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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zaostrzenia walki z pracą nierejestrowaną
(2008/2035(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowany 
„Zaostrzenie walki z pracą niezgłoszoną” (COM(2007)0628),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 września 2000 r. w sprawie komunikatu 
Komisji dotyczącego pracy nierejestrowanej1,

– uwzględniając rezolucję Rady i przedstawicieli państw członkowskich, zebranych na 
szczycie Rady, z dnia 22 kwietnia 1999 r., w sprawie kodeksu postępowania w zakresie 
skuteczniejszej współpracy między administracjami publicznymi państw członkowskich 
w walce z nadużyciami świadczeń i składek społecznych na szczeblu międzynarodowym 
i z pracą nierejestrowaną, jak również czasowego międzynarodowego udostępnienia 
pracowników2,

– uwzględniając dyrektywę Rady 1999/85/WE z dnia 22 października 1999 r. zmieniającą 
dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do możliwości stosowania na zasadzie 
eksperymentu obniżonej stawki podatku VAT od usług pracochłonnych3,

– uwzględniając komunikat Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów 
zatytułowany „Przyszłość Europejskiej Strategii Zatrudnienia (ESZ) «Strategia na rzecz 
pełnego zatrudnienia i lepszych miejsc pracy dla wszystkich»” (COM(2003)0006),

– uwzględniając decyzje Rady 2003/578/WE i 2005/600/WE z dni 22 lipca 2003 r. i 12 
lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkowskich, a w 
szczególności wytyczne nr 9 i nr 214,

– uwzględniając rezolucję Rady w sprawie przekształcania pracy niezgłoszonej w legalne 
zatrudnienie5,

– uwzględniając komunikat Komisji przygotowany na wiosenny szczyt Rady Europejskiej 
zatytułowany „Czas wrzucić wyższy bieg – nowe partnerstwo na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” (COM(2006)0030),

– uwzględniając decyzję Rady 2006/702/WE z dnia 6 października 2006 r. w sprawie 

                                               
1 Dz.U. C 146 z 17.5.2001, str. 102.
2 Dz.U. C 125 z 6.5.1999, str. 1.
3 Dz.U. L 277 z 28.10.1999, str. 34.
4 Dz.U. L 197 z 5.8.2003, str. 13 i Dz.U. L 205 z 6.8.2005, str. 2.
5 Dz.U. C 260 z 29.10.2003, str. 1.
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strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności1,

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowany 
„Sprawozdanie z funkcjonowania ustaleń przejściowych określonych w Traktacie o 
przystąpieniu z 2003 r. (w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2006 r.)” 
(COM(2006)0048),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie upowszechniania 
godnej pracy dla wszystkich2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie modernizacji prawa 
pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku3,

– uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
przewidującej kary dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich 
nielegalnie przebywających na terytorium UE (COM(2007)0249),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wspólnych zasad 
wdrażania modelu „flexicurity”4,

– uwzględniając Komunikat Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w 
sprawie wyników publicznych konsultacji w sprawie zielonej księgi Komisji pt. 
„Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku” 
(COM(2007)0627),

– uwzględniając zintegrowane wytyczne w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 
(2008-2010) (COM(2007)0803),

– uwzględniając agendę Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w sprawie godziwej 
pracy,

– uwzględniając podstawowe normy w dziedzinie pracy ustanowione przez MOP, 
konwencje i zalecenia MOP dotyczące administracji pracy i inspekcji pracy, które 
stanowią punkt odniesienia, na poziomie międzynarodowym, w dążeniu do 
zagwarantowania stosowania przepisów prawnych w zakresie warunków pracy i 
ochrony pracowników,

– uwzględniając konwencję MOP nr 143 dotyczącą pracowników migrujących (1975) i 
postanowienia uzupełniające MOP w sprawie pracowników migrujących, które 
przewidują przyjęcie wszelkich koniecznych i stosownych środków, aby wyeliminować 
nielegalną imigrację mającą na celu znalezienie pracy oraz nielegalną pracę imigrantów, 
jak również uwzględniając przepisy wykonawcze do sankcji administracyjnych, 
cywilnych i karnych w dziedzinie nielegalnej pracy imigrantów,

                                               
1 Dz.U. L 291 z 31.10.2006, str. 11.
2  Dz.U. C 102 E z 24.4.2008, str. 321.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0339.
4 Teksty przyjęte, P6_TA-PROV(2007)0574.
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– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie harmonizacji 
narzędzi walki z nielegalną imigracją i nielegalną pracą1,

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 27 września 1996 r. w sprawie walki z nielegalną 
pracą obywateli państw trzecich2,

– uwzględniając sprawozdanie Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia 
i Pracy (EUROFOUND) dotyczące walki z pracą na czarno w Unii Europejskiej3,

– uwzględniając art. 136 i 145 traktatu WE,
– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia i 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że praca nierejestrowana jest zjawiskiem złożonym, którego zasięg 
trudno określić, gdyż wpływają na nie liczne czynniki gospodarcze, społeczne, 
instytucyjne i kulturowe,

B. mając na uwadze, że praca nierejestrowana jest szczególnie niepokojącą i utrzymującą 
się cechą europejskich rynków pracy, która grozi upadkiem europejskiego modelu 
społecznego, poprzez utrudnianie realizacji nastawionej na wzrost polityki 
gospodarczej, budżetowej i społecznej i że jest ona również odpowiedzialna za 
zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym, bowiem prowadzi do powstania 
nieuczciwej konkurencji w stosunku do innych państw lub przedsiębiorstw,

C. mając na uwadze, że praca nierejestrowana jest najważniejszym czynnikiem leżącym u 
podstaw dumpingu socjalnego, a tym samym jednym z kluczowych zagadnień w 
perspektywie modernizacji europejskiego prawa pracy,

D. mając na uwadze, że sektory najbardziej dotknięte problemem pracy nierejestrowanej to 
sektory o wysokim stopniu wykorzystania siły roboczej, takie jak rolnictwo, 
budownictwo, usługi domowe, hotelarstwo i gastronomia, które charakteryzuje 
niepewność i niedogodne warunki płacowe,

E. mając na uwadze, że pracy nierejestrowanej sprzyja również reorganizacja 
przedsiębiorstw, przekształcanych w sieci podwykonawców, co prowadzi do wzrostu 
liczby pracowników samozatrudnionych, niejednokrotnie nierejestrowanych;

                                               
1 Dz.U. C 5 z 10.1.1996, str. 1.
2 Dz.U. C 304 z 14.10.96, str. 1.
3 Tackling undeclared work in the European Union, 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
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F. mając na uwadze, że problem imigracji wiąże się z problemem pracy nierejestrowanej, 
gdyż imigranci, często nielegalni, zatrudniani są do pracy nierejestrowanej, 
niejednokrotnie w złych warunkach,

G. mając na uwadze, że pracownicy domowi stanowią bardzo często źródło 
nierejestrowanej siły roboczej i niejednokrotnie padają ofiarą masowego wyzysku oraz 
że duża ich część to imigranci, z których wielu przebywa w danym kraju nielegalnie,

H. mając na uwadze, że praca nierejestrowana nie jest uwzględniana w bazie podatkowej i 
podważa finansowanie i repartycję ochrony socjalnej i usług publicznych, ograniczając 
również zdolność państw członkowskich do rozszerzenia zakresu usług socjalnych,

I. mając na uwadze, że skuteczna walka z pracą na czarno wymaga wzmocnienia 
mechanizmów nadzoru i kar, dokonanego z pomocą inspektoratów pracy, administracji 
podatkowych i partnerów społecznych,

J. mając na uwadze, że praca nierejestrowana negatywnie wpływa na wszystkie filary 
strategii lizbońskiej: pełne zatrudnienie, jakość i wydajność pracy, spójność społeczną;

1. wyraża głębokie zaniepokojenie rozmiarami zjawiska pracy nierejestrowanej, która w 
niektórych państwach członkowskich osiąga, a nawet przekracza 20% PKB;

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji, według której praca nierejestrowana jest 
jednym z europejskich priorytetów politycznych i jako taka wymaga zasadniczych 
działań na szczeblu wspólnotowym i krajowym;

3. stwierdza jednak, że z trudnością przychodzi przełożenie europejskich wytycznych 
politycznych wyznaczonych w dziedzinie pracy nierejestrowanej na wyraźnie określone 
instrumenty prawno-instytucjonalne, które mogłyby przerodzić się w konkretne 
przepisy przyjęte w poszczególnych państwach członkowskich;

4. zauważa znaczną nierównowagę między narzędziami, jakimi Unia Europejska 
dysponuje w dziedzinie polityki na rzecz pracy wysokiej jakości a narzędziami 
wykorzystywanymi w przypadku polityk mających na celu zagwarantowanie wolności 
rynkowej;

5. występuje w związku z tym o większą operatywność i skuteczność europejskich działań 
w walce z pracą nierejestrowaną, aby nie dopuścić do sytuacji, w której modernizacja 
prawa pracy w Europie pozostanie pojęciem czysto teoretycznym;

6. podkreśla, że w krajowych systemach prawnych występują różne definicje pracy 
nierejestrowanej i że wspólna dla wszystkich państw członkowskich definicja 
doprowadziłaby do wyeliminowania niepewności związanych ze statystyczną 
rejestracją tego zjawiska; zauważa w tym kontekście, że definicja użyta w sprawozdaniu 
Komisji, która rozróżnia działalność legalną i nielegalną, może zostać wykorzystana 
jako punkt wyjścia, pamiętając jednak, że zasięg zjawiska jest jakościowo i ilościowo 
różny w poszczególnych państwach;
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7. zwraca się do Komisji o przedstawienie propozycji dotyczących opracowania ogólnie 
przyjętych metod pomiaru pracy nierejestrowanej;

8. zwraca się do Komisji o rozważenie możliwości utworzenia bazy danych zawierającej 
różne podejścia i środki przyjęte na szczeblu krajowym przez poszczególne państwa 
członkowskie oraz ocenę ich wykonalności i możliwości przeniesienia do innych 
sektorów, rodzajów pracy i państw członkowskich;

9. zwraca się do Komisji o opracowanie polityk przewidujących zarówno środki ogólne, 
jak i środki sektorowe w zakresie przeciwdziałania i legalizacji pracy nierejestrowanej 
przy pełnym zaangażowaniu partnerów społecznych i ze szczególnym naciskiem na 
sektory najbardziej dotknięte zjawiskiem, takie jak sektor hotelarski i restauracyjny, 
rolnictwo, usługi domowe i budownictwo;

10. wzywa do połączenia podejścia Komisji, zmierzającego do zmniejszenia ekonomicznej 
atrakcyjności pracy nierejestrowanej poprzez dokładniejsze określenie systemu 
podatkowego i systemu ochrony socjalnej, z efektywnymi politykami na rzecz 
tworzenia większej ilości i lepszych miejsc pracy;

11. wzywa do włączenia reformy systemów ochrony socjalnej w ramy kompleksowego 
podejścia mającego na celu koordynację polityk ochrony socjalnej z politykami 
podatkowymi i gospodarczymi;

12. zwraca się do państw członkowskich o zaoferowanie istotnych zachęt osobom, które 
zobowiążą się do przekształcenia pracy nierejestrowanej w działalność formalną oraz 
wykorzystanie nietypowych umów o pracę przez ograniczony okres czasu (2 lata);

13. jest zdania, że Komisja Europejska powinna wesprzeć, choćby poprzez odpowiednią 
dyrektywę, zbiorowe stosunki pracy o charakterze transnarodowym mające na celu 
zagwarantowanie godziwych i jednolitych dla całej Unii Europejskiej minimalnych 
wynagrodzeń;

14. wzywa, w oparciu o doświadczenia niektórych państw członkowskich, do rozważenia i 
promowania nowych kategorii legalnej pracy, aby pozwolić osobom prowadzącym 
działalność nierejestrowaną na jej zalegalizowanie, poprzez zastosowanie na przykład 
bonów usługowych;

15. jest zdecydowanie zdania, że legalizacja stosunków pracy na czarno musi zawsze 
obejmować również obowiązek opłacania składek ubezpieczeniowych, które – jeśli 
państwa będą chciały udzielić wsparcia stronie pracodawczej – mogłyby być pokrywane 
z góry przez skarb państwa, lecz które w każdym wypadku muszą zostać wniesione;

16. zwraca się do państw członkowskich, które zastosowały okresy przejściowe w 
odniesieniu do swobody przepływu pracowników w Unii Europejskiej o otwarcie ich 
rynków pracy dla pracowników z nowych państw członkowskich, ze względu na fakt, 
że ograniczenia, nawet częściowe, w dostępie do rynku pracy nie tylko są sprzeczne z 
duchem europejskim, lecz przede wszystkim grożą wzrostem liczby przypadków 
wykonywania pracy nierejestrowanej i zachwianiem równowagi terytorialnej;
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17. jest zdania, że uproszczenie lub zmniejszenie obciążeń administracyjnych, zwłaszcza w 
stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw, mogłoby ograniczyć liczbę przypadków 
wykonywania pracy nierejestrowanej;

18. uważa za konieczne obciążenie firm-zleceniobiorców odpowiedzialnością za 
ewentualne nieprawidłowości w opłacaniu składek ubezpieczeniowych i podatków 
przez firmy podwykonawcze;

19. wzywa do wzmożonej koordynacji krajowej zainteresowanych organizacji publicznych 
i prywatnych, zwracając się do państw członkowskich o wykorzystanie innowacyjnych 
metod, opartych na specjalnych wskaźnikach i parametrach referencyjnych 
obowiązujących w różnych sektorach biznesu, w walce z erozją bazy podatkowej;

20. przypomina, że polityka, która ogranicza się do stosowania kar, a której nie towarzyszą 
konkretne działania w zakresie harmonizacji między państwami członkowskimi 
mogłaby doprowadzić do skupienia pracy nierejestrowanej w państwach o słabszej 
strukturze i gospodarkach o mniejszych uregulowaniach prawnych;

21. zwraca się w związku z tym do Komisji, aby zaproponowała państwom członkowskim 
oraz podmiotom społecznym i gospodarczym zaangażowanym w walkę z pracą 
niezgłoszoną „pakt na rzecz wychodzenia z szarej strefy”, zmierzający do stopniowej 
legalizacji niezgłoszonej działalności i mający postać ograniczonego do 2 lat okresu 
przejściowego, w czasie którego nie stosowano by kar, lecz po upływie którego 
należałoby przewidzieć mechanizmy zaostrzenia systemu kar;

22. występuje o wzmożenie działań w sprawie zatrudniania pracowników na czarno przez 
przedsiębiorstwa, których siedziba nie znajduje się w państwie, gdzie wykonywana jest 
praca i zauważa, że decyzja ramowa Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w 
sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym1

mogłaby wpłynąć na poprawę sytuacji;

23. wzywa do ściślejszego i skuteczniejszego przestrzegania prawa pracy i norm 
obowiązujących w dziedzinie pracy, a w szczególności dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług2;

24. występuje o zwiększenie roli Unii Europejskiej w promowaniu sprawniejszej i 
ściślejszej współpracy i koordynacji inspektoratów pracy, poprzez jak najlepsze 
wykorzystanie zasobów finansowych i technologicznych jednostek inspekcyjnych oraz 
rozważenie utworzenia swego rodzaju europejskiego „Socjopolu”;

25. występuje o wzmożenie współpracy i wymiany informacji między państwami 
członkowskimi w celu zbadania zjawiska pracy nierejestrowanej, przy wskazaniu 
wyników uzyskanych, jak również nieoczekiwanych;

                                               
1 Dz.U. L 76 z 22.03.2005, str. 16.
2 Dz.U. L 18 z 21.01.97, str. 1.
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26. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie komitetu wysokiego szczebla mającego za 
zadanie udzielanie państwom członkowskim wsparcia w wyodrębnianiu i wymianie 
dobrych praktyk w zakresie kontroli i ulepszenia prawodawstwa w odniesieniu do 
pracowników oddelegowanych;

27. jest zdania, że konieczne jest położenie nacisku na uświadomienie zarówno 
pracownikom, jak i potencjalnym użytkownikom zagrożeń i kosztów związanych z 
pracą nierejestrowaną oraz korzyści płynących z jej legalizacji;

28. występuje o nieustanne prowadzenie kampanii przeciwdziałania pracy nierejestrowanej 
poprzez popieranie inicjatyw w zakresie informacji i podnoszenia świadomości, na 
szczeblu europejskim i lokalnym, z udziałem partnerów społecznych, organizacji 
publicznych, izb handlowych, biur pośrednictwa pracy, szkół, prefektur oraz różnych 
systemów kontroli i kar;

29. uważa, że stałe kampanie powinny towarzyszyć różnym środkom przyjmowanym w 
celu krzewienia kultury legalności i promowania pracy wysokiej jakości oraz kultury 
legalności przedsiębiorstw;

30. wzywa do podpisania przez wszystkie państwa członkowskie międzynarodowej 
konwencji dotyczącej ochrony praw pracowników migrujących i członków ich rodzin;

31. jest zdania, że w walce ze zjawiskiem pracy nierejestrowanej potrzebne są narzędzia 
programowe na szczeblu lokalnym i europejskim, które pozwoliłyby prowadzić 
jednocześnie politykę rozwoju gospodarczo-społecznego oraz działania w zakresie 
nadzoru i stosowania kar;

32. zwraca się do Komisji o rozważenie możliwości utworzenia specjalnego „europejskiego 
funduszu na rzecz legalizacji pracy nielegalnej”, przeznaczonego na wsparcie 
regionalnych i lokalnych planów walki z pracą nierejestrowaną;

33. jest zdania, że należy otworzyć kanał pomocy państwowej zwolnionej z obowiązku 
zgłaszania również w stosunku do zjawiska pracy nierejestrowanej, poprzez 
rozszerzenie interpretacji wyrażenia „tworzenie nowych miejsc pracy” i w odniesieniu 
do określenia „tworzenie legalnych miejsc pracy”; zauważa, że praca nierejestrowana 
nie równa się miejscu pracy w pełnym tego słowa znaczeniu, dlatego też zachęta do jej 
legalizacji mogłaby stanowić „pomoc w tworzeniu zatrudnienia”;

34. występuje o finansowanie projektów badawczych w dziedzinie zdrowia i 
bezpieczeństwa w pracy oraz działań promocyjnych w zakresie zapobiegania oraz 
upowszechniania kultury zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem sektorów o podwyższonym ryzyku występowania wypadków, gdzie 
najczęściej pojawia się praca nierejestrowana;

35. uważa, że odpowiednia polityka szkoleniowa stanowi warunek wstępny walki z pracą 
nierejestrowaną,
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36. przyjmuje do wiadomości wspomniany wyżej wniosek dotyczący dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady przewidującej kary dla pracodawców zatrudniających 
obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE;

37. jest zdania, że problem nielegalnego zatrudnienia nielegalnych imigrantów jest 
problemem złożonym, którego nie można jednak rozwiązać, ograniczając się do 
nałożenia kar na pracodawców, lecz który wymaga działań przekrojowych o szerokim 
zasięgu;

38. uważa, że walka z rosnącą gospodarką nieformalną, a w szczególności z wyzyskiem 
pracowników będących nielegalnymi imigrantami, może opierać się nie tylko na 
polityce stosowania kar i wydalania z kraju, lecz również na instrumentach i 
mechanizmach zapobiegania i przeciwdziałania wyzyskowi pracujących imigrantów, 
uwzględniających uznanie i poszanowanie podstawowych praw człowieka oraz pracy 
nielegalnych imigrantów;

39. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
oraz Komisji.
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UZASADNIENIE

Zasięg zjawiska pracy na czarno jest tak szeroki, że Europa i jej instytucje nie mogą się temu 
biernie przyglądać. Kiedy odsetek pracy nierejestrowanej przekracza 20%, oznacza to, że 
doszło do sytuacji daleko posuniętej nielegalności, której nie można tolerować, gdyż 
prowadzi ona de facto do poważnego zaburzenia konkurencji między przedsiębiorstwami i 
obszarami. Przyczyny występowania pracy nierejestrowanej są różne: dotyczą one bez 
wątpienia pewnych wad samych rynków pracy, dotyczą trwającej reorganizacji niektórych 
przedsiębiorstw, lecz również swego rodzaju wrażliwości innych przedsiębiorstw, które nie 
potrafią samodzielnie utrzymać się na rynku; dotyczą imigracji nielegalnej, lecz również 
wspólnotowej, wynikają z nie zawsze wzorowego postępowania administracji publicznej i z 
nieodpowiedniej polityki podatkowej; w każdym razie należy zwiększyć świadomość faktu, 
że brak ostrej walki z pracą nierejestrowaną grozi w najbliższej przyszłości poważnym 
nadwerężeniem systemów zabezpieczenia społecznego w Europie. W obliczu historycznych 
wyzwań, jakim sprostać musi Europa, takich jak globalizacja czy przemiany demograficzne, 
trudno będzie bowiem wprowadzić polityki stojące na wysokości zadania, jeśli nie będziemy 
w stanie ograniczyć miejsca zajmowanego przez gospodarkę nieformalną. Nie są to jednak 
jedyne konsekwencje pracy nierejestrowanej.
Z natury swej jest to praca niepewna pod każdym względem. Jeśli przyjrzeć się danym 
dotyczącym wypadków przy pracy, można zauważyć, że znaczna ich część uzależniona jest 
od rodzaju wykonywanej pracy.
Z tego też powodu cel, jaki wyznaczyła sobie Komisja, czyli zmniejszenie do 2014 r. liczby 
wypadków przy pracy o 25%, nie może zostać osiągnięty bez stoczenia zdecydowanej bitwy z 
pracą na czarno i pracą nierejestrowaną.
Kolejną konsekwencją jest zaburzenie czynników konkurencyjnych w Europie w odniesieniu 
do przedsiębiorstw działających w poszanowaniu zasad i stających w obliczu przedsiębiorstw, 
które te zasady łamią. Jak bowiem można zbudować Europę opartą na przejrzystej 
konkurencji, jeśli część rynku okazuje się być wypaczona?
Należy wreszcie zwrócić uwagę na inny istotny element. Praca nierejestrowana jest 
czynnikiem destabilizującym różne rynki pracy i prowadzi do powstawania sytuacji, nad 
którymi trudno jest zapanować.
Także w tym przypadku niezwykle trudno jest podążać w kierunku modernizacji pracy oraz 
„flexicurity”, jeśli nie jest się w stanie pokonać pracy na czarno i pracy nierejestrowanej, 
tworząc tym samym mniej podzielone, a bardziej jednorodne rynki pracy.
Jednym słowem, powinno być dosyć oczywiste, że jeśli Europa chce osiągnąć cele 
wyznaczone w strategii lizbońskiej, musi wziąć na siebie konkretną odpowiedzialność za 
stoczenie tej bitwy.
Nie ulega wątpliwości, że Unia Europejska złożona z 27 państw będzie coraz częściej 
mierzona miarą spójności jej polityk i jej zdolności oraz chęci popierania słów czynami.
Dotyczy to wszystkich dziedzin, lecz należy pamiętać, że to właśnie praca jest jedną z 
dziedzin, które najbardziej obchodzą opinię publiczną, gdyż od niej zależy społeczna 
przyszłość Europy, stan jej gospodarki i dobrobyt jej obywateli.
Jest to zatem zadanie niełatwe, do którego realizacji nie potrzeba wielu słów, lecz przede 
wszystkim i zdecydowanie potrzeba jasnych i konkretnych czynów.
Zresztą szczególny charakter europejskiego podejścia w tym sektorze uwidacznia fakt, że z 
trudnością przychodzi przełożenie nowych wytycznych politycznych w dziedzinie pracy 
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nierejestrowanej na określone instrumenty prawno-instytucjonalne, które mogłyby z kolei 
przerodzić się w konkretne przepisy w poszczególnych państwach członkowskich.
Dzieje się tak dlatego, że przyjęta przez Unię Europejską forma działań w odniesieniu do 
pracy nierejestrowanej wciąż skupia się na instrumentach z zakresu prawa miękkiego (soft 
law), co z kolei wiąże się z niemożnością dokonania przełomu, jeśli chodzi o operatywność i 
skuteczność europejskich działań w walce z tym zjawiskiem. Należy jednak przy tej okazji 
zauważyć, że podczas gdy w ostatnich latach odnotowano zastój w odniesieniu do technik 
harmonizujących w dziedzinie pracy nierejestrowanej, to zastosowanie prawa miękkiego 
pozwoliło zarazem na stopniowe osiągnięcie pewnej zbieżności strategii państw 
członkowskich na rzecz przeciwdziałania temu problemowi. Oczywiście nie można nie
zauważyć znacznej nierównowagi między narzędziami, jakich Unia Europejska może i chce 
użyć w dziedzinie polityki na rzecz pracy wysokiej jakości a narzędziami wykorzystywanymi 
w przypadku polityk mających na celu zagwarantowanie wolności rynkowej.
We wskazówkach Komisji dotyczących walki z pracą nierejestrowaną kładzie się nacisk na 
racjonalizację i wprowadzenie w życie krajowych norm w zakresie stosunków pracy, 
wyznaczając pewne, dość interesujące cele, lecz nie dostarczając przy tym konkretnych i 
właściwych narzędzi umożliwiających ich osiągnięcie.
Weźmy na przykład możliwość zredukowania ograniczeń dotyczących wykorzystania 
nietypowych form pracy i wykorzystania w tym celu funduszy strukturalnych czy też 
wsparcie, choćby poprzez odpowiednią dyrektywę, zbiorowych stosunków pracy o 
charakterze transnarodowym mających na celu realizację tendencji do ujednolicenia 
minimalnych wynagrodzeń w Europie.
Dlatego też pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, aby wzmóc walkę z pracą nierejestrowaną.
Niniejsze sprawozdanie próbuje wpisać się w ten nurt, a zawarte w nim propozycje mają na 
celu wyznaczenie drogi prowadzącej do wsparcia tej walki.
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