darbo santykių įteisinimas visada turi apimti pareigą mokėti 
įmokas, kurios – kai reikia supaprastinti darbdavio uždavinį – visada gali būti į iždą 
įmokamos iš anksto, bet visada turi būti mokamos;

16. prašo valstybes nares, kurios taikė laisvo darbuotojų judėjimo Europos Sąjungoje 
pereinamuosius režimus, atverti savo darbo rinkas iš naujųjų valstybių narių 
atvykstantiems darbuotojams, kadangi patekimo į darbo rinką apribojimai, net daliniai, ne 
tik prieštarauja Europos dvasiai, bet ir gali padidinti nedeklaruojamo darbo mastą bei 
suardyti teritorinę pusiausvyrą;

17. mano, kad administracinių procedūrų supaprastinimas arba išlaidų sumažinimas, ypač 
mažųjų ir vidutinių įmonių, galėtų sumažinti nedeklaruojamo darbo mastą;

18. reikalauja, kad bendrovės subrangovės būtų laikomos atsakingomis už galimus socialinių 
įmokų ir mokesčių mokėjimo pažeidimus dėl subrangos bendrovių;

19. rekomenduoja, kad suinteresuotos valstybinės ir privačios organizacijos glaudžiai 
bendradarbiautų ir ragina valstybes nares, atsižvelgiant į specifinius įvairių verslo sektorių 
rodiklius bei parametrus, kovoje su mokesčių pajamų erozija naudotis naujoviškais 
metodais;

20. primena, kad jeigu išimtinai represinė politika nepapildoma konkrečiomis valstybių narių 
veiksmų derinimo priemonėmis, nedeklaruojamas darbas gali susikoncentruoti prastesnės 
struktūros ir mažiau reglamentuojamos ekonomikos valstybėse;
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21. šia proga ragina Komisiją pasiūlyti valstybėms narėms ir kovoje su nedeklaruojamu darbu 
dalyvaujantiems socialiniams bei ekonominiams veikėjams „nedeklaruojamo darbo 
išaiškinimo paktą“, siekiant palaipsniui iškelti aikštėn nedeklaruojamą darbą. Šis paktas 
neskiriant nuobaudų turėtų būti taikomas ribotą (dvejų metų) pereinamąjį laikotarpį, 
kuriam pasibaigus vis dėlto reikės numatyti nuobaudų skyrimo tvarkos sugriežtinimo 
mechanizmų;

22. ragina aktyviau imtis veiksmų tais atvejais, kai įmonės – nelegaliai pasamdžiusios 
darbuotojus – yra įsisteigusios ne toje valstybėje narėje, kurioje vykdo veiklą, ir pažymi, 
kad 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2005/214/TVR dėl abipusio 
pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms1 galėtų pagerinti padėtį;

23. reikalauja, kad būtų labiau ir veiksmingiau laikomasi darbo teisės normų ir darbo teisės 
srityje galiojančių standartų, ypač 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje2;

24. ragina Europos Sąjungą atlikti svarbesnį vaidmenį, skatinant geresnį darbo inspekcijų 
bendradarbiavimą ir veiksmų koordinavimą, stiprinant inspekcijų ekonominius ir 
technologinius išteklius, ir siūlo sukurti tam tikrą „Europos socialinę platformą“;

25. ragina valstybes nares aktyviau bendradarbiauti keičiantis informacija, siekiant išnagrinėti 
nedeklaruojamo darbo reiškinį, nurodant pasiektus ir nepasiektus rezultatus;

26. palankiai žiūri į sprendimą įsteigti aukšto lygio komitetą, kuris turėtų padėti valstybėms 
narėms nustatyti gerąją patirtį, susijusią su darbuotojų komandiravimą reglamentuojančių 
teisės aktų tobulinimu ir priežiūra, ir ja dalytis;

27. mano, kad reikia geriau informuoti darbuotojus ir galimus vartotojus apie nedeklaruojamo 
darbo riziką ir išlaidas bei apie nelegalaus darbo iškėlimo aikštėn naudą;

28. ragina rengti nuolatines kovos su nedeklaruojamu darbu kampanijas, viešinti Europos ir 
vietos lygmens informavimo ir aktualizavimo iniciatyvas, į jas įtraukiant socialinės sferos 
veikėjus, valdžios institucijas, prekybos rūmus ir įdarbinimo centrus, mokymo įstaigas, 
policijos nuovadas ir įvairias kontrolės bei baudžiamąsias sistemas;

29. mano, kad nuolatinės kampanijos turi papildyti įvairias priemones, kurių imamasi siekiant 
įdiegti teisėtumo ir kokybiško darbo skatinimo kultūrą bei legalaus darbo kultūrą;

30. reikalauja, kad visos valstybės narės pasirašytų Tarptautinę konvenciją dėl migruojančių 
darbuotojų ir jų šeimų narių teisių apsaugos;

31. mano, kad, norint kovoti su nedeklaruojamo darbo reiškiniu, reikia sukurti vietos ir 
Europos lygmens programavimo mechanizmų, kurie padėtų kartu tęsti ekonominio ir
socialinio vystymosi politiką ir įgyvendinti priežiūros bei baudžiamąsias priemones;

                                               
1 Oficialusis leidinys L 76, 2005 3 22, p. 16.
2 Oficialusis leidinys L 18, 1997 1 21, p. 1.
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32. prašo Komisiją įvertinti prielaidą įsteigti „Europos legalaus darbo iškėlimo fondą“, kurio 
lėšomis būtų remiami regionų ir vietos kovos su nedeklaruojamu darbu planai;

33. mano, kad net kovojant su nedeklaruojamo darbo reiškiniu, reikia naudotis valstybės 
parama, kuriai netaikoma pranešimo prievolė, plačiai interpretuojant posakį „darbo vietų 
kūrimas“ „legalių darbo vietų kūrimo“ prasme: pažymi, kad nedeklaruojamas darbas nėra 
lygiavertis tikram užimtumui, todėl skatinimas jį legalizuoti galėtų tapti „pagalba kuriant 
darbo vietas“;

34. reikalauja, kad būtų finansuojami mokslinių tyrimų projektai darbo saugos ir sveikatos 
srityje,  skatinamieji prevencijos veiksmai bei darbo saugos ir sveikatos kultūros sklaida 
darbo vietose, ypač tuose sektoriuose, kur didžiausia nelaimingų atsitikimų rizika, ten, kur 
nedeklaruojamas darbas paplitęs labiausiai;

35. mano, kad tinkamą profesinio mokymo veiklą galima laikyti kovos su nedeklaruojamu 
darbu įvadiniu kursu;

36. priima domėn pasiūlymą dėl minėtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria 
numatomos sankcijos nelegalių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams;

37. mano, kad slapto nelegalaus darbo problema sudėtinga, ir vis dėlto jos negalima išspręsti 
vien skiriant sankcijas darbdaviams, tam reikalingos plataus masto horizontaliosios 
priemonės;

38. mano, kad kova su augančia neoficialiąja ekonomika, o ypač su nelegaliai imigravusių 
darbuotojų išnaudojimu, gali būti grindžiama ne tik baudžiamąja ir deportavimo politika, 
bet ir kovos su darbuotojų imigrantų išnaudojimu prevencijos priemonėmis bei 
mechanizmais, pripažįstant ir gerbiant pagrindines žmogaus teises ir nelegalių imigrantų 
atliekamą darbą;

39. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Nelegalaus ir nedeklaruojamo darbo reiškinys pasiekė tokį mastą, kad Europa ir jos 
institucijos negali laikytis pasyvios pozicijos. Tai, kad nedeklaruojamo darbo procentinė dalis 
viršija 20 %, reiškia, kad vyrauja didelio masto neteisėtumas, kurio toleruoti negalima, nes jis 
iškreipia konkurenciją tarp įmonių ir teritorijų. Nedeklaruojamo darbo priežastys įvairios: jos, 
be jokios abejonės, susijusios su tam tikrais darbo rinkos trūkumais, su kai kurių įmonių 
reorganizavimu bei su tam tikru kitų nesugebančių išsilaikyti rinkoje įmonių trapumu; jos 
susijusios ne tik su nelegalia imigracija, bet ir su imigracija iš Bendrijos šalių; jos priklauso 
nuo ne visada pagirtino valstybių valdžios institucijų elgesio ir nuo netinkamos mokesčių 
politikos; tačiau reikėtų suprasti, kad jei nebus griežtai kovojama su nedeklaruojamu darbu, 
artimiausioje ateityje Europos socialinio draudimo sistemos gali gerokai susilpnėti. Iš tiesų, 
susidūrus su istoriniais iššūkiais – globalizacija ir nepalankia demografine raida – Europai bus 
sunku įgyvendinti juos deramai atitinkančią politiką, jeigu nesugebėsime sumažinti 
neoficialiosios ekonomikos užimamos erdvės. Tačiau nedeklaruojamo darbo padariniai 
gerokai didesni. 

Tai labai nesaugus darbas. Nelaimingų atsitikimų darbe apskaitos duomenys rodo, kad didelę 
jų dalį lemia atliekamo darbo tipas.

Komisija išsikėlė tikslą, energingai kovodama su nelegaliu ir nedeklaruojamu darbu, iki 
2014 m. 25 proc. sumažinti nelaimingų atsitikimų darbe skaičių.

Kitas padarinys – įmonių, kurios dirba laikydamosi taisyklių, ir įmonių, kurios jų nesilaiko, 
konkurencingumo veiksnių Europoje iškreipimas. Kaip sukurti skaidrios konkurencijos 
Europą, jeigu viena rinkos dalis yra korumpuota? Reikia pabrėžti dar vieną svarbų elementą: 
nedeklaruojamas darbas yra veiksnys, destabilizuojantis įvairias darbo rinkas ir sudarantis 
sunkiai suvaldomų situacijų.

Nepaprastai sunku siekti pažangos einant darbo modernizavimo, lankstumo ir užimtumo 
užtikrinimo keliu, negalint įveikti nelegalaus ir nedeklaruojamo darbo ir sukurti ne tokių 
susiskaidžiusių ir vienodesnių darbo rinkų. Galų gale turėtų būti aišku, kad norėdama pasiekti 
Lisabonos strategijoje įtvirtintus tikslus, Europa negali taupyti šios kovos sąskaita.

Nėra jokios abejonės, kad 27 valstybių narių Europa bus vis dažniau vertinama pagal savo 
politikos nuoseklumą ir pagal gebėjimą bei norą žodžius paversti darbais.

Tai pasakytina apie visas sritis, bet reikėtų žinoti, kad su darbu susiję dalykai ypač svarbūs 
Europos viešajai nuomonei, nes nuo darbo priklauso Europos socialinė ateitis, jos ekonominė 
padėtis ir piliečių gerovė.

Taigi, uždavinys sudėtingas, jam įvykdyti reikalingi veikiau aiškūs ir konkretūs veiksmai, o 
ne žodžiai.

Be to, išskirtinis europinis požiūris į šį sektorių aiškiai rodo, kad naujosios politinės gairės, 
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susijusios su nedeklaruojamu darbu, sunkiai paverčiamos aiškiai apibrėžtais teisiniais ir 
instituciniais mechanizmais, kurie valstybėse narėse savo ruožtu galėtų virsti konkrečiomis 
priemonėmis.

Taip yra todėl, kad Europos Sąjungos veiksmai, nukreipti prieš nedeklaruojamą darbą, vis dar 
grindžiami „soft law“ priemonėmis. Pasekmė – negebėjimas nukreipti Europos kovos su šiuo 
reiškiniu veiksmingumo ir paveikumo linkme. Vis dėlto šia proga reikia pažymėti, kad nors 
suderinimo technikos nedeklaruojamo darbo srityje pastaraisiais metais nepasiekta jokia 
pažanga, laikantis „soft law“ politikos laipsniškai subrandintas tam tikras valstybių narių 
kovos su nedeklaruojamo darbo problema strategijų suartėjimas. Negalima nepastebėti didelio 
priemonių, kuriomis Europos Sąjunga gali ir nori pasinaudoti įgyvendindama kokybiško 
darbo politiką, ir mechanizmų, kuriais šioje politikoje naudojamasi siekiant užtikrinti laisvą 
rinką, simetriškumo.

Kovos su nedeklaruojamu darbu nurodymuose Komisija ragina racionalizuoti darbo santykių 
reglamentavimą valstybių lygmeniu ir padaryti jį efektyvesnį, nurodydama kai kuriuos labai 
svarbius tikslus, tačiau neparūpindama konkrečių ir tinkamų priemonių šiems tikslams 
įgyvendinti.

Turime omenyje, pvz., galimybę bent jau sumažinti kliūtis imtis netipinio darbo, tuo pačiu 
tikslu pasinaudoti Struktūriniais fondais ar galimybę pagal tam tikrą direktyvą teikti paramą 
tarptautinėms kolektyvinėms deryboms, kuriomis būtų siekiama sukonkretinti minimalių 
atlyginimų suvienodinimo tendencijas Europoje.

Dėl visų šių priežasčių dar reikia daug padaryti norint sustiprinti kovą su nedeklaruojamu 
darbu. Šiuo pranešimu bandoma įsilieti į šią perspektyvą, o jame pateikiamais pasiūlymais 
siekiama naudingai apibrėžti paramos šiai kovai kontūrus.
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