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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Európsky parlament vo svojom uznesení z januára 2014 o účinných pracovných inšpekciách 

požaduje v záujme potláčania nelegálnej práce posilnenie spolupráce a inšpektorátov práce. 

 

Komisia vo svojom návrhu z apríla 2014 navrhuje zriadiť európsku platformu. Táto platforma 

by mala zlepšiť spoluprácu na úrovni EÚ v oblasti prevencie nelegálnej práce a odrádzania od 

nej. Rôzne orgány presadzovania práva jednotlivých štátov, ktoré sú činné v oblasti nelegálnej 

práce, by sa tým spojili v boji proti tomuto javu, ktorý vážne poškodzuje pracovné 

podmienky, spravodlivú hospodársku súťaž a verejné rozpočty.  

 

Spravodajca víta vytvorenie tejto platformy, hoci toto opatrenie nebude samo osebe 

postačovať na rozpracovanie rôznych návrhov vrátane legislatívnych, ktoré obsahuje uvedené 

uznesenie. Predkladá pozmeňujúce návrhy, ktoré by mohli prispieť k zvýšeniu účinnosti 

platformy pri vykonávaní jej úloh a cieľov.  

 

Za dôležité považuje predovšetkým zahrnúť do rozsahu pôsobnosti rozhodnutia aj nepravdivo 

oznámenú prácu. Predloženie nepravdivých údajov o odpracovaných hodinách alebo zárobku 

je forma nepravdivo oznámenej práce, ktorú nemožno z pôsobnosti platformy vynechať.  

 

Spravodajca je tiež presvedčený, že platforma by mohla podstatne uľahčiť spoločné 

vyšetrovania členských štátov. Jej praktická hodnota bude vo veľkej miere závisieť od 

výsledkov dosiahnutých touto formou operačnej spolupráce. Dosah európskych informačných 

kampaní je na druhej strane otázny: takéto kampane sú zväčša účinnejšie na úrovni 

jednotlivých štátov, a to predovšetkým vtedy, keď sa do nich aktívne zapoja sociálni partneri 

na vnútroštátnej úrovni. Z tohto dôvodu sa spravodajca prikláňa k úzkemu zapojeniu 

sociálnych partnerov do činností platformy a k zapojeniu jednotných kontaktných miest 

v každom členskom štáte. 

 

Spravodajca považuje napokon za dôležité zapojiť do procesu aj Európsky parlament a žiada, 

aby bol súčasťou platformy spolu s orgánmi jednotlivých štátov a Komisiou aj nezávislý 

zástupca, ktorého vymenuje Európsky parlament.  

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne 

veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh rozhodnutia 

Názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO 
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Rady o zriadení európskej platformy na 

posilnenie spolupráce v oblasti prevencie 

a odrádzania od nelegálnej práce 

PARLAMENTU A RADY o zriadení 

európskej platformy na posilnenie 

spolupráce v oblasti prevencie nelegálnej 

a nepravdivo oznámenej práce a 

odrádzania od nich 

Odôvodnenie 

Horizontálny pozmeňujúci návrh v celom texte. Aby mohla platforma fungovať efektívne, je 

nevyhnutné zahrnúť nielen nepravú samostatne zárobkovú činnosť, ale aj ostatné formy 

nepravdivo oznámenej práce, ako napr. predloženie nepravdivých údajov o odpracovaných 

hodinách alebo mzde. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Európsky parlament vo svojom 

uznesení „o účinných pracovných 

inšpekciách ako stratégii na zlepšenie 

pracovných podmienok v Európe“ privítal 

iniciatívu Komisie na vytvorenie európskej 

platformy a vyzval na posilnenie 

spolupráce na úrovni EÚ v oblasti boja s 

nelegálnou prácou27. 

(4) Európsky parlament vo svojom 

uznesení „o účinných pracovných 

inšpekciách ako stratégii na zlepšenie 

pracovných podmienok v Európe“ privítal 

iniciatívu Komisie na vytvorenie európskej 

platformy a vyzval na posilnenie 

spolupráce na úrovni EÚ v oblasti boja s 

nelegálnou prácou27, ktorá vedie 

k nespravodlivej hospodárskej súťaži 

narúšajúcej trh. 

__________________ __________________ 

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. 

januára 2014 o účinných pracovných 

inšpekciách ako stratégii na zlepšenie 

pracovných podmienok v Európe 

(2013/2112/INI) 

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

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

13/2112(INI). 

27Uznesenie Európskeho parlamentu zo 

14. januára 2014 o účinných pracovných 

inšpekciách ako stratégii na zlepšenie 

pracovných podmienok v Európe 

(2013/2112/INI) 

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

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

13/2112(INI). 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Na európskej úrovni je nelegálna práca 

vymedzená ako „každá platená činnosť, 

ktorá je zákonná, pokiaľ ide o jej charakter, 

ale nie je oznámená verejným úradom, 

pričom sa berú do úvahy rozdiely 

v regulačnom systéme členských štátov“, 

čím sa vylučuje akákoľvek nezákonná 

činnosť. 

(5) Nelegálna práca je vymedzená v 

oznámení Komisie z 24. októbra 2007 s 

názvom Zintenzívnenie boja proti 

nelegálnej práci ako „každá platená 

činnosť, ktorá je zákonná, pokiaľ ide o jej 

charakter, ale nie je oznámená orgánom 

verejnej moci, pričom sa berú do úvahy 

rozdiely v regulačnom systéme členských 

štátov“7, čím sa vylučuje akákoľvek 

nezákonná činnosť. 

__________________ __________________ 

7Oznámenie Komisie „Zintenzívnenie boja 

proti nelegálnej práci“ z 24. októbra 2007, 

KOM(2007) 628, http://eur-

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

uri=CELEX:52007DC0628:SK:HTML. 

7Oznámenie Komisie „Zintenzívnenie boja 

proti nelegálnej práci“ z 24. októbra 2007, 

KOM(2007)0628, http://eur-

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

uri=CELEX:52007DC0628:SK:HTML. 

Odôvodnenie 

Odkaz na oznámenie Komisie je jednoznačnejší a cielenejší než formulácia „na európskej 

úrovni”. Znenie je v súlade s navrhovaným všeobecným prístupom Rady. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Zneužívanie postavenia samostatne 

zárobkovo činných osôb, na vnútroštátnej 

úrovni alebo v cezhraničných situáciách, je 

často spojené s nelegálnou prácou. O 

nepravú samostatne zárobkovú činnosť ide 

vtedy, keď je osoba formálne samostatne 

zárobkovo činná, pričom spĺňa podmienky, 

ktoré sú charakteristické pre 

zamestnanecký vzťah, s cieľom vyhnúť sa 

určitým právnym alebo daňovým 

(6) Platforma by sa mala okrem 

nelegálnej práce zaoberať aj nepravdivo 

oznámenou prácou. Tento pojem označuje 

platenú zárobkovú činnosť, ktorá je síce 

svojím charakterom zákonná, no nie je 

správne oznámená orgánom verejnej 

moci. Osobitnou formou nepravdivo 

oznámenej práce je zneužívanie 
postavenia samostatne zárobkovo činných 

osôb na vnútroštátnej úrovni alebo v 
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povinnostiam. Nepravá samostatne 

zárobková činnosť je preto nepravdivo 

oznámená práca a mala by spadať do 

rámca pôsobnosti platformy. 

cezhraničných situáciách. O nepravú 

samostatne zárobkovú činnosť ide vtedy, 

keď je osoba formálne samostatne 

zárobkovo činná, pričom spĺňa podmienky, 

ktoré sú charakteristické pre 

zamestnanecký vzťah, s cieľom vyhnúť sa 

určitým právnym alebo daňovým 

povinnostiam. Nepravá samostatne 

zárobková činnosť je preto nepravdivo 

oznámená práca a mala by spadať do 

rámca pôsobnosti platformy. 

Odôvodnenie 

Ako konštatuje Európsky hospodársky a sociálny výbor, bez bližšieho objasnenia znamenajú 

nepravá samostatne zárobková činnosť a nelegálna práca dva rôzne pojmy. Nepravá 

samostatne zárobková činnosť sa však všeobecne považuje za nepravdivo oznámenú prácu, a 

preto existuje úzky vzťah medzi takouto činnosťou a nelegálnou prácou. Môžu existovať aj iné 

formy nepravdivo oznámenej práce, napríklad v podobe nepravdivých údajov 

o odpracovaných hodinách či zárobku. Aby sa vylúčili pochybnosti o rozsahu pôsobnosti 

tohto rozhodnutia, je potrebné ujasniť, že každá forma nepravdivo oznámenej práce patrí do 

rozsahu pôsobnosti platformy. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 6 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (6a) Nelegálna práca má závažné 

dôsledky pre dotknutých pracovníkov, 

ktorí sú nútení akceptovať neisté 

pracovné podmienky, oveľa nižšie mzdy 

a výrazne zníženú ochranu na základe 

právnych predpisov v oblasti práce 

a sociálnej ochrany, čím sa im upierajú 

primerané sociálne dávky, dôchodkové 

práva a prístup k zdravotnej starostlivosti, 

ako aj možnosti v oblasti rozvoja zručností 

a celoživotného vzdelávania. 
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Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Nelegálna práca má významný vplyv 

na rozpočet, a to z dôvodu nižších príjmov 

z daní a sociálnych odvodov. Má 

nepriaznivý vplyv na zamestnanosť, 

produktivitu a dodržiavanie noriem 

týkajúcich sa pracovných podmienok, 

rozvíjanie zručností a celoživotné 

vzdelávanie. Narušuje finančnú 

udržateľnosť systémov sociálnej ochrany, 

oberá pracovníkov o primerané sociálne 

výhody a spôsobuje nižšie dôchodky a 

obmedzený prístup k zdravotnej 

starostlivosti. 

(7) Nelegálna práca má významný vplyv 

na rozpočet, a to z dôvodu nižších príjmov 

z daní a sociálnych odvodov. Má 

nepriaznivý vplyv na zamestnanosť, 

produktivitu, dodržiavanie noriem 

týkajúcich sa pracovných podmienok, 

rozvíjanie zručností a celoživotné 

vzdelávanie. Narušuje finančnú 

udržateľnosť systémov sociálnej ochrany, 

oberá pracovníkov o primerané sociálne 

dávky a spôsobuje nižšie dôchodky a 

obmedzený prístup k zdravotnej 

starostlivosti. Má negatívny vplyv na 

fungovanie vnútorného trhu, čo vedie k 

nekalej súťaži narúšajúcej trh. Proti 

nelegálnej práci by sa malo bojovať na 

úrovni členských štátov, a to okrem iného 

účinnými politikami presadzovania práva 

vo fiškálnej a sociálnej oblasti. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Členské štáty prijali rôznorodé politické 

prístupy a opatrenia na boj proti nelegálnej 

práci. Takisto uzatvorili dvojstranné 

dohody a uskutočnili mnohostranné 

projekty o určitých aspektoch nelegálnej 

práce. Platforma nebude prekážkou 

uplatňovania dvojstranných dohôd alebo 

nástrojov týkajúcich sa administratívnej 

spolupráce. 

(8) Nelegálna práca má tiež negatívny 

vplyv na fungovanie vnútorného trhu. 
Členské štáty prijali rôznorodé politické 

prístupy a opatrenia na boj proti nelegálnej 

práci. Takisto uzatvorili dvojstranné 

dohody a uskutočnili mnohostranné 

projekty o určitých aspektoch nelegálnej 

práce. Platforma nebude prekážkou 

uplatňovania dvojstranných dohôd alebo 

nástrojov týkajúcich sa administratívnej 

spolupráce. Hlavnú zodpovednosť za 

riešenie problému nelegálnej práce by 

mali niesť členské štáty. 



 

PE539.571v02-00 8/20 AD\1046998SK.doc 

SK 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Posilnenie spolupráce medzi 

členskými štátmi na úrovni EÚ je potrebné 

na to, aby sa členským štátom pomohlo 

efektívnejšie a účinnejšie predchádzať 

nelegálnej práci a odrádzať od nej. 

(10) Posilnenie aktívnej spolupráce medzi 

členskými štátmi na úrovni EÚ založenej 

na vzájomnej pomoci, transparentnosti 

a dôvernosti je potrebné na to, aby sa 

členským štátom pomohlo efektívnejšie a 

účinnejšie predchádzať nelegálnej práci a 

odrádzať od nej. Cieľom posilnenej 

spolupráce je podporiť legálnu prácu 

znížením byrokratickej a administratívnej 

záťaže, čím sa nelegálna práca stane 

menej atraktívnou možnosťou. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 10 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10a) Národné inšpektoráty práce 

a orgány presadzovania práva často 

potrebujú okamžitý prístup k údajom a 

informáciám, ktoré uchovávajú 

zahraničné vnútroštátne orgány. Na 

zamedzovanie nelegálnej práci je preto 

potrebná účinná a rýchla výmena údajov. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Cieľom platformy bude uľahčiť 

výmenu najlepších postupov a informácií, 

vytvoriť rámec na úrovni EÚ na 

(11) Posilnenie aktívnej spolupráce medzi 

členskými štátmi na úrovni EÚ založenej 

na vzájomnej pomoci, transparentnosti 
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vytváranie odborných znalostí a analýz a 

na zlepšenie operačnej koordinácie 

opatrení medzi rôznymi vnútroštátnymi 

orgánmi presadzovania práva v členských 

štátoch. 

a dôvernosti je potrebné na to, aby sa 

členským štátom pomohlo efektívnejšie a 

účinnejšie predchádzať nelegálnej práci a 

odrádzať od nej. Cieľom platformy bude 

navyše spoločné využívanie najlepších 

postupov jasnej a jednoduchej regulácie 

medzi členskými štátmi s cieľom znížiť 

riziko neúmyselných chýb, najmä medzi 

samostatne zárobkovo činnými osobami a 

MSP. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 11 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11a) Identifikácia, analýza a riešenie 

praktických problémov súvisiacich 

s presadzovaním práva Únie v oblasti 

 pracovných podmienok a sociálnej 

ochrany na pracovisku spadajú prevažne 

do právomoci národných systémov 

inšpekcie práce a z tohto dôvodu si 

vyžadujú úzku a účinnú spoluprácu na 

úrovni Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Platforma by mala využiť všetky 

relevantné zdroje informácií, najmä štúdie, 

dvojstranné dohody medzi členskými 

štátmi a mnohostranné projekty spolupráce 

a vytvárať synergie medzi existujúcimi 

nástrojmi a štruktúrami na úrovni EÚ s 

cieľom maximalizovať odradzujúci alebo 

preventívny účinok týchto opatrení. 

Operačná koordinácia opatrení členských 

štátov by mohla mať formu spoločných 

školení, partnerských hodnotení a riešení 

(12) Platforma by mala využívať všetky 

relevantné zdroje informácií, najmä štúdie, 

dvojstranné dohody medzi členskými 

štátmi, mnohostranné projekty spolupráce 

a správy o vykonávaní práva Únie 

v oblasti nelegálnej práce, a vytvárať 

synergie medzi existujúcimi nástrojmi a 

štruktúrami na úrovni EÚ s cieľom 

maximalizovať odradzujúci alebo 

preventívny účinok týchto opatrení. 

Operačná koordinácia opatrení členských 
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pre zdieľanie údajov. Európske kampane 

alebo spoločné stratégie by mohli zvýšiť 

povedomie o nelegálnej práci. 

štátov by mohla mať formu spoločných 

školení, partnerských hodnotení a riešení 

pre zdieľanie údajov v súlade s pravidlami 

o ochrane údajov a využívajúc pritom 

vždy, keď je to vhodné, informačný systém 

o vnútornom trhu (IMI) a elektronickú 

výmenu informácií o sociálnom 

zabezpečení (EESSI). Platforma by tiež 

mohla podporovať spoločné vyšetrovania, 

ktoré vedú členské štáty, a to najmä 

v cezhraničných prípadoch. Členské štáty 

by mali mať možnosť plniť odporúčania 

platformy na báze dobrovoľnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 12 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12a) Platforma by mala dôsledne 

monitorovať uplatňovanie nových 

pravidiel Únie, ktoré by mohli prispieť 

k boju proti nelegálnej práci, vrátane 

smernice Európskeho parlamentu a 

Rady 2014/24/EÚ o verejnom 

obstarávaní1a a najmä jej ustanovení 

o zadávaní zákaziek subdodávateľom 

a ponukách s neobvykle nízkou cenou. 

 __________________ 

 1aSmernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 

o verejnom obstarávaní a o zrušení 

smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 

28.3.2014, s. 65). 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Otázkami nelegálnej práce sa (13) Zamedzovaním nelegálnej práci sa 
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zaoberajú najmä tri druhy vnútroštátnych 

orgánov presadzovania práva: inšpektoráty 

práce, inšpektoráty sociálneho 

zabezpečenia a daňové orgány. V 

niektorých prípadoch sem patria aj 

migračné orgány a služby zamestnanosti, 

ako aj colné orgány, polícia, prokuratúra a 

sociálni partneri. 

často zaoberá niekoľko rôznych 
vnútroštátnych orgánov presadzovania 

práva vrátane inšpektorátov práce, 

inšpektorátov sociálneho zabezpečenia, 

inšpektorátov zdravia a bezpečnosti a 

daňových orgánov. V niektorých 

prípadoch sem patria aj migračné orgány a 

služby zamestnanosti, ako aj colné orgány, 

polícia, prokuratúra a sociálni partneri.  

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) S cieľom riešiť problematiku 

nelegálnej práce komplexne a úspešne, by 

sa v členských štátoch mala realizovať 

kombinácia politík, ktorú podporí 

štrukturálna spolupráca medzi príslušnými 

orgánmi. Spolupráca by mala zahŕňať 

všetky vnútroštátne orgány, ktoré majú 

vedúce postavenie a/alebo pôsobia v 

oblasti prevencie a/alebo odrádzania od 

nelegálnej práce. 

(14) S cieľom riešiť problematiku 

nelegálnej práce komplexne a úspešne by 

sa v členských štátoch mala realizovať 

kombinácia politík, ktorú podporí 

štrukturálna spolupráca medzi príslušnými 

orgánmi. Platforma by mala zahŕňať 

všetky vnútroštátne orgány a ďalšie 

zainteresované strany, ktoré majú vedúce 

postavenie a/alebo pôsobia v oblasti 

prevencie a/alebo odrádzania od nelegálnej 

práce. Členské štáty by si mali zachovať 

právomoc rozhodovať o tom, aké orgány 

ich budú pri rôznych činnostiach 

platformy zastupovať. 

Odôvodnenie 

Tento návrh pochádza z navrhovaného všeobecného prístupu Rady a je zameraný na 

objasnenie, že je na členských štátoch, aby rozhodovali o tom, ktoré vnútroštátne orgány sa v 

ich mene zúčastnia na činnostiach platformy. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Platforma by mala zapojiť sociálnych (16) Platforma by mala zapojiť Európsky 
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partnerov na úrovni EÚ, a to 

medziodvetvových, ako aj partnerov z 

odvetví, ktoré sú vážnejšie zasiahnuté 

nelegálnou prácou. Takisto by mala 

spolupracovať s príslušnými 

medzinárodnými organizáciami, ako 

napríklad Medzinárodnou organizáciou 

práce (MOP) a decentralizovanými 

agentúrami Únie, osobitne s nadáciou 

Eurofound a Európskou agentúrou pre 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

Zapojenie nadácie Eurofound a Európskej 

agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci do práce platformy ako 

pozorovateľov nepresiahne ich súčasné 

mandáty. 

parlament a sociálnych partnerov na 

úrovni EÚ, a to medziodvetvových, ako aj 

partnerov z odvetví, ktoré sú vážnejšie 

zasiahnuté nelegálnou prácou. Takisto by 

mala spolupracovať s príslušnými 

medzinárodnými organizáciami, ako 

napríklad Medzinárodnou organizáciou 

práce (MOP), a decentralizovanými 

agentúrami Únie, osobitne s nadáciou 

Eurofound a Európskou agentúrou pre 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

Zapojenie nadácie Eurofound a Európskej 

agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci do práce platformy ako 

pozorovateľov nepresiahne ich súčasné 

mandáty. Zástupca Európskeho 

parlamentu by mal mať v rámci platformy 

štatút pozorovateľa. 

Odôvodnenie 

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku 1 ods. 2 písm. ba) (nové). 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 17 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (17a) Komisia by mala zverejňovať 

výročnú správu o činnosti platformy. 

Odôvodnenie 

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku 7 ods. 5a (nový). 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Financovanie platformy a jej úloh by 

sa malo uskutočňovať prostredníctvom osi 

(21) Financovanie platformy a jej úloh by 

sa malo uskutočňovať prostredníctvom osi 
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Progress programu v oblasti zamestnanosti 

a sociálnej inovácie (EaSI) v rámci 

rozpočtových prostriedkov stanovených 

rozpočtovým orgánom. 

Progress programu v oblasti zamestnanosti 

a sociálnej inovácie (EaSI) v rámci 

rozpočtových prostriedkov stanovených 

rozpočtovým orgánom. Komisia by mala 

zabezpečiť transparentné a efektívne 

využitie finančných zdrojov vyčlenených 

na činnosť platformy. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 22 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(22) Komisia prijme potrebné 

administratívne opatrenia na zriadenie 

siete. 

(22) Komisia prijme potrebné 

administratívne opatrenia na zriadenie 

platformy. 

Odôvodnenie 

Toto objasnenie možno nájsť aj v návrhu všeobecného prístupu Rady. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 22 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (22a) Hoci je platforma užitočným prvým 

krokom k lepšej spolupráci medzi 

členskými štátmi v boji proti nelegálnej 

práci, nemala by sa považovať za jediný 

možný nástroj Únie proti tomuto javu. 

Komisia by mala predovšetkým naďalej 

sledovať existujúce právne predpisy na 

úrovni členských štátov a Únie s 

cieľom zistiť, či priamo alebo nepriamo 

neprispievajú k nelegálnej práci. 
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Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Týmto sa zriaďuje platforma na 

posilnenie spolupráce EÚ v oblasti 

prevencie a odrádzania od nelegálnej práce 

(ďalej len „platforma“). 

1. Týmto sa zriaďuje európska platforma 

na posilnenie spolupráce medzi členskými 

štátmi na úrovni Únie v oblasti prevencie 

nelegálnej práce a odrádzania od nej (ďalej 

len „platforma“). 

Odôvodnenie 

Objasnenie spolupráce v súlade s navrhovaným všeobecným prístupom Rady. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) poslanec Európskeho parlamentu, 

ktorý je členom gestorského výboru 

a/alebo nezávislý zástupca menovaný 

Európskym parlamentom, 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 3 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) zástupcovia štátov EHP. d) jeden zástupca za každý štát EHP. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh rozhodnutia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a 



 

AD\1046998SK.doc 15/20 PE539.571v02-00 

 SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) zlepšením spolupráce na úrovni EÚ 

medzi rôznymi orgánmi presadzovania 

práva v členských štátoch s cieľom 

účinnejšie a efektívnejšie predchádzať 

nelegálnej práci vrátane nepravej 

samostatnej zárobkovej činnosti a odrádzať 

od nej, 

a) zlepšením účinnej a úzkej spolupráce na 

úrovni EÚ medzi rôznymi orgánmi 

presadzovania práva v členských štátoch 

a ďalšími zainteresovanými stranami  s 

cieľom účinnejšie a efektívnejšie 

predchádzať nelegálnej práci vrátane 

nepravdivo oznámenej samostatnej 

zárobkovej činnosti a odrádzať od nej,  

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh rozhodnutia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) koordinuje cezhraničné operačné 

opatrenia. 

c) podnecuje, iniciuje, uľahčuje a 

podporuje účinné a efektívne cezhraničné 

operačné opatrenia a komunikáciu medzi 

miestnymi a regionálnymi úradníkmi 

hraničných regiónov týkajúcu sa týchto 

opatrení. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh rozhodnutia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) vypracúva analýzu účinnosti rôznych 

politických opatrení na obmedzenie 

výskytu nelegálnej práce vrátane 

preventívnych a represívnych opatrení, 

ako aj odstrašujúcich opatrení vo 

všeobecnosti, 

b) analyzuje účinnosť rôznych politických 

opatrení na obmedzenie výskytu nelegálnej 

práce vrátane prevencie a odstrašujúcich, 

ako aj podporných opatrení vo 

všeobecnosti a analyzuje, prečo sa 

nelegálna práca v niektorých členských 

štátoch a regiónoch vyskytuje 

zriedkavejšie než v iných, 
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Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh rozhodnutia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) prijíma nezáväzné usmernenia pre 

inšpektorov, príručky o osvedčených 

postupoch a spoločné zásady pre inšpekcie 

v súvislosti s riešením nelegálnej práce,  

d) vypracúva nezáväzné usmernenia pre 

inšpektorov, príručky o osvedčených 

postupoch a spoločné zásady pre inšpekcie 

v súvislosti s riešením nelegálnej práce, 

Odôvodnenie 

Boli zahrnuté niektoré prvky návrhu všeobecného prístupu Rady, ktoré objasňujú druh 

spolupráce. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh rozhodnutia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) skúma možnosti zlepšenia spoločného 

využívania údajov v súlade s pravidlami 

Únie na ochranu údajov vrátane možností 

využívania informačného systému o 

vnútornom trhu (IMI) a elektronickej 

výmeny informácií o sociálnom 

zabezpečení (EESSI), 

f) skúma a navrhuje možnosti rozvoja 

spoľahlivého a efektívneho systému 

rýchlej výmeny informácií a zlepšenia 

spoločného využívania údajov v súlade s 

pravidlami Únie na ochranu údajov vrátane 

možností využívania informačného 

systému o vnútornom trhu (IMI), ktorý bol 

zriadený nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady1a (EÚ) č. 1024/2012, a 

elektronickej výmeny informácií o 

sociálnom zabezpečení (EESSI), 

 __________________ 

 1aNariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 

2012 o administratívnej spolupráci 

prostredníctvom informačného systému 

o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia 

Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) 

(Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1). 
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Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh rozhodnutia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno h 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

h) organizuje partnerské hodnotenia na 

sledovanie pokroku členských štátov v 

oblasti boja proti nelegálnej práci vrátane 

podpory pri uplatňovaní odporúčaní pre 

jednotlivé krajiny vydaných Radou, ktoré 

sa týkajú boja alebo prevencie nelegálnej 

práce, 

h) organizuje partnerské hodnotenia 

zamerané na sledovanie pokroku členských 

štátov v oblasti boja proti nelegálnej práci, 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh rozhodnutia 

Článok 5 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty poskytnú Komisii zoznam 

a kontaktné údaje všetkých orgánov 

presadzovania práva, ktoré pôsobia v 

oblasti prevencie nelegálnej práce a/alebo 

odrádzania od nej. 

3. Členské štáty poskytnú Komisii zoznam 

a kontaktné údaje všetkých príslušných 

orgánov, ktoré pôsobia v oblasti prevencie 

nelegálnej práce a/alebo odrádzania od nej. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh rozhodnutia 

Článok 7 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia koordinuje činnosť platformy a 

predsedá jej zasadnutiam. 

1. Komisia podporuje a uľahčuje činnosť 

platformy a predsedá jej zasadnutiam. 
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Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh rozhodnutia 

Článok 7 – odsek 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Komisia uverejňuje aj výročnú správu 

o činnosti platformy. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh rozhodnutia 

Článok 8 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Pokiaľ možno, platforma nevykonáva 

duplicitne prácu, ktorú už vykonali iné 

orgány, a namiesto toho bude 

spolupracovať s príslušnými orgánmi v 

záujme spoločného využívania informácií. 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh rozhodnutia 

Článok 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Celkové financie na vykonávanie tohto 

rozhodnutia sa vyčleňujú v rámci programu 

v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie 

(EaSI), pričom ročné rozpočtové 

prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán 

v rámci obmedzení finančného rámca. 

Celkové financie na vykonávanie tohto 

rozhodnutia sa vyčleňujú v rámci programu 

v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie 

(EaSI), pričom ročné rozpočtové 

prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán 

v rámci obmedzení finančného rámca. 

Komisia zabezpečí transparentné 

a efektívne využívanie finančných zdrojov 

EaSI. 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh rozhodnutia 

Článok 11 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 11a 

 Ochrana práv 

 Osoby, ktoré priamo alebo 

prostredníctvom vnútroštátnych orgánov 

presadzovania práva či pozorovateľov 

platformy upozornia platformu na prípady 

nelegálnej práce, sú chránené voči 

akémukoľvek nepriaznivému 

zaobchádzaniu zo strany zamestnávateľa. 
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