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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účinných pracovných inšpekciách ako stratégii na zlepšenie pracovných podmienok v 
Európe
(2013/2112(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej preambulu a jej články 3 a 6,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 6, 9, 145, 151, 
152, 153, 154, 156, 159 a 168,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej články 1, 3, 27, 31, 
32 a 33,

– so zreteľom na Európsku sociálnu chartu z 3. mája 1996, a najmä na jej I. časť a článok 3 
jej II. časti,

– so zreteľom na základné pracovné normy Medzinárodnej organizácie práce (MOP) a na 
jej dohovory a odporúčania o riadení a inšpekcii práce (Dohovory č. 81 a 129), ktoré 
predstavujú medzinárodný referenčný rámec, pokiaľ ide o garanciu uplatňovania 
ustanovení týkajúcich sa pracovných podmienok a ochrany pracovníkov,

– so zreteľom na dohovor č. 143 o migrujúcich pracovníkoch (1975) a doplňujúce 
ustanovenia MOP o migrujúcich pracovníkoch, ktoré ustanovujú prijatie všetkých 
potrebných a primeraných opatrení na obmedzenie nelegálneho pohybu migrantov 
s cieľom nájsť si prácu, ako aj nelegálneho zamestnávania migrantov; tiež so zreteľom na 
ustanovenia, ktoré sa týkajú uplatňovania administratívnych, občianskoprávnych a 
trestných sankcií v oblasti nelegálneho zamestnávania migrujúcich pracovníkov,

– so zreteľom na program dôstojnej práce MOP,

– so zreteľom na dohovory a odporúčania MOP v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 zo 
16. decembra 2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci1,

– so zreteľom na smernicu Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na 
podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (rámcovú 
smernicu)2 a jej samostatné smernice,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 70.
2 Ú. v. ES L 183, 29.06.1989, s. 1.
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2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času1,

– so zreteľom na uznesenie Rady a zástupcov členských štátov prijaté na stretnutí Rady 22.
apríla 1999 o kódexe pravidiel na zlepšenie spolupráce medzi orgánmi členských štátov v 
boji proti cezhraničným podvodom v oblasti pomoci a príspevkov sociálneho 
zabezpečenia a proti nelegálnej práci a v súvislosti s nadnárodným prenajímaním 
pracovníkov2,

– so zreteľom na smernicu Rady 1999/85/ES z 22. októbra 1999, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica 77/388/EHS v súvislosti s možnosťou experimentálne používať zníženú sadzbu 
DPH pri službách náročných na ľudskú prácu3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES, ktorou sa stanovujú 
minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov4,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. októbra 2007 s názvom Zintenzívnenie boja 
proti nelegálnej práci (KOM(2007) 628),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. októbra 2007 o výsledku verejných konzultácií o 
zelenej knihe Komisie Modernizácia pracovného práva s cieľom splniť výzvy 21. storočia 
(KOM(2007) 627),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010) 2020) a na 
jej hlavý cieľ, ktorým je do konca desaťročia zvýšiť úroveň zamestnanosti v Európskej 
únii o 75 %;

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2011 o hodnotení v polovici trvania 
európskej stratégie v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2007 – 20125,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. októbra 2008 o zintenzívnení boja proti nelegálnej 
práci6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. mája 2007 o podpore dôstojnej práce pre všetkých7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júla 2007 o modernizácii pracovného práva s cieľom 
splniť výzvy 21. storočia8,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. októbra 2006 o uplatňovaní smernice 96/71/ES 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 299, 18.11.2003, s. 9.
2 Ú. v. ES C 125, 6.5.1999, s. 1.
3 Ú. v. ES L 277, 28.10.1999, s. 34.
4 Ú. v. EÚ L 168, 30.06.2009, s. 24. 
5 Ú. v. EÚ C168 E, 14.6.2013, s. 102.
6 Ú. v. EÚ C 9 E, 15.01.2010, s. 1.
7 Ú. v. EÚ C 102 E, 24.04.2008, s. 321.
8 Ú. v. EÚ C 175 E, 10.07.2008, s. 401.
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o vysielaní pracovníkov1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. marca 2009 o sociálnej zodpovednosti podnikov 
v medzinárodných obchodných dohodách2,

– so zreteľom na integrované usmernenia pre rast a zamestnanosť (2008 – 2010) 
(KOM(2007) 803),

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 22. decembra 1995 o harmonizácii opatrení na boj 
proti nelegálnemu prisťahovalectvu a nelegálnemu zamestnávaniu3,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 27. septembra 1996 o boji proti nelegálnemu 
zamestnávaniu štátnych príslušníkov tretích krajín4,

– so zreteľom na správu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok (EUROFOUND) o boji proti nelegálnej práci v Európskej únii,

– so zreteľom na osobitný prieskum Eurobarometra o nelegálnej práci,

– so zreteľom na štúdiu s názvom ICENUW – Vykonávanie spolupráce v európskej sieti 
proti nelegálnej práci (2010),

– so zreteľom na štúdiu s názvom CIBELES: Zbližovanie inšpektorátov budujúcich systém 
presadzovania na európskej úrovni,

– so zreteľom na štúdiu s názvom Nepriame metódy merania nelegálnej práce v EÚ (2010),

– so zreteľom na štúdiu uskutočniteľnosti o vytvorení európskej platformy na spoluprácu 
medzi inšpektorátmi práce a ďalšími príslušnými monitorovacími orgánmi a orgánmi 
presadzovania práva s cieľom predchádzať nelegálnej práci a bojovať proti nej (2010, 
Regioplan), 

– so zreteľom na rozsudok Európskeho súdneho dvora z 19. decembra 2012, C-577/10, 
Európska komisia proti Belgickému kráľovstvu,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0000/2013),

A. keďže inšpekcie práce zohrávajú významnú úlohu pri ochrane práv pracovníkov, 
zamedzovaní zneužívania zamestnávateľmi a tiež podporovaní spravodlivého a sociálneho 
hospodárskeho rastu tým, že prispievajú k skutočnému zaplateniu platov a odvodov 
sociálneho zabezpečenia, čo zvyšuje daňové príjmy a príjmy sociálnych poisťovní;

                                               
1 Ú. v. EÚ C 313 E, 20.12.2006, s. 452.
2 Ú. v. EÚ C 117 E, 06.05.2010, s. 176.
3 Ú. v. ES C 5, 10.01.1996, s. 1.
4 Ú. v. ES C 304, 14.10.1996, s. 1.
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B. keďže nelegálna zárobková činnosť negatívne ovplyvňuje národné hospodárstva 
členských štátov a finančnú udržateľnosť európskeho sociálneho modelu a narúša 
financovanie a prerozdeľovanie dávok sociálneho zabezpečenia a verejných služieb;

C. keďže nezákonne zamestnaní pracovníci trpia pre vedľajšie negatívne dôsledky, ako sú 
nedostatočný prístup k odbornej príprave, psychologický nátlak v súvislosti s tým, že by 
sa im mohol stať úraz alebo by ich mohli chytiť, čo následne ovplyvňuje produktivitu 
spoločností a hospodárstva ako celku;

D. keďže neprihlásená zárobková činnosť spôsobuje deformáciu hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu, pretože vytvára nespravodlivú hospodársku súťaž voči ostatným štátom 
a podnikom;

E. keďže miera čiernej práce v EÚ-27 dosahuje medzičasom 18,8 % HDP, v niektorých 
štátoch dokonca vyše 30 %;

I. Kontrolné opatrenia na vnútroštátnej úrovni

Zásady účinných pracovných inšpekcií

1. zdôrazňuje, že pracovné inšpekcie sú verejnoprávnou úlohou, ktorú môžu vykonávať len 
verejní a nezávislí zamestnanci, pokiaľ neexistujú rovnocenné orgány;

2. poukazuje na to, že právomoc vnútroštátnych inšpektorátov zahŕňa všetky kategórie 
pracovníkov zamestnaných v závislom zamestnaní a v samostatnej zárobkovej činnosti 
bez ohľadu na ich postavenie, zamestnanecký pomer alebo ich pôvod a všetky tieto 
kategórie pracovníkov sú predmetom rovnakej ochrany;

3. domnieva sa, že pracovné inšpekcie možno účinne vykonávať len s dostatočným 
finančným a personálnym vybavením orgánov; vyjadruje svoje znepokojenie nad tým, že 
inšpektoráty v členských štátoch nemajú dostatok personálu; vyzýva členské štáty, aby 
posilnili svoje systémy pracovných inšpekcií;

4. pripomína, že všetky členské štáty podpísali a ratifikovali dohovor MOP č. 81 
o pracovných inšpekciách; preto vyzýva členské štáty, aby dodržiavali zásady tohto 
dohovoru;

5. vyzýva členské štáty, aby v prípade, že sa v rámci pracovných inšpekcií odhalí 
zneužívanie, chránili postihnutých pracovníkov a umožnili im bezplatné vymoženie ich 
práv; upozorňuje na to, že dotknutých pracovníkov účinne chránia náležité opatrenia, ako 
napríklad priame žalobné právo obete a žalobné právo odborov;

6. vyzýva členské štáty, aby trestne postihovali nedodržiavanie pracovných podmienok;

7. poukazuje na to, že elektronické prepojenie všetkých zúčastnených sociálnych orgánov, 
ako je napríklad belgická Všeobecná banka pre sociálne zabezpečenie (Crossroads Bank 
for Social Security1), a súvisiaca zjednodušená výmena údajov medzi všetkými 

                                               
1 http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html
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zúčastnenými orgánmi predstavujú užitočný nástroj pre vnútroštátne pracovné inšpekcie, 
ako môžu rýchlo získať potrebné údaje;

8. zdôrazňuje, že pracovné inšpekcie migrujúcich pracovníkov z krajín EÚ a z tretích krajín 
prinášajú mnoho problémov, najmä v súvislosti s úlohou a rozsahom úloh vnútroštátnych 
pracovných inšpekcií; poukazuje na to, že vnútroštátne elektronické systémy, 
prostredníctvom ktorých zamestnávatelia povinne vopred registrujú zahraničných 
pracovníkov, ako napríklad belgický systém LIMOSA1, značne zjednodušujú pracovné 
inšpekcie;

9. poukazuje na to, že sociálni partneri a predovšetkým zástupcovia pracovnej sily zohrávajú 
dôležitú úlohu s ohľadom na dodržiavanie platných predpisov; vyzýva členské štáty, aby 
sociálnych partnerov formálne zapojili do pracovných inšpekcií;

10. poukazuje na to, že pracovníci vykonávajúci dočasnú agentúrnu prácu majú v porovnaní 
so stálym personálom veľmi často nedostatočné pracovné podmienky; poznamenáva, že 
na účinnú inšpekciu dočasnej agentúrnej práce sa musia rozšíriť práva inšpektorov o 
inšpekciu podnikov, ktoré využívajú agentúrnych pracovníkov, a o inšpekciu dodržiavania
kolektívnych a podnikových ustanovení a tiež minimálnych miezd;

11. pripomína, že pracovníci, ktorí pracujú v domácnostiach, sú často neprihlásení, tieto 
skutkové podstaty však často nepatria do rozsahu právomocí vnútroštátnych pracovných 
inšpekcií; vyzýva členské štáty, aby umožnili inšpekcie v súkromných domácnostiach a 
zaviedli účinné sankčné opatrenia;

12. vyjadruje svoje poľutovanie nad tým, že dramaticky stúpol počet prípadov fiktívnej 
samostatne zárobkovej činnosti, najmä v odvetví stavebníctva; vyzýva členské štáty, aby 
zaviedli vhodné kontrolné opatrenia na boj proti fiktívnej samostatne zárobkovej činnosti, 
napríklad stanovením kritérií na určenie, kto je zamestnanec a kto nie;

Neprihlásená zárobková činnosť

13. vyzýva vnútroštátne pracovné inšpektoráty, aby vypracovali akčný plán na boj proti 
neprihlásenej zárobkovej činnosti, ktorý bude pokrývať všetky formy zneužívania v rámci 
závislej a samostatnej práce;

14. domnieva sa, že vnútroštátne programy ďalšieho vzdelávania pre inšpektorov práce by 
mali obsahovať špecifické celky o neprihlásenej zárobkovej činnosti, ako aj o súvisiacich 
témach, ako sú migrácia a obchod s ľuďmi;

15. berie na vedomie, že existuje trend smerom k väčšiemu výskytu samostatne zárobkovej 
činnosti, outsourcingu a subdodávateľskej činnosti; domnieva sa, že zodpovednosť 
hlavného dodávateľa za celý subdodávateľský reťazec predstavuje účinný nástroj na lepšie 
pochopenie zadania zákazky, a považuje za potrebné zaviesť túto zodpovednosť vo 
všetkých členských štátoch;

Ochrana pri práci – zdravie a bezpečnosť zdravia pri práci

                                               
1 https://www.socialsecurity.be/foreign/de/employer_limosa/home.html
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16. poukazuje na problém vykonávania ustanovení o bezpečnosti a ochrane zdravia na 
pracovisku so zreteľom na pracovníkov, ktorí vykonávajú neprihlásenú činnosť; 
zdôrazňuje, že právo na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku platí bez ohľadu na 
postavenie zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činných osôb a účinnosť tohto 
práva sa zvýši lepším vykonávaním platných predpisov;

17. požaduje sprísnenie sankcií pre podniky, ktoré nedodržujú svoje záväzky týkajúce sa 
základných práv pracovníkov, a zastáva názor, že tieto sankcie musia mať taký 
odradzujúci účinok, aby zamestnávatelia nemohli získať žiadnu výhodu z obchádzania 
platných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;

II. Politické odporúčania na európskej úrovni

Rýchla a efektívna cezhraničná výmena informácií

18. domnieva sa, že na ukončenie sociálneho dumpingu a zabezpečenie spravodlivej 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu je podstatná dobrá spolupráca medzi 
vnútroštátnymi orgánmi; víta iniciatívu Komisie na vytvorenie európskej platformy pre 
inšpektorov práce;

19. vyzýva Komisiu, aby zriadila európsku agentúru pre cezhraničné zneužívanie ochrany 
práce a neprihlásenú zárobkovú činnosť, ktorej činnosti by okrem iného mohli zahŕňať 
identifikáciu schránkových spoločností, kontrolu cezhraničných poskytovateľov služieb, 
zavedenie programov ďalšieho vzdelávania, zistenie nových postupov obchádzania 
predpisov a organizáciu cezhraničných inšpekcií;

20. vyzýva Komisiu, aby zaviedla nesfalšovateľnú európsku kartu sociálneho poistenia, na 
ktorej budú uložené všetky náležité údaje na kontrolu pracovného pomeru, ako sú 
napríklad sociálne poistenie a pracovná doba, a na ktorú sa budú vzťahovať prísne 
ustanovenia o ochrane údajov;

21. vyzýva Komisiu, aby na včasné zamedzenie zneužívania pracovníkov zaviedla európsky 
mechanizmus včasného varovania pre prípady porušenia predpisov o ochrane zdravia 
a bezpečnosti pri práci a neprihlásenej zárobkovej činnosti, prostredníctvom ktorého sa 
podporí rýchla výmena medzi členskými štátmi a ktorý bude dopĺňať čierna listina; 
poukazuje na to, že tento mechanizmus včasného varovania môže vychádzať 
z existujúceho európskeho systému rýchleho varovania na ochranu spotrebiteľov 
(RAPEX);

22. domnieva sa, že európska databáza s údajmi a faktami o nelegálnej práci vytvára 
významnú európsku pridanú hodnotu v boji proti neprihlásenej zárobkovej činnosti;

23. upozorňuje, že kontrolné práva vnútroštátnych inšpektorátov v zahraničných podnikoch sú 
zatiaľ značne obmedzené; požaduje, aby sa potvrdenia o vyslaní A1 viedli v jednom 
elektronickom registri pre celú EÚ s cieľom umožniť inšpekcie vyslaných pracovníkov 
v jednotlivých štátoch;

Nové legislatívne iniciatívy na úrovni EÚ
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24. zdôrazňuje, že v platných smerniciach v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti sa 
nedostatočne zdôrazňuje aspekt lepšieho vykonávania a úlohy pracovných inšpekcií; 
považuje za potrebné v tejto súvislosti preskúmať existujúce smernice, a prípadne ich 
revidovať, aby sa v rámci nových legislatívnych iniciatív v oblastiach súvisiacich so 
sociálnymi vecami a zamestnanosťou zohľadnila úloha pracovných inšpekcií tak, že budú 
zabezpečovať účinnú ochranu;

25. v súvislosti s vykonávacou smernicou k smernici o vysielaní pracovníkov kritizuje návrh 
Komisie obmedziť vnútroštátne kontrolné právomoci prostredníctvom stanovených 
zoznamov opatrení; považuje za dôležité, aby vnútroštátne inšpektoráty práce mohli 
kontrolovať všetko, čo považujú za dôležité;

26. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh smernice, ktorou sa umožní rozsiahla kontrola 
sprostredkovaní práce – na tento účel sa sprostredkovateľské spoločnosti musia osvedčiť a 
musia svoju sprostredkovateľskú činnosť oznámiť ústrednej informačnej jednotke;

27. vyzýva Komisiu, aby v súlade so zásadou subsidiarity vypracovala návrh smernice na 
podporu úlohy inšpektorov práce a stanovenie európskych noriem pre pracovné inšpekcie;

28. poukazuje na to, že politika hospodárskej súťaže sa vykonáva na európskej úrovni; 
považuje za potrebné podobne začleniť do Zmluvy o EÚ opatrenia na boj proti 
sociálnemu dumpingu, ktorými sa Komisii udelí právomoc na ich vykonávanie; domnieva 
sa, že tieto právomoci musia zahŕňať aj udeľovanie sankcií podnikom, a to takisto podľa 
vzoru sankcií v právnych predpisoch týkajúcich sa hospodárskej súťaže;

29. považuje za dôležité, aby sa ustanovenia zavedené Komisiou proti sociálnemu dumpingu 
zakotvili v záväznom právnom akte; považuje za potrebné zaviesť európsku pracovnú 
inšpekciu na vykonávanie týchto právomocí;

30. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Hospodárske a sociálne zmeny posledných desaťročí majú dramatický vplyv na svet práce. 
Globalizácia svetového hospodárstva nepriaznivo ovplyvnila tradične bezpečné a spravodlivé 
pracovné vzťahy. Zadávanie zákaziek subdodávateľom, outsourcing, riskantnosť, 
zintenzívnenie práce a neistota zamestnania poškodzujú kvalitu zamestnanosti v Európe.

Narušenie pracovných vzťahov sprevádza fenomén nedodržiavania pracovného práva a práv 
pracovníkov. EÚ čoraz viac čelí nelegálnej práci a tieňovému hospodárstvu.

Zatiaľ či tieňové hospodárstvo obmedzuje priestor spoločnosti na rozvoj, nelegálna práca 
vytvára kategóriu marginalizovaných pracovníkov s vysokou pravdepodobnosťou finančných 
a sociálnych problémov. Keďže nelegálni pracovníci nemajú istotu príjmov a sociálneho 
zabezpečenia, ťažko sa im plánuje rodina a budúcnosť, keď nemôžu dostatočne uspokojiť 
základné potreby, ako sú nájdenie ubytovania. Nemôžu v plnej miere prispievať do systémov 
sociálneho zabezpečenia, a teda z nich ani v plnej miere ťažiť, a zvyčajne dostávajú nižšie 
mzdy v odvetví. Neohrozuje to len dotknuté osoby, ale aj mzdy priznaných pracovníkov, ktorí 
musia súťažiť s nižšími odmenami.

Nelegálna práca a tieňové hospodárstvo majú škodlivé dôsledky na hospodárstvo ako celok, 
keďže nepriaznivo ovplyvňujú kvalitu výrobkov a služieb, produktivitu spoločností 
a podporujú nespravodlivú hospodársku súťaž na jednotnom trhu prostredníctvom stratených 
daňových príjmov, daňových únikov a neplatením odvodov. Majú však priamy vplyv aj na 
spoločnosť, keďže sa týkajú pracovných podmienok, bezpečnosti na pracovisku, využívania 
zraniteľných kategórií, ako sú prisťahovalci, mladí ľudia, ženy, pracovníci s nízkou alebo 
slabou kvalifikáciou, neplatenia príspevkov vnútroštátneho poistenia a s ním súvisiacich 
vplyvov na dôchodky a sociálne zabezpečenie.

Nelegálna práca ohrozuje aj spoločnosti. Motivovanejší zamestnanci sú produktívnejší 
a kvalita ich práce je vyššia. Motivácia vyplýva z pocitu ocenenia, spravodlivého 
zaobchádzania a pocitu bezpečnosti. Nelegálni pracovníci nie sú ocenení ako priznaní 
pracovníci, ani nemajú také spravodlivé zaobchádzanie a pocit bezpečnosti, ich platy sú 
väčšinou nižšie a sú jednoducho nahraditeľní.

Najmä v čase krízy, keď európske vlády a Európska komisia vyzývajú na rozpočtovú 
konsolidáciu, sa musí zobrať do úvahy skutočnosť, že rozsah nelegálnej práce dosahuje 
úroveň 18,8 % celkového HDP v EÚ-27, v niektorých krajinách dokonca 30 %. Rozpočtová 
konsolidácia môže byť úspešná len vtedy, keď verejné financie nepoškodzujú postupy 
nespravodlivej hospodárskej súťaže.

Zámerom tejto správy je poukázať na úlohu systémov pracovných inšpekcií v boji proti 
nelegálnej práci v EÚ. V súčasnosti majú všetky formy boja proti nelegálnej práci s účasťou 
pracovných inšpektorátov v mnohých členských štátoch ťažkosti, keďže financovanie 
pracovných inšpekcií sa v rámci šetrenia nákladov znížilo.

Preto sa v tejto správe zdôrazňujú problémy, ktorým čelia inšpektoráty práce v Európskej 
únii, a uvádzajú sa politické odporúčania na boj proti nelegálnej práci a pomoc inšpektorátom 
efektívnejšie pracovať.
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Pracovná inšpekcia je podstatnou súčasťou riadenia práce. Účinná pracovná inšpekcia 
schopná čeliť problémom meniaceho sa pracovného trhu je nevyhnutnou súčasťou dobrej 
správy. Inšpektori práce sú potrební na presadzovanie práv zamestnancov, predchádzanie 
zneužívaniu bezohľadnými zamestnávateľmi a podporovanie hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja. Pomáhajú, aby sa dôstojná práca stala skutočnosťou, a poskytujú ukazovatele 
sociálno-hospodárskych trendov spoločnosti. Hospodárska kríza nemôže byť prekážkou, ale 
musí byť stimulom na zlepšenie a posilnenie pracovných inšpekcií s cieľom zlepšiť ochranu 
pracovníkov.

Táto správa je rozdelená do dvoch častí. Prvá sa zameriava na vnútroštátnu úroveň, keďže 
úlohy pracovných inšpekcií stále plnia vnútroštátne orgány. 

Spravodajkyňa stanovuje zásady účinných pracovných inšpekcií v členských štátoch. 
V správe sa definuje úloha a rozsah pracovných inšpekcií. Zdôrazňuje sa, že pracovné 
inšpekcie musia pokrývať všetky kategórie pracovníkov, čo predstavuje hlavnú 
požiadavku.

Ďalej sa poukazuje na ochranu zneužívaných pracovníkov. Nelegálni pracovníci majú 
v mnohých krajinách ťažkosti uplatniť si svoje práva. Musí byť jasné, že platby 
zamestnancom majú prednosť pred verejnými výnosmi z pokút pre zamestnávateľov 
porušujúcich právne predpisy.

Ďalej sa v správe uvádza niekoľko príkladov osvedčených postupov v členských štátoch, 
ktoré by mohli predstavovať pridanú hodnotu pre pracovné inšpektoráty v ostatných 
krajinách. Niektoré členské štáty zaviedli v rámci úsilia o efektívny boj proti nelegálnej práci 
inovatívne systémy spolupráce s ostatnými orgánmi a tiež systémy registrácie mobilných 
pracovníkov.

Navyše sa upozorňuje na zraniteľné skupiny, ako sú samostatne zárobkovo činné osoby, 
dočasná agentúra práca alebo pracovníci v domácnostiach, u ktorých je mimoriadne rozšírená 
nelegálna práca a ktoré sú pre vnútroštátne inšpektoráty práce problematické pre svoju zložitú 
situáciu zamestnanosti.

Správa sa v druhej časti sústreďuje na európsku úroveň, zdôrazňujú sa politické odporúčania 
na podporu cezhraničnej spolupráce vnútroštátnych orgánov a nové legislatívne iniciatívy na 
posilnenie úlohy pracovných inšpekcií.

Európa potrebuje v rámci úsilia o účinné pracovné inšpekcie pri monitorovaní uplatňovania 
pracovného práva viac ako len nezáväzné právne predpisy na zabezpečenie dôstojného, 
stabilného, zdravého a bezpečného zamestnania v členských štátoch. Touto správou sa snaží 
upriamiť pozornosť na naliehavú potrebu právne záväzných opatrení na presadenie ochrany 
pracovníkov a zamestnania a vykonávanie základných pracovných a sociálnych práv. Musí to 
začať posilnením základných pracovných a sociálnych práv na jednotnom trhu a prácou na 
presadzovaní spravodlivej hospodárskej súťaže a práv pracovníkov. Táto zásada sa musí 
zakotviť v základných právnych predpisoch EÚ, v rámci ktorých sa prijme protokol 
o sociálnom pokroku na ochranu základných sociálnych práv pred nepriaznivými dôsledkami 
vnútroštátnych reforiem a úsporných opatrení.

Účinné pracovné právo na úrovni EÚ povedie k účinným inšpekciám práce, ktoré budú 
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schopné presadiť jasné a záväzné zásady stanovené v pracovných právnych predpisoch. 
V rámci jednotného trhu, kde sociálny dumping a pracovné využívanie predstavujú vážne 
problémy postihujúce tisíce pracovníkov a konkurencieschopnosť spoločností, najmä malých 
a stredných podnikov, sa musia zaviesť právne predpisy EÚ na ochranu pracovníkov a musí 
fungovať pracovná inšpekcia na úrovni EÚ, aby sa tieto právne predpisy mohli monitorovať 
a presadzovať.

Jeden z hlavných problémov je v pracovných inšpekciách cezhraničných pracovných 
vzťahov. Vnútroštátne orgány majú ťažkosti so získaním prístupu k dôležitým informáciám 
orgánov v krajine pôvodu a tiež porozumieť pracovnému vzťahu, ktorý je často súčasťou 
dlhého subdodávateľského reťazca.

Spravodajkyňa víta iniciatívu Komisie týkajúcu sa vytvorenia európskej platformy pre 
inšpektorov práce. Spravodajkyňa navyše vidí potrebu zaviesť ďalšie opatrenia na boj proti 
nelegálnej práci v cezhraničnom kontexte.

Jedno z odporúčaní je zriadiť európsku agentúru, ktorá bude riešiť všetky druhy 
cezhraničných záležitostí v oblasti pracovných inšpekcií. Zahŕňalo by to napríklad kontrolu 
nadnárodných poskytovateľov služieb a schránkových spoločností, zavedenie 
špecializovaných európskych školiacich programov a organizáciu cezhraničných kontrol.

Ďalším návrhom je zavedenie európskej karty sociálneho poistenia, na ktorej by boli 
uložené všetky potrebné údaje, ako napríklad pracovný čas alebo sociálne poistenie. Táto 
karta by inšpektorom práce umožnila preskúmať všetky potrebné údaje na mieste. Takáto 
karta už bola predmetom pilotného projektu v odvetví stavebníctva, a preto sa už otestovala. 
Švédsko už zaviedlo takúto kartu v odvetví stavebníctva, a vytvorilo tak jednoduchší a veľmi 
efektívny spôsob kontroly pracovísk a zariadení. Inšpektori dostanú snímače, ktoré vedia 
veľmi rýchlo a bez veľkej námahy prečítať informácie na kartách. Luxembursko zriadilo
podobný systém v januári roku 2013.

Spravodajkyňa navyše navrhuje zavedenie systému včasného varovania, ktorý by umožnil 
výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi v prípade podvodných alebo nelegálnych 
postupov využívania zo strán spoločností. Takýto systém sa už zaviedol v oblasti ochrany 
spotrebiteľov (RAPEX) a podarilo sa mu zabrániť zneužívaniam.

V správe sú ďalej uvedené nové možné legislatívne iniciatívy. Zatiaľ čo európske právne 
predpisy a európske inštitúcie v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci zvyšujú účinnosť 
a koordináciu pracovných inšpekcií na úrovni EÚ, neplatí to však v oblasti pracovných 
podmienok a ochrany práv pracovníkov.

Možné je zavedenie nových smerníc, ktorými by sa na jednej strane posilnila úloha 
inšpektorov práce a na druhej strane by sa vďaka nim umožnila lepšia kontrola agentúr 
sprostredkujúcich prácu.
Spravodajkyňa ešte poukazuje na to, že hoci existuje efektívna politika hospodárskej súťaže 
na európskej úrovni, ktorú Európska komisia v prípade nespravodlivých postupov
hospodárskej súťaže zo strany spoločností úspešne presadzuje, na úrovni EÚ neexistuje 
presadzovanie antidumpingových sociálnych pravidiel. V správe sa zdôrazňuje, že nelegálna 
práca predstavuje tiež spôsob narušenia hospodárskej súťaže na jednotnom trhu a mala by sa 
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trestne postihovať. Požaduje sa preto zavedenie antidumpingových sociálnych ustanovení 
do zmluvy, čím by sa Európskej komisii poskytla právomoc ukladať sankcie na ich ochranu.

Ďalšou oblasťou, kde sú potrebné právne opatrenia na úrovni EÚ, je regulácia nových foriem 
práce a atypickej práce, v rámci ktorej sa stanoví jasné a záväzné vymedzenie zamestnanca na 
úrovni EÚ s cieľom boja proti jednému z najrozšírenejších postupov obchádzania pracovného 
práva: fiktívna samostatne zárobková činnosť. Bude to dôležitý nástroj pre inšpektorov práce 
na určenie, či spoločnosti nezákonne nevyužívajú tento postup. 


