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Návrh usnesení Evropského parlamentu o zřízení evropské platformy pro posílení 
spolupráce při předcházení nehlášené nebo falešně hlášené práci a odrazování od ní

Evropský parlament,

– s ohledem na články 151 a 153 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 
12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu1,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 
1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb2,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 
2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím 
systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“)3,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje 
evropská platforma pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci 
a odrazování od ní (COM(2014)0221),

– s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že nehlášená nebo falešně hlášená práce má nepříznivé dopady 
na sociální, hospodářské a rozpočtové záležitosti a také v oblasti zaměstnanosti;

B. vzhledem k tomu, že v období od roku 2004 do roku 2014 se zhoršila nezaměstnanost 
a že se zvýšila ze 7 % na 11,5 % obyvatelstva; že nehlášená práce neúměrně vzrostla 
a že podle Komise představuje přibližně 15 % evropského HDP;

C. vzhledem k tomu, že podmínky příznivé pro vytváření kvalitních pracovních míst, pro 
růst a investice, a tudíž pro dobrý rozvoj podniků, se zakládají na politice spravedlivé 
a zdravé hospodářské soutěže;

D. vzhledem k tomu, že původní koncept budování Evropy byl založen na politické vůli 
rozvíjet dynamickou a vyváženou spolupráci mezi národy;

1. naléhavě žádá, aby se součástí cílů návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
stal aktivní boj proti sociálnímu dumpingu a nekalé konkurenci na samotném vnitřním 
trhu;

1 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.
2 Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.
3 Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 11.
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2. očekává, že Komise vznese naléhavé námitky proti právním předpisům, které povolují 
volný pohyb vyslaných pracovníků na vnitřním trhu;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a členským státům.


