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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par tematu „Pastiprināta cīņa pret nelikumīgu nodarbinātību”
(2008/2035(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai – Pastiprināta cīņa pret nelikumīgu 
nodarbinātību (COM(2007)0628),

– ņemot vērā tās 2000. gada 21. septembra Rezolūciju par Komisijas paziņojumu par 
nelikumīgu nodarbinātību1,

– ņemot vērā Padomes un dalībvalstu pārstāvju 1999. gada 22. aprīļa sanāksmes Padomē 
Rezolūciju par rīcības kodeksu labākai sadarbībai starp dalībvalstu iestādēm cīņā pret 
starpvalstu krāpšanu sociālās apdrošināšanas pabalstos un iemaksās un nelikumīgu 
nodarbinātību, un par darbaspēka starptautisku izīrēšanu2,

– ņemot vērā Padomes 1999. gada 22. oktobra Direktīvu 1999/85/EK, ar kuru groza 
Direktīvu 77/388/EEK, par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma 
nodokļiem — Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze3,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai „Eiropas nodarbinātības stratēģijas (SEE) 
nākotne „Stratēģija pilnīgai nodarbinātībai un labākam darbam visiem”” 
(COM(2003)0006),

– ņemot vērā Padomes 2003. gada 22. jūlija Lēmumu Nr. 2003/578/EK un 2005. gada 
12. jūlija Lēmumu Nr. 2005/600/EK par dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnēm un it īpaši pamatnostādnes Nr. 9 un Nr. 214,

– ņemot vērā Padomes rezolūciju par nedeklarētā darba pārveidošanu par oficiālu 
nodarbinātību5,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropadomes pavasara sanāksmei „Laiks palielināt 
apgriezienus, Jauna izaugsmes un nodarbinātības partnerība” (COM(2006)0030),

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 6. oktobra Lēmumu Nr. 2006/702/EK par Kopienas 
kohēzijas stratēģijas pamatnostādnēm6,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai „Ziņojums par 2003. gada Pievienošanās 

                                               
1 OV C 146, 17.5.2008., 102. lpp.
2 OV C 125, 6.5.1999., 1. lpp.
3 OV L 277, 28.10.1999., 34. lpp.
4 OV L 197, 5.8.2003., 13. lpp., un OV L 205, 6.8.2005., 2. lpp.
5 OV L 291, 31.10.2006., 11. lpp.
6 OV C 260, 29.10.2003., 1. lpp.
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līgumā noteikto pārejas pasākumu darbību (laikā no 2004. gada 1. maija līdz 2006. gada 
30. aprīlim)” (COM(2006)0048),

– ņemot vērā 2007. gada 23. maija Rezolūciju par pienācīga darba veicināšanu visiem1,

– ņemot vērā tās 2007. gada 11. jūlija Rezolūciju par darba tiesību modernizāciju, lai 
risinātu XXI gadsimta problēmas2,

– ņemot vērā Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka 
sankcijas darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu piederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas 
nelegāli (COM(2007)0249),

– ņemot vērā 2007. gada 29. novembra Rezolūciju par kopējiem elastīguma principiem3,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai — Komisijas Zaļās grāmatas „Darba 
likumdošanas modernizēšana, lai risinātu 21. gadsimta radītās problēmas” publiskās 
apspriešanas rezultāti (COM(2007)0627),

– ņemot vērā izaugsmes un nodarbinātības integrētās pamatnostādnes 2008.–2010. gadam
(COM(2007)0803),

– ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) pienācīga darba programmu,

– ņemot vērā pamatnormas, kas attiecas uz SDO darbību, SDO konvencijas un ieteikumus 
par darba administrēšanu un inspicēšanu, kas veido starptautisku paraugu, kad runa ir par 
likuma nosacījumu attiecībā uz darba apstākļiem un darba ņēmēju aizsardzību 
piemērošanas nodrošināšanu,

– ņemot vērā SDO 143. konvenciju par migrējošiem darba ņēmējiem (1975. gads) un SDO 
papildu nosacījumus attiecībā uz ieceļojošiem darba ņēmējiem, kas paredz visu 
nepieciešamo un piemēroto pasākumu pieņemšanu, lai likvidētu nelikumīgu imigrāciju, 
kuras mērķis ir darba meklējumi, un nelegālu imigrantu nodarbinātību, un, no otras puses, 
ņemot vērā nosacījumus par administratīvu, civilu un kriminālsodu piemērošanu 
imigrējošo darba ņēmēju nelegālas nodarbinātības jomā,

– ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra Ieteikumu par nelegālās imigrācijas 
apkarošanas un nelegālās nodarbinātības apkarošanas līdzekļu saskaņošanu4,

– ņemot vērā Padomes 1996. gada 27. septembra Ieteikumu par cīņu pret nelikumīgu trešo 
valstu pilsoņu nodarbinātību5,

– ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (EUROFOUND) 

                                               
1 OV C 102 E, 24.4.2008., 321. lpp.
2 Šajā dienā pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0339.
3 Šajā dienā pieņemtie teksti, P6_TA-PROV(2007)0574.
4 OV C 5, 10.1.1996., 1. lpp.
5 OV C 304, 14.10.1996., 1. lpp.
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ziņojumu par cīņu pret nelikumīgu nodarbinātību Eiropas Savienībā1,

– ņemot vērā EK līguma 136. un 145. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu Ekonomikas un monetāro 
lietu komitejas, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas, Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas 
atzinumus (A6-0000/2008),

A. tā kā nelikumīgs darbs ir sarežģīta parādība, kuras apjomu grūti noteikt, jo to ietekmē 
daudzi ekonomikas, sociālie, institucionālie un kultūras faktori;

B. tā kā nelikumīgs darbs ir īpaši satraucoša un pastāvīga Eiropas darba tirgus iezīme, kas var 
izgāzt Eiropas sociālo modeli, jo tas veido šķērsli ekonomikas, budžeta un sociālai 
politikai, kuru mērķis ir izaugsme, turklāt tas ir vainīgs pie konkurences traucējumiem 
iekšējā tirgū, jo tas veido negodīgu konkurenci attiecībā pret citām valstīm vai 
uzņēmumiem;

C. tā kā nelikumīgs darbs ir galvenais sociālā dempinga veidošanās faktors un tādēļ viena no 
galvenajām tēmām Eiropas darba tiesību modernizācijā;

D. tā kā nelikumīga darba visvairāk skartās nozares ir tās, kurās vajadzīgs liels darbinieku 
skaits, piemēram, lauksaimniecība, celtniecība, pakalpojumi mājsaimniecībā, viesnīcas un 
restaurācija, ko raksturo nestabilitāte un nelabvēlīgi atalgojuma nosacījumi;

E. tā kā nelikumīgu darbu galvenokārt veicina ražošanas reorganizācija apakšuzņēmumu 
ķēdēs, kas nosaka neatkarīgo darba ņēmēju, kas reizēm ir nelikumīgi nodarbināti, skaita 
palielināšanos;

F. tā kā imigrācijas problēma ir saistīta ar nelikumīgo nodarbinātību, jo imigranti, kas bieži ir 
nelegāli, tiek nodarbināti nelikumīgi, bieži nestabilos apstākļos;

G. tā kā nodarbinātie mājsaimniecībās bieži veido nozīmīgu skaitu nelegāli nodarbināto, kas 
bieži cieš no masveida ekspluatācijas, un tā kā liela daļa šo nodarbināto ir iebraukušie 
darba ņēmēji, no kuriem daudzi strādā nelikumīgi;

H. tā kā nelikumīgais darbs nav iekļauts nodokļu bāzē un grauj sociālās aizsardzības un 
publisko pakalpojumu finansēšanu un sadali, ierobežojot arī dalībvalstu spēju paplašināt 
sociālos pakalpojumus;

I. tā kā, lai efektīvi cīnītos pret nedeklarētu darbu, ir jāpastiprina uzraudzības un sodu 
mehānisms, izmantojot darba inspekcijas, nodokļu administrācijas un sociālās jomas
darbinieku dienestus;

J. tā kā nelikumīgs darbs negatīvi ietekmē visus Lisabonas stratēģijas pīlārus: pilnīgu 
                                               
1 Jautājuma par nelikumīgu nodarbinātību risināšana Eiropas Savienībā, 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf

Adlib Express Watermark



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

LV                         Ārējais tulkojums

nodarbinātību, darba kvalitāti un produktivitāti, sociālo kohēziju,

1. izsaka dziļu satraukumu par nelikumīgas nodarbinātības apjomu, kas dažās dalībvalstīs 
veido 20 % vai vairāk no IKP;

2. apsveic Komisijas iniciatīvu, kas iekļauj nelikumīgu nodarbinātību politisko prioritāšu 
skaitā Eiropas līmenī un prasa nopietni rīcību Kopienas un dalībvalstu līmenī;

3. tomēr secina, ka ir grūti konkretizēt Eiropas politikas nostādnes, kas definētas nelikumīgas 
nodarbinātības jomā pareizi definētos juridiskos instrumentos, kurus var pārvērst 
konkrētos pasākumos katrā dalībvalstī;

4. atklāj spēcīgo nevienlīdzību starp instrumentiem, ko Eiropas Savienība var izmantot 
politikā kvalitatīvam darbam un tiem instrumentiem, ko izmanto politikā brīva tirgus 
nodrošināšanai;

5. tādēļ prasa, lai Eiropas rīcība cīņā pret nelikumīgu darbu būtu aktīvāka un trāpīgāka un lai 
nepieļautu, ka darba tiesību modernizācija Eiropā paliktu tikai teorētisks izteikums;

6. uzsver, ka nelikumīga nodarbinātība atbilst dažādām definīcijām dalībvalstu noteikumos 
un ka visām dalībvalstīm kopīga definīcija palīdzētu novērst šaubas par šīs parādības 
statistikas rādītājiem; šajā sakarā ievēro, ka Komisijas ziņojumā izmantoto definīciju, kas 
atšķir likumīgu un nelikumīgu darbu, var izmantot kā izejas punktu, zinot, ka šīs parādības 
izpratne ir kvalitatīvi un kvantitatīvi atšķirīga dažādās dalībvalstīs;

7. prasa Komisijai sniegt ieteikumus, lai izstrādātu vispārpieņemtas metodes nelikumīgas 
nodarbinātības aprēķinam;

8. prasa Komisijai apsvērt datu bāzes izveidi par dažādām pieejām un īstenotiem 
pasākumiem dalībvalstu līmenī katrā valstī, kurā novērtēta to izpildāmība un iespēja 
pārnest uz citām nozarēm un darbiem citās dalībvalstīs;

9. prasa Komisijai izstrādāt politiku, kurā paredzēti gan vispārēji pasākumi, gan nozaru 
pasākumi, lai pretotos nelikumīgam darbam un padarītu to likumīgu [noregulētu], 
piedaloties sociālās jomas darbiniekiem un it īpaši pievēršot uzmanību visvairāk skartajām 
nozarēm, piemēram, viesnīcu un ēdināšanas nozarei, lauksaimniecībai, mājsaimniecības 
pakalpojumiem un celtniecībai;

10. prasa, lai Komisijas pieejai nelikumīgas nodarbinātības ekonomiskās pievilcības 
mazināšanai, izmantojot labāku nodokļu sistēmas un sociālās aizsardzības definīciju, 
sekotu efektīva lielāka skaita un kvalitatīvāku darbavietu izveides politika;

11. prasa, lai sociālās aizsardzības sistēmu reforma būtu iekļauta integrētā pieejā, kuras 
mērķis ir saskaņot sociālās aizsardzības politiku ar nodokļu un ekonomikas politiku;

12. prasa dalībvalstīm paredzēt spēcīgu stimulāciju tiem, kas apņemas pārvērst nelikumīgu 
nodarbinātību oficiālā ekonomikā, un iespēju slēgt netipiskus līgumus ierobežotā laika 
posmā (divi gadi);

13. uzskata, ka Komisijai jāsniedz atbalsts, it īpaši ar direktīvas palīdzību, kopējām 
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starpvalstu sarunām, kuru mērķis ir nodrošināt vienādu pienācīgu minimālo algu visā 
Eiropas Savienībā;

14. prasa, pamatojoties uz dažu dalībvalstu pieredzi, izvērtēt un veicināt jaunas oficiāla darba 
kategorijas, lai ļautu tiem, kas veic nelikumīgu darbu, padarīt likumīgu savu stāvokli, 
izmantojot, piemēram, nodarbinātības-pakalpojumu čeku;

15. ir pārliecināts, ka nelikumīgu darba attiecību padarīšanai par likumīgām vienmēr jāietver 
pienākums veikt maksājumus, kurus — tā kā runa ir par darba ņēmēja dzīves atvieglošanu 
— vienmēr var iepriekš ieskaitīt valsts kasē, bet kas vienmēr jāveic;

16. prasa dalībvalstīm, kas ir piemērojušas pārejas režīmu darba ņēmēju brīvai kustībai 
Eiropas Savienībā, atvērt savu darba tirgu darba ņēmējiem no jaunajām dalībvalstīm, jo 
pat daļēji ierobežojumi pieejai darba tirgum, kas turklāt ir pretrunā Eiropas garam, var 
palielināt nelikumīgu nodarbinātību un radīt teritoriālu nevienlīdzību;

17. uzskata, ka administratīvo izmaksu vienkāršošana vai samazināšana, it īpaši maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, varētu samazināt nelikumīgu nodarbinātību;

18. izsaka prasību, lai līgumslēdzēji uzņēmumi tiktu uzskatīti par atbildīgiem iespējamās 
apakšuzņēmēju nelikumībās maksājumu un nodokļu jomā;

19. iesaka ciešu koordināciju dalībvalstu līmenī starp attiecīgām valsts un privātām 
organizācijām, aicinot dalībvalstis izmantot jaunas metodes, pamatojoties uz dažādām 
uzņēmējdarbības nozarēm specifiskiem rādītājiem un atsauces parametriem, lai cīnītos 
pret nodokļu ieņēmumu samazināšanos;

20. atgādina, ka vienīgi represīva politika, ja tai neseko konkrēti saskaņošanas pasākumi starp 
dalībvalstīm, var koncentrēt nelikumīgo nodarbinātību mazāk strukturētās valstīs un 
mazāk likumīgās tautsaimniecībās;

21. tādēļ aicina Komisiju piedāvāt dalībvalstīm un sociālās un ekonomiskās jomas 
darbiniekiem, kas iesaistīti cīņā pret nelikumīgu nodarbinātību, nelikumīga darba 
atklāšanas paktu, kas ļautu pakāpeniski atklāt nelikumīgu darbību un kas būtu 
piemērojams ierobežotā pārejas periodā (divi gadi), neizmantojot sankcijas, un šī pārejas 
perioda beigās būtu jāparedz sankciju režīma pastiprināšanas mehānismi;

22. iesaka aktīvāk iejaukties uzņēmumos, kas pieņēmuši nelegālus darbiniekus un nav dibināti 
valstī, kurā veic darbību, un ievēro, ka Padomes 2005. gada 24. februāra Pamatlēmums 
Nr. 2005/214/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām 
sankcijām1 varētu uzlabot situāciju;

23. prasa lielāku un efektīvāku darba tiesību un darba jomā spēkā esošo normu ievērošanu, it 
īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvas 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā2 ievērošanu;

24. iesaka palielināt Eiropas Savienības lomu labākas sadarbības un koordinācijas starp darba 
                                               
1 OV L 76, 22.3.2005., 16. lpp.
2 OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.
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inspekcijām veicināšanā, palielinot inspekcijas dienestu ekonomiskos un tehnoloģiskos 
līdzekļus, un iesaka izveidot sava veida Eiropas sociālo platformu;

25. iesaka labāk sadarboties un dalīties ar informāciju dalībvalstu starpā, lai izpētītu 
nelikumīgās nodarbinātības parādību, norādot iegūtos un nesasniegtos rezultātus;

26. atzinīgi vērtē augsta līmeņa komitejas izveidi, kam uzdots palīdzēt dalībvalstīm labas 
prakses noteikšanā un apmaiņā attiecībā uz tiesību aktu par darbā norīkotiem darbiniekiem 
kontroli un uzlabošanu;

27. uzskata, ka gan darba ņēmēji, gan iespējamie izmantotāji vairāk jāizglīto par risku un 
izmaksām, kas saistītas ar nelikumīgu darbu, un par labumu, ko sniedz nelikumīga darba 
atklāšana;

28. iesaka veikt pastāvīgas kampaņas cīņā pret nelikumīgu nodarbinātību, veicināt 
informēšanas un izglītošanas iniciatīvas Eiropas un vietējā līmenī, kas apvieno sociālās 
jomas darbiniekus, valsts uzņēmumus, izglītības iestādes, prefektūras un dažādas 
uzraudzības un sodu sistēmas;

29. uzskata, ka pastāvīgām kampaņām jāseko dažādiem pasākumiem, kas pieņemti, lai 
iesakņotu likumības, kvalitatīva darba un likumīgas uzņēmējdarbības kultūru;

30. prasa, lai visas dalībvalstis parakstītu starptautisku konvenciju par visu migrējošo darba 
ņēmēju un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzību;

31. uzskata, ka, lai cīnītos pret nelikumīgas nodarbinātības parādību, jāizveido vietēja un 
Eiropas līmeņa plānošanas instrumenti, kas ļautu gan īstenot ekonomiskās un sociālās 
attīstības politiku, gan uzraudzības un sodu pasākumus;

32. prasa Komisijai novērtēt iespēju izveidot Eiropas fondu likumīga darba atklāšanai, kas 
atbalstītu reģionālus un vietējus plānus cīņai pret nelikumīgu nodarbinātību;

33. uzskata, ka pat nelikumīgas nodarbinātības parādībai jāizmanto valsts atbalsts, kas 
atbrīvots no paziņošanas pienākuma, pateicoties plašai „darbavietu radīšanas” jēdziena 
interpretācijai un attiecībā uz „likumīgu darbavietu radīšanas” nozīmi: ievēro, ka 
nelikumīgs darbs nav līdzvērtīgs reālam darbam un tādēļ aicinājums to legalizēt varētu būt 
„atbalsts darbavietu radīšanai”;

34. pieprasa finansēt pētījumu projektus darba drošības un veselības aizsardzības jomā un 
preventīvus veicināšanas pasākumus veselības un drošības darbavietā kultūras 
izplatīšanai, īpaši minot nozares, kurās ir vislielākais negadījumu risks un kurās
galvenokārt sastopama nelikumīga nodarbinātība;

35. uzskata, ka piemērota izglītības politika ir sagatavošana cīņai pret nelikumīgu 
nodarbinātību;

36. iepazīstas ar iepriekš minēto Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas priekšlikumu, kas 
ievieš sankcijas pret darba devējiem, kas izmanto trešo valstu pilsoņu, kuri nelikumīgi 
uzturas Eiropas Savienībā, pakalpojumus;
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37. uzskata, ka nelegālo ieceļotāju nelikumīgas nodarbinātības jautājums ir sarežģīta 
problēma, kuru nevar atrisināt, izmantojot tikai sankcijas pret darba devējiem, bet kas 
prasa plaša mēroga horizontālus pasākumus;

38. uzskata, ka cīņu pret pieaugošu nelikumīgu ekonomiku un it īpaši pret nelegālo ieceļotāju 
izmantošanu darbā var pamatot ne tikai uz represiju un izraidīšanas politiku, bet arī uz 
tādiem instrumentiem un mehānismiem imigrējošu darba ņēmēju nodarbināšanas 
novēršanai un cīņai pret to, kas paredz cilvēka pamattiesību un nelegālo ieceļotāju darba 
tiesību atzīšanu un ievērošanu;

39. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Nelikumīgās un neoficiālās nodarbinātības apjoms ir tik liels, ka Eiropa un tās iestādes nevar 
tajā pasīvi piedalīties. Ja nelikumīgas nodarbinātības apjoms pārsniedz 20 %, tas nozīmē, ka 
mēs atrodamies pilnīgas nevienlīdzības situācijā, kuru nedrīkst pieļaut, jo tā faktiski rada 
spēcīgas konkurences atšķirības starp uzņēmumiem un teritorijām. Iemesli, kas rada 
nelikumīgu nodarbinātību, ir dažādi: tie bez šaubām rodas no atsevišķiem trūkumiem darba 
tirgū attiecībā uz reorganizāciju dažos uzņēmumos, taču arī no citu uzņēmumu, kas nespēj 
saglabāt vietu tirgū, nestabilitātes; tie rodas no nelegālas imigrācijas un arī no imigrācijas 
Kopienā, tie ir atkarīgi no valsts pārvalžu ne vienmēr godprātīgās izturēšanās un nepiemērotas 
nodokļu politikas; taču šķiet, ka jāliek labāk izprast, ka stingras cīņas pret nelikumīgu 
nodarbinātību trūkums var tuvā nākotnē spēcīgi vājināt sociālās apdrošināšanas sistēmas 
Eiropā. Patiesībā, raugoties uz vēsturiskajām problēmām, kuras jārisina Eiropai, —
globalizāciju un demogrāfisko attīstību — būs grūti īstenot politiku, kas spētu stāties pretī šīm 
problēmām, ja mēs nespējam samazināt nelikumīgās ekonomikas aizņemto telpu. Taču 
nelikumīgas nodarbinātības sekas šeit nebeidzas.

Pēc savas dabas tas ir darbs, ko raksturo nedrošība visās jomās. Ja apskatām datus par 
negadījumiem darbā, varam secināt, ka liela daļa šo negadījumu rodas no veiktā darba 
tipoloģijas.

Komisija sev izvirzījusi mērķi samazināt negadījumus darbā par 25 % līdz 2014. gadam, 
enerģiski cīnoties pret neoficiālu darbu un nelikumīgu nodarbinātību.

Vēl vienas sekas ir konkurētspējas faktoru izmaiņas Eiropā starp uzņēmumiem, kas strādā, 
ievērojot likumus, un tiem, kas tos neievēro. Kā gan izveidot Eiropu ar pārredzamu
konkurenci, ja daļa tirgus ir korumpēta? Visbeidzot jāuzsver vēl viens svarīgs faktors. 
Nelikumīga nodarbība ir destabilizējošs faktors dažādiem darba tirgiem, kas rada grūti 
vadāmas situācijas.

Šķiet, ārkārtīgi grūti progresēt darba modernizācijā un elastībā, ja nespēj apkarot neoficiālu un 
nelikumīgu darbu un izveidot mazāk segmentētus un viendabīgākus darba tirgus. Vajadzētu 
būt pilnīgi skaidram, ka, ja Eiropa vēlas īstenot Lisabonas stratēģiju, tā nekādā ziņā nevar 
ekonomēt uz šīs cīņas rēķina.

Ir pilnīgi skaidrs, ka par 27 valstu Eiropu vēl vairāk spriedīs pēc tās politikas saskaņotības un 
tās spējas un vēlmes pārvērst vārdus rīcībā.

Tas attiecas uz visām jomām, taču jāsaprot, ka tas, kas attiecas uz darbu, ir īpaši svarīgs 
Eiropas sabiedriskajai domai, jo no darba atkarīga Eiropas sociālā nākotne, ekonomiskā 
stabilitāte un pilsoņu labklājība.

Uzdevums ir ambiciozs un prasa skaidru un konkrētu rīcību, nevis vārdus.

Turklāt Eiropas pieejas šai jomai īpatnība skaidri parāda, ka jaunās politiskās nostādnes 
attiecībā uz nelikumīgu nodarbinātību nespēj pārvērsties labi definētos juridiskos un 
institucionālos instrumentos, kurus savukārt varētu pārvērst precīzos pasākumos dažādās 
dalībvalstīs.
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Tas ir tādēļ, ka veids, kā Eiropa cīnās pret nelikumīgu nodarbinātību, joprojām vērsts uz „soft 
law” instrumentiem, kas rada nespēju veikt pagriezienu Eiropas rīcībai cīņā pret šo parādību
efektivitātes un trāpīguma ziņā. Šajā sakarā jāatzīst, ka, tā kā saskaņošanas tehnika 
nelikumīgas nodarbinātības jomā nav uzrādījusi nekādu progresu pēdējo gadu laikā, „soft 
law” izmantošana ir ļāvusi pakāpeniski izveidoties zināmai dalībvalstu konverģencei 
stratēģijās cīņai pret nelikumīgas nodarbinātības problēmu. Nevar neatzīt spēcīgu 
nevienlīdzību starp instrumentiem, ko Eiropas Savienība var un vēlas izmantot kvalitatīva 
darba politikā un instrumentiem, ko tā izmanto politikā, kuras mērķis ir nodrošināt brīvu tirgu.

Norādēs par cīņu pret nelikumīgu nodarbinātību Komisija iesaka racionalizēt un padarīt 
efektīvus valstu noteikumus darba attiecību jomā, norādot dažus nozīmīgus mērķus, taču 
neizveidojot precīzus un piemērotus instrumentus, kas nepieciešami šo mērķu sasniegšanai.

Iedomāsimies, piemēram, iespēju līdz minimumam samazināt šķēršļus pieejai netipiskam 
darbam, izmantot struktūrfondus šim pašam mērķim vai iespēju sniegt atbalstu ar direktīvas 
palīdzību kopējām starpvalstu sarunām, kuru mērķis būtu konkretizēt tendences minimālo 
algu saskaņošanai Eiropā.

Visu šo iemeslu dēļ ir daudz darba, lai pastiprinātu cīņu pret nelikumīgu nodarbinātību. Šis 
ziņojums cenšas iekļauties šajā perspektīvā, un tajā ietvertie ieteikumi vēlas lietderīgi 
paplašināt robežas atbalstam šai cīņai.
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