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Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zriadení európskej platformy na posilnenie 
spolupráce v oblasti prevencie nelegálnej alebo nepravdivo oznámenej práce a 
odrádzania od nich

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 
2006 o službách na vnútornom trhu1,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 
1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o 
presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, 
ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci 
prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“)3,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení európskej 
platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce 
(COM(2014)0221),

– so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A. keďže nelegálna alebo nepravdivo oznámená práca má nepriaznivé účinky na sociálne, 
hospodárske a rozpočtové záležitosti, ako aj v oblasti zamestnanosti;

B. keďže v období od roku 2004 do roku 2014 sa zhoršila nezamestnanosť, ktorá sa zvýšila 
zo 7 % na 11,5 % obyvateľstva; keďže nelegálna práca neúmerne vzrástla a podľa 
Komisie predstavuje približne 15 % HDP Európy;

C. keďže podmienky umožňujúce vytváranie kvalitných pracovných miest, rast, investície, 
a teda riadny rozvoj podnikov, sú založené na politike spravodlivej a zdravej 
hospodárskej súťaže;

D. keďže pôvodná myšlienka budovania Európy vychádzala z politickej vôle nadviazať 
dynamickú a vyváženú spoluprácu medzi národmi;

1. naliehavo požaduje, aby sa súčasťou cieľov návrhu rozhodnutia Parlamentu a Rady stal 
aktívny boj proti sociálnemu dampingu a nekalej hospodárskej súťaži v rámci 
vnútorného trhu;

1 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.
2  Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.
3  Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11.
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2. očakáva, že Komisia vznesie naliehavé námietky proti právnym predpisom, ktoré 
povoľujú voľný pohyb vyslaných pracovníkov na vnútornom trhu;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a členským štátom.


