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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

V zájmu boje proti nehlášené práci vyzval Evropský parlament ve svém usnesení o účinné 

inspekci práce z ledna 2014 k větší spolupráci a k posílení inspektorátů práce. 

 

Komise ve svém návrhu z dubna 2014 navrhuje zřídit evropskou platformu. Tato platforma by 

měla sloužit k zlepšení spolupráce na úrovni EU při předcházení nehlášené práci a odrazování 

od ní. Soustřeďovala by různé vnitrostátní donucovací subjekty zapojené do boje proti 

nehlášené práci, neboť tento jev závažně poškozuje pracovní podmínky, spravedlivou soutěž a 

veřejné rozpočty.   

 

Navrhovatel zřízení této platformy vítá, i když sama o sobě nepředstavuje odpovídající reakci 

na řadu návrhů, včetně návrhů právních předpisů, jež byly uvedeny ve výše uvedeném 

usnesení. Jím předkládané návrhy by měly zvýšit účinnost této platformy při plnění jejích 

úkolů a cílů.  

 

Navrhovatel považuje za klíčové, aby byla do oblasti působnosti tohoto rozhodnutí zahrnuta i 

falešně hlášená práce. Předkládání falešných údajů o pracovní době či mzdě je jednou z forem 

falešně hlášené práce, kterou nelze z oblasti působnosti této platformy vynechat.  

 

Navrhovatel je rovněž přesvědčen, že by tato platforma mohla usnadnit společná šetření 

členských států. V praxi se bude její přínos odvíjet z velké míry od výsledků dosažených v 

rámci této formy operativní spolupráce. Na druhou stranu lze pochybovat o účincích 

evropských kampaní zaměřených na zvyšování informovanosti, neboť takové kampaně mají 

pravděpodobně větší účinnost na vnitrostátní úrovni, a to zejména pokud se na nich aktivně 

podílejí vnitrostátní sociální partneři.  Navrhovatel proto upřednostňuje, aby se do činností 

platformy úzce zapojili sociální partneři a vnitrostátní jednotná kontaktní místa. 

 

V neposlední řadě je navrhovatel přesvědčen o tom, že se do tohoto procesu musí zapojit i 

Evropský parlament, a navrhuje, aby byl součástí této platformy vedle vnitrostátních orgánů a 

Komise i nezávislý zástupce jmenovaný Evropským parlamentem. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh rozhodnutí 

Název 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO 
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PARLAMENTU A RADY, kterým se 

zřizuje evropská platforma pro posílení 

spolupráce při předcházení nehlášené práci 

a odrazování od ní. 

PARLAMENTU A RADY, kterým se 

zřizuje evropská platforma pro posílení 

spolupráce při předcházení nehlášené práci 

a falešně hlášené práci a odrazování od 

nich 

Odůvodnění 

Horizontální pozměňovací návrh týkající se celého znění. Pro účinné fungování této platformy 

je vedle uvedení nepravé samostatně výdělečné činnosti zásadní, aby zahrnovala rovněž další 

formy falešně hlášené práce, jako je například předkládání falešných údajů týkajících se 

odpracované doby či mzdy. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Evropský parlament uvítal ve svém 

usnesení „Účinné inspekce práce jako 

strategie na zlepšení pracovních podmínek 

v Evropě“ iniciativu Komise na vytvoření 

evropské platformy a vyzval k posílené 

spolupráci na úrovni EU za účelem boje 

proti nehlášené práci27. 

(4) Evropský parlament uvítal ve svém 

usnesení „Účinné inspekce práce jako 

strategie na zlepšení pracovních podmínek 

v Evropě“ iniciativu Komise na vytvoření 

evropské platformy a vyzval k posílené 

spolupráci na úrovni EU za účelem boje 

proti nehlášené práci27, která vede k nekalé 

soutěži narušující trh. 

__________________ __________________ 

27Usnesení Evropského parlamentu ze dne 

14. ledna 2014 o účinných inspekcích 

práce jako strategii na zlepšení pracovních 

podmínek v Evropě (2013/2112/INI) 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups

/ficheprocedure.do?lang=en&reference=20

13/2112(INI) 

27 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 

14. ledna 2014 o účinných inspekcích 

práce jako strategii na zlepšení pracovních 

podmínek v Evropě (2013/2112/INI) 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups

/ficheprocedure.do?lang=en&reference=20

13/2112(INI) 
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Pozměňovací návrh  3 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Na evropské úrovni je nehlášená práce 

definována jako „jakákoliv placená 

činnost, která je zákonná, pokud jde o její 

povahu, avšak není ohlášená orgánům 

veřejné moci, s přihlédnutím k rozdílům 

v systému regulace členských států“7, a tím 

vylučuje veškerou nezákonnou činnost. 

(5) Nehlášená práce byla ve sdělení 

Komise ze dne 24. října 2007 s názvem 

„Zintenzivnění boje proti nehlášené 

práci“ definována jako „jakákoliv placená 

činnost, která je zákonná, pokud jde o její 

povahu, avšak není ohlášená orgánům 

veřejné moci, s přihlédnutím k rozdílům v 

systému regulace členských států“7, a tím 

vylučuje veškerou nezákonnou činnost. 

__________________ __________________ 

7 Sdělení Komise „Zintenzivnění boje proti 

nehlášené práci“, KOM(2007) 628 ze dne 

24. října 2007 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=CELEX:52007DC0628:CS:HTML. 

7 Sdělení Komise „Zintenzivnění boje proti 

nehlášené práci“, KOM(2007) 628 ze dne 

24. října 2007 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=CELEX:52007DC0628:CS:HTML. 

Odůvodnění 

Odkaz na sdělení Komise je jasnější a adresnější než zmínka o „evropské úrovni“. Toto znění 

se shoduje s obecným přístupem Rady k návrhu tohoto rozhodnutí. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) S nehlášenou prací je často spojováno 

zneužívání statutu osob samostatně 

výdělečně činných, ať už na vnitrostátní 

úrovni nebo v přeshraničním kontextu. 

K nepravé samostatné výdělečné činnosti 

dochází v případě, že osoba je označována 

jako osoba samostatně výdělečně činná, ale 

splňuje podmínky, jež jsou typické pro 

zaměstnanecký vztah, za účelem obcházení 

některých právních nebo daňových 

povinností. Nepravá samostatná výdělečná 

(6) Kromě nehlášené práce by se 

platforma měla vztahovat i na falešně 

hlášenou práci. Tento pojem odkazuje na 

úplatné činnosti, jež jsou vykonávány 

v souladu s právními předpisy, avšak 

nejsou veřejným orgánům správně 

hlášeny. Zvláštním případem falešně 

hlášené práce je zneužívání statutu osob 

samostatně výdělečně činných, ať už na 

vnitrostátní úrovni nebo v přeshraničním 

kontextu. K nepravé samostatné výdělečné 
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činnost je tak falešně hlášenou prací a měla 

by spadat do působnosti platformy. 

činnosti dochází v případě, že osoba je 

označována jako osoba samostatně 

výdělečně činná, ale splňuje podmínky, jež 

jsou typické pro zaměstnanecký vztah, za 

účelem obcházení některých právních nebo 

daňových povinností. Nepravá samostatná 

výdělečná činnost je tak falešně hlášenou 

prací a měla by spadat do působnosti 

platformy. 

Odůvodnění 

Jak upozornil EHSV, bez dalšího vysvětlení lze nepravou samostatnou výdělečnou činnost a 

nehlášenou práci považovat za dva odlišné pojmy. Nepravá samostatná výdělečná činnost je 

však obecně považována za falešně hlášenou práci, a tudíž existuje úzká vazba mezi ní a 

nehlášenou prací. Mohou se však vyskytnout i jiné formy falešně hlášené práce, například při 

předkládání falešných údajů týkajících se pracovní doby či mzdy. V zájmu odstranění 

jakéhokoli případného nedorozumění ohledně oblasti působnosti tohoto rozhodnutí je 

nezbytné vyjasnit, že se oblast působnosti této platformy vztahuje na veškeré formy falešně 

hlášené práce. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Nehlášená práce má vážné dopady na 

dotčené pracovníky, kteří jsou nuceni 

přijmout nejisté pracovní podmínky, 

mnohem nižší mzdy a podstatně nižší 

ochranu v rámci pracovněprávních 

předpisů a právních předpisů v oblasti 

sociální ochrany, čímž přicházejí o 

odpovídající sociální dávky, důchodová 

práva, přístup ke zdravotní péči a 

příležitosti k rozvoji kvalifikace či 

k celoživotnímu učení. 
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Pozměňovací návrh  6 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Nehlášená práce má značný dopad na 

rozpočet, neboť snižuje daňové příjmy a 

příjmy sociálního zabezpečení. Má 

negativní dopady na zaměstnanost, 

produktivitu, dodržování norem v oblasti 

pracovních podmínek, rozvoj dovedností a 

celoživotní učení. Oslabuje finanční 

udržitelnost systémů sociální ochrany, 

připravuje pracovníky o odpovídající 

sociální dávky a má za následek nižší 

nároky na důchod a menší přístup ke 

zdravotní péči. 

(7) Nehlášená práce má značný dopad na 

rozpočet, neboť snižuje daňové příjmy a 

příjmy sociálního zabezpečení. Má 

negativní dopady na zaměstnanost, 

produktivitu, dodržování norem v oblasti 

pracovních podmínek, rozvoj dovedností a 

celoživotní učení. Oslabuje finanční 

udržitelnost systémů sociální ochrany, 

připravuje pracovníky o odpovídající 

sociální dávky a má za následek nižší 

nároky na důchod a menší přístup ke 

zdravotní péči. Negativně ovlivňuje 

fungování vnitřního trhu, neboť vede 

k nekalé soutěži, která narušuje trh. 

Problematika nehlášené práce by měla být 

řešena na úrovni členských států, mj. 

účinnými fiskálními politikami a 

politikami zaměřenými na prosazování 

sociálních hledisek. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) V členských státech bylo zavedeno 

široké spektrum politických přístupů a 

opatření k řešení nehlášené práce. Členské 

státy rovněž uzavřely dvoustranné dohody 

a uskutečnily vícestranné projekty 

zaměřené na určité aspekty nehlášené 

práce. Platforma nebude bránit uplatňování 

dvoustranných dohod či ujednání 

týkajících se správní spolupráce. 

(8) Nehlášená práce má rovněž negativní 

dopad na fungování vnitřního trhu. 
V členských státech bylo zavedeno široké 

spektrum politických přístupů a opatření 

k řešení nehlášené práce. Členské státy 

rovněž uzavřely dvoustranné dohody a 

uskutečnily vícestranné projekty zaměřené 

na určité aspekty nehlášené práce. 

Platforma nebude bránit uplatňování 

dvoustranných dohod či ujednání 

týkajících se správní spolupráce. Hlavní 

odpovědnost za řešení nehlášené práce by 

měly mít i nadále členské státy. 
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Pozměňovací návrh  8 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Posílení spolupráce mezi členskými 

státy na úrovni EU je nezbytné k tomu, aby 

se členským státům pomohlo účinněji a 

účelněji předcházet nehlášené práci a 

odrazovat od ní. 

(10) Posílení aktivní a na vzájemné 

pomoci, transparentnosti a důvěrnosti 

založené spolupráce mezi členskými státy 

na úrovni EU je nezbytné k tomu, aby se 

členským státům usnadnilo účinnější a 

účelnější předcházení nehlášené práci a 

odrazovat od ní. Cílem posílené 

spolupráce je podpořit hlášenou práci 

omezením byrokratických překážek a 

administrativy, které jsou s ní spjaty, čímž 

se zajistí nižší atraktivita využívání 

nehlášené práce. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Vnitrostátní inspektoráty práce 

a donucovací orgány často potřebují 

okamžitý přístup k informacím 

zahraničních vnitrostátních orgánů. 

Účinná a rychlá výměna dat je tudíž 

nezbytná k omezení nehlášené práce. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Cílem platformy bude usnadnit 

výměnu osvědčených postupů a informací, 

poskytovat na úrovni EU rámec pro rozvoj 

(11) Posílení aktivní a na vzájemné 

pomoci, transparentnosti a důvěrnosti 

založené spolupráce mezi členskými státy 
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odborných znalostí a analýzu a zlepšit 

operativní koordinaci akcí mezi různými 

vnitrostátními donucovacími orgány 

členských států. 

na úrovni EU je nezbytné k tomu, aby se 

členským státům usnadnilo účinnější a 

účelnější předcházení nehlášené práci a 

odrazování od ní. Kromě toho bude 

platforma zaměřena na sdílení 

osvědčených postupů mezi členskými státy 

souvisejících s jednoduchými předpisy, 

čímž se má snížit riziko nezamýšlených 

omylů zejména mezi osobami samostatně 

výdělečně činnými a malými a středními 

podniky. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Identifikace, analýza a řešení 

praktických problémů týkajících 

se prosazování unijních právních 

předpisů upravujících pracovní podmínky 

a sociální ochranu při práci je převážně 

v pravomoci vnitrostátních systémů 

inspekce práce, a vyžaduje tudíž úzkou 

a účinnou spolupráci na unijní úrovni. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Platforma by měla využívat veškeré 

relevantní zdroje informací, zejména 

studie, dvoustranné dohody uzavřené mezi 

členskými státy a projekty vícestranné 

spolupráce, a vytvářet součinnost mezi 

stávajícími nástroji a strukturami na úrovni 

EU za účelem dosažení co největšího 

odrazujícího nebo preventivního účinku 

těchto opatření. Operativní koordinace akcí 

členských států by mohla mít podobu 

společných školení, vzájemných hodnocení 

(12) Platforma by měla využívat veškeré 

relevantní zdroje informací, zejména 

studie, dvoustranné dohody uzavřené mezi 

členskými státy, projekty vícestranné 

spolupráce a zprávy o provádění právních 

předpisů Unie v oblasti nehlášené práce, a 

vytvářet součinnost mezi stávajícími 

nástroji a strukturami na úrovni EU za 

účelem dosažení co největšího odrazujícího 

nebo preventivního účinku těchto opatření. 

Operativní koordinace akcí členských států 
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a řešení pro sdílení údajů. Informovanost o 

nehlášené práci by mohly zvýšit evropské 

kampaně nebo společné strategie. 

by mohla mít podobu společných školení, 

vzájemných hodnocení a řešení pro sdílení 

údajů a v příslušných případech by měla v 

 souladu s předpisy týkajícími se ochrany 

údajů využívat systém pro výměnu 

informací o vnitřním trhu (IMI) a 

elektronickou výměnu informací o 

sociálním zabezpečení (EESSI). 

Platforma by také mohla podporovat 

společné vyšetřování prováděné členskými 

státy, zejména v přeshraničních 

případech. Členským státům by mělo být 

umožněno, aby doporučení platformy 

plnily na základě dobrovolnosti. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Platforma by měla úzce sledovat 

provádění nových unijních pravidel, 

včetně směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/24/EU1a o zadávání 

veřejných zakázek, a zejména jejích 

ustanovení týkajících se využívání 

subdodavatelů a mimořádně nízkých 

nabídek, což by mohlo napomoci v boji 

proti nehlášené práci. 

 __________________ 

 1a  Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 

o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 

směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 

28.3.2014, s. 65). 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 13 



 

AD\1046998CS.doc 11/19 PE539.571v02-00 

 CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Nehlášené práci se věnují zejména tři 

různé vnitrostátní donucovací orgány: 

inspektoráty práce, inspektoráty sociálního 

zabezpečení a daňové orgány. Zapojeny 

jsou v některých případech i migrační 

orgány a služby zaměstnanosti, celní 

orgány, policie, úřad veřejného žalobce a 

sociální partneři. 

(13) Potírání nehlášené práce se často 

věnuje hned několik vnitrostátních 

donucovacích orgánů: patří mezi ně 

inspektoráty práce, inspektoráty sociálního 

zabezpečení, inspektoráty pro kontrolu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

daňové orgány. Zapojeny jsou v některých 

případech i migrační orgány a služby 

zaměstnanosti, celní orgány, policie, úřad 

veřejného žalobce a sociální partneři.  

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Aby byla nehlášená práce řešena 

komplexně a úspěšně, musí být 

v členských státech provedena kombinace 

politik, jíž napomáhá strukturovaná 

spolupráce mezi příslušnými orgány. 

Spolupráce by měla zahrnovat veškeré 

vnitrostátní orgány, které mají vedoucí 

úlohu v předcházení nehlášené práci a/nebo 

odrazování od ní a/nebo jsou v této oblasti 

činné. 

(14) Aby byla nehlášená práce řešena 

komplexně a úspěšně, musí být 

v členských státech provedena kombinace 

politik, jíž napomáhá strukturovaná 

spolupráce mezi příslušnými orgány. 

Platforma by měla zahrnovat veškeré 

vnitrostátní orgány a jiné zúčastněné 

strany, které mají vedoucí úlohu v 

předcházení nehlášené práci a/nebo 

odrazování od ní a/nebo jsou v této oblasti 

činné. Členské státy by měly mít i nadále 

pravomoc rozhodovat o tom, které orgány 

je budou v různých iniciativách v rámci 

platformy zastupovat. 

Odůvodnění 

Tento návrh vychází z obecného přístupu Rady k návrhu rozhodnutí a má vyjasnit skutečnost, 

že členské státy budou rozhodovat o tom, jaké vnitrostátní orgány je budou jejich jménem 

zastupovat v iniciativách platformy. 
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Pozměňovací návrh  16 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Do platformy by měli být zapojeni 

sociální partneři na úrovni EU, a to jak 

meziodvětvoví, tak z těch odvětví, která 

jsou nehlášenou prací vážněji zasažena, a 

platforma by měla spolupracovat 

s příslušnými mezinárodními 

organizacemi, jako je Mezinárodní 

organizace práce (MOP), a 

s decentralizovanými agenturami Unie, 

zejména s Eurofoundem a s Evropskou 

agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci. Zapojení Eurofoundu a Evropské 

agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci do činnosti platformy jakožto 

pozorovatelů nerozšíří jejich stávající 

mandáty. 

(16) Do platformy by měli být zapojeni 

Evropský parlament a sociální partneři na 

úrovni EU, a to jak meziodvětvoví, tak 

z těch odvětví, která jsou nehlášenou prací 

vážněji zasažena, a platforma by měla 

spolupracovat s příslušnými 

mezinárodními organizacemi, jako je 

Mezinárodní organizace práce (MOP), a 

s decentralizovanými agenturami Unie, 

zejména s Eurofoundem a s Evropskou 

agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci. Zapojení Eurofoundu a Evropské 

agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci do činnosti platformy jakožto 

pozorovatelů nerozšíří jejich stávající 

mandáty. Zástupci z Evropského 

parlamentu by měli mít v platformě status 

pozorovatele. 

Odůvodnění 

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 1 odst. 2 písm. ba) (nové). 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 17 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (17a) Komise by měla zveřejňovat výroční 

zprávu o činnosti platformy. 

Odůvodnění 

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 7 odst. 5a (nový). 
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Pozměňovací návrh  18 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Platforma a její úkoly by měly být 

financovány prostřednictvím osy 

PROGRESS programu pro zaměstnanost a 

sociální inovace (EaSI) v rámci prostředků 

stanovených rozpočtovým orgánem. 

(21) Platforma a její úkoly by měly být 

financovány prostřednictvím osy 

PROGRESS programu pro zaměstnanost a 

sociální inovace (EaSI) v rámci prostředků 

stanovených rozpočtovým orgánem. 

Komise by měla zajistit, aby byly finanční 

zdroje pro činnost platformy vynakládány 

transparentním a účinným způsobem. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Komise přijme nezbytné 

administrativní kroky ke zřízení sítě, 

(22) Komise přijme nezbytné 

administrativní kroky ke zřízení platformy. 

Odůvodnění 

Vyjasnění, jež lze rovněž nalézt v obecném přístupu Rady k návrhu rozhodnutí. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 22 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (22a) Ačkoli je platforma užitečným 

prvním krokem směrem k lepší spolupráci 

mezi členskými státy v boji proti 

nehlášené práci, neměla by být 

považována za jediný možný nástroj Unie 

v boji proti tomuto jevu. Komise by měla 

zejména nadále sledovat stávající 

vnitrostátní a unijní právní předpisy 

s cílem zjistit, zda tyto předpisy přímo 
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či nepřímo nepodněcují nehlášenou práci. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1) Tímto se zřizuje platforma pro posílení 

spolupráce EU při předcházení nehlášené 

práci a odrazování od ní, dále jen 

„platforma“. 

1) Tímto se zřizuje evropská platforma pro 

posílení spolupráce mezi členskými státy 

na úrovni Unie při předcházení nehlášené 

práci a odrazování od ní, dále jen 

„platforma“. 

Odůvodnění 

Vyjasnění spolupráce v souladu s obecným přístupem Rady k návrhu rozhodnutí. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) poslance Evropského parlamentu, 

který je členem příslušného výboru, 

a/nebo nezávislého zástupce jmenovaného 

Evropským parlamentem. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 3 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) zástupci států EHP. d) jeden zástupce za každý členský stát 

EHP. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh rozhodnutí 
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Čl. 2 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zlepší spolupráci mezi různými 

donucovacími orgány členských států na 

úrovni EU za účelem účinnějšího a 

účelnějšího předcházení nehlášené práci a 

odrazování od ní, a to včetně nepravé 

samostatné výdělečné činnosti; 

a) zlepší účinnou a úzkou spolupráci mezi 

různými donucovacími subjekty členských 

států a dalšími zúčastněnými subjekty na 

úrovni EU za účelem účinnějšího a 

účelnějšího předcházení nehlášené práci a 

odrazování od ní, a to včetně falešné 

samostatné výdělečné činnosti;  

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) koordinuje přeshraniční operativní akce. c) podporuje, zahajuje, usnadňuje a 

prosazuje praktické, účinné a účelné 
přeshraniční operativní akce a vzájemnou 

komunikaci o těchto akcích mezi místními 

a regionálními úředníky v příhraničních 

oblastech. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) vypracovávání analýzy účinnosti 

různých opatření v rámci politiky při 

omezování výskytu nehlášené práce, 

včetně preventivních a represivních, stejně 

jako obecně odrazujících opatření; 

b) analyzuje účinnost různých opatření 

v rámci politiky při omezování výskytu 

nehlášené práce, včetně prevence a 

odrazování, stejně jako umožnění opatření 

obecně, a analyzuje příčiny nižší míry 

nehlášené práce v některých členských 

státech a regionech oproti jiným; 
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Pozměňovací návrh  27 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) přijímání nezávazných pokynů pro 

inspektory, příruček dobré praxe a 

společných zásad inspekcí za účelem řešení 

problematiky nehlášené práce;  

d) vypracovávání nezávazných pokynů pro 

inspektory, příruček dobré praxe a 

společných zásad inspekcí za účelem řešení 

problematiky nehlášené práce; 

Odůvodnění 

Byly vloženy určité prvky z obecného přístupu Rady k návrhu rozhodnutí, jež vyjasňují druh 

spolupráce. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 4 – odst.1 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) přezkoumávání způsobů, jak zlepšit 

sdílení údajů v souladu s pravidly Unie pro 

ochranu údajů, včetně hledání možností, 

jak využít systém pro výměnu informací o 

vnitřním trhu (IMI) a elektronickou 

výměnu informací o sociálním zabezpečení 

(EESSI); 

f) přezkoumávání a navrhování způsobů, 

jak vytvořit spolehlivý a účinný systém pro 

rychlou výměnu informací a zlepšit sdílení 

údajů v souladu s pravidly Unie pro 

ochranu údajů, včetně hledání možností, 

jak využít systém pro výměnu informací o 

vnitřním trhu (IMI), vytvořený na základě 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1024/20121a , a elektronickou 

výměnu informací o sociálním zabezpečení 

(EESSI); 

 __________________ 

 1aNařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 

2012 o správní spolupráci prostřednictvím 

systému pro výměnu informací o vnitřním 

trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 

2008/49/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, 

s. 1). 
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Pozměňovací návrh  29 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. h 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) organizování vzájemných hodnocení za 

účelem sledování pokroku členských států 

v boji proti nehlášené práci, včetně 

podpory provádění doporučení Rady pro 

jednotlivé země týkajících se předcházení 

nehlášené práci a boje proti ní; 

h) organizování vzájemných hodnocení za 

účelem sledování pokroku členských států 

v boji proti nehlášené práci; 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 5 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3) Členské státy předloží Komisi seznam a 

kontaktní údaje všech donucovacích 

orgánů, které jsou zapojeny do předcházení 

nehlášené práci a/nebo do odrazování od 

ní. 

3. Členské státy předloží Komisi seznam a 

kontaktní údaje všech příslušných orgánů, 

které jsou zapojeny do předcházení 

nehlášené práci a/nebo do odrazování od 

ní. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 7 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1) Komise koordinuje práci platformy a 

předsedá jejím zasedáním. 

1. Komise podporuje a usnadňuje práci 

platformy a předsedá jejím zasedáním. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 7 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Komise zveřejňuje výroční zprávu 
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o činnosti platformy. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 8 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Je-li to možné, neprovádí platforma 

činnosti, které již tyto subjekty vykonaly, 

a místo toho s nimi koordinuje činnost při 

sdílení informací. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh rozhodnutí 

Článek 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Celkové zdroje na provádění tohoto 

rozhodnutí se stanoví v rámci programu 

pro zaměstnanost a sociální inovace 

(EaSI), jehož roční prostředky schvaluje 

rozpočtový orgán v mezích finančního 

rámce. 

Celkové zdroje na provádění tohoto 

rozhodnutí se stanoví v rámci programu 

pro zaměstnanost a sociální inovace 

(EaSI), jehož roční prostředky schvaluje 

rozpočtový orgán v mezích finančního 

rámce. Komise zajistí, aby byly finanční 

zdroje programu pro zaměstnanost a 

sociální inovace (EaSI) vynakládány 

transparentním a účinným způsobem. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh rozhodnutí 

Článek 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 11a 

 Ochrana práv 

 Osoby, které platformu upozorní na 

případy nehlášené práce, a to přímo či 

prostřednictvím vnitrostátních 

donucovacích orgánů či pozorovatelů 
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platformy, jsou chráněny před jakýmkoli 

nepříznivým zacházením ze strany svého 

zaměstnavatele. 
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