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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLEMENTU

o „Zintenzivnění boje proti nehlášené práci“
(2008/2035(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Zintenzivnění boje proti 
nehlášené práci“ (KOM(2007)0628),

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. září 2000 ke sdělení Komise 
o nehlášené práci1,

– s ohledem na usnesení Rady a zástupců členských států sdružených v Radě ze dne 
22. dubna 1999 o kodexu chování pro lepší spolupráci mezi orgány členských států v boji 
proti nadnárodním podvodům v oblasti dávek a příspěvků na sociální zabezpečení a proti 
nehlášené práci a o nadnárodním poskytování pracovníků2,

– s ohledem na směrnici Rady 1999/85/ES ze dne 22. října 1999, kterou se mění směrnice 
77/388/EHS, pokud jde o možnost pokusného uplatnění snížené sazby DPH na služby 
s vysokým podílem lidské práce3,

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Budoucnost evropské 
strategie zaměstnanosti (ESZ) „Strategie pro plnou zaměstnanost a lepší pracovní místa 
pro všechny““(KOM(2003)0006),

- s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/578/ES ze dne 22. července 2003 a 2005/600/ES ze 
dne 12. července 2005 o hlavních zásadách politik zaměstnanosti členských států, zejména 
o hlavních zásadách č. 9 a 214,

– s ohledem na usnesení Rady o transformaci nehlášené práce v řádné zaměstnání5,

– s ohledem na sdělení Komise jarnímu Zasedání Evropské rady „Čas zařadit vyšší rychlost 
– Nové partnerství pro růst a zaměstnanost“ (KOM(2006)0030),

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2006/702/ES ze dne 6. října 2006 o strategických obecných 
zásadách Společenství pro soudržnost6,

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „ Zpráva o působení 

                                               
1 Úř. věst. C 146, 17.5.2008, s. 102.
2 Úř. věst. C 125, 6.5.1999, s. 1.
3 Úř. věst. L 277, 28.10.1999, s. 34.
4 Úř. věst. L 197, 5.8.2003, s. 13, a Úř. věst. L 205, 6.8.2005, s. 2.
5 Úř. věst. L 291, 31.10.2006, s. 11.
6 Úř. věst. C 260, 29.10.2003, s. 1.
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přechodných ustanovení stanovených ve smlouvě o přistoupení z roku 2003 (období od 
1. května 2004 do 30. dubna 2006)“ (KOM(2006)0048),

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2007 o podpoře slušné 
práce pro všechny1,

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 o modernizaci 
pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století2,

– s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví postihy 
proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem 
(KOM(2007)0249),

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2007 o společných 
zásadách flexikurity3,

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Výsledek veřejné konzultace 
o zelené knize Komise s názvem „Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit 
výzvy 21. století“ (KOM(2007)0627),

– s ohledem na integrované hlavní směry pro růst a zaměstnanost (2008-2010) 
(KOM(2007)0803),

– s ohledem na dokumenty Mezinárodní organizace práce (MOP), týkající se slušné práce,

– s ohledem na základní normy MOP týkající se práce, úmluvy a doporučení MOP o správě 
a inspekci práce, které mají mezinárodní závaznost, pokud jde o záruku uplatnění 
právních ustanovení týkajících se pracovních podmínek a ochrany pracovníků,

– s ohledem na úmluvu MOP č. 143 o migrujících pracovnících (1975) a dodatečná 
ustanovení MOP o práci přistěhovalců, kterými se stanoví přijetí všech nezbytných 
opatření, která jsou vhodná k odstranění nelegálního přistěhovalectví, jehož cílem je 
nalezení práce, včetně nepovolené práce přistěhovalců, a také s ohledem na ustanovení, 
jejichž cílem je uplatnění občanských, správních a trestních sankcí v oblasti nelegální 
práce migrujících pracovníků,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 22. prosince 1995 o harmonizaci prostředků boje 
proti nelegálnímu přistěhovalectví a nelegálnímu zaměstnávání4,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 27. září 1996 o boji proti nelegální práci státních 
příslušníků třetích zemí5,

                                               
1 Úř. věst. C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
2 Texty přijaté toho dne, P6_TA(2007)0339.
3 Texty přijaté toho dne, P6_TA-PROV(2007)0574.
4 Úř. věst. C 5, 10.1.1996, s. 1.
5 Úř. věst. C 304, 14.10.1996, s. 1.
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– s ohledem na zprávu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek 
(EUROFOUND) o boji proti nehlášené práci v Evropské unii1,

– s ohledem na články 136 a 145 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu Evropského parlamentu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a na stanoviska 
Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci, Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že nehlášená práce je složitou otázkou, kterou ovlivňuje řada 
hospodářských, sociálních, institucionálních a kulturních faktorů a proto lze její rozšíření 
jen stěží definovat,

B. vzhledem k tomu, že nehlášená práce je na evropských trzích práce stálým a velmi 
znepokojivým jevem, který může ohrozit evropský sociální model, neboť představuje 
překážku hospodářských, rozpočtových a sociálních politik zaměřených na zvýšení růstu; 
vzhledem k tomu, že je navíc i příčinou porušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu, 
neboť vytváří vůči ostatním státům nebo vůči ostatním podnikům nekalou hospodářskou 
soutěž,

C. vzhledem k tomu, že nehlášená práce je hlavním faktorem, který přispívá k sociálnímu 
dumpingu a je tak jedním z klíčových problémů modernizace pracovního práva v EU,

D. vzhledem k tomu, že odvětvími, která jsou nehlášenou prací zasažena nejvíce, jsou 
odvětví s vysokým podílem lidské práce, např. zemědělství, stavebnictví, domácí služby, 
ubytovací a restaurační služby, která se vyznačují nestabilitou a nepříznivými mzdovými 
podmínkami,

E. vzhledem k tomu, že nehlášená práce bývá upřednostňována zejména při průmyslové 
reorganizaci subdodavatelských řetězců, v jejímž důsledku se zvyšuje počet nezávislých 
pracovníků, často i nehlášených,

F. vzhledem k tomu, že problém přistěhovalectví je spojen s problémem nehlášené práce, 
neboť přistěhovalci, často nelegální, bývají zaměstnáváni na nehlášené práce, často za 
pochybných podmínek,

G. vzhledem k tomu, že významným zdrojem nehlášené pracovní síly bývají pomocníci 
v domácnosti, kteří bývají často oběťmi masového vykořisťování, a že velké množství 
těchto pracovníků tvoří migrující pracovníci, z nichž mnozí pracují nelegálně nebo tajně,

                                               
1 Tackling undeclared work in the European Union, 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
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H. vzhledem k tomu, že nehlášené práce nejsou započteny do daňového základu a že nejen 
podkopávají financování a rozdělování sociálního zabezpečení a veřejných služeb, ale 
snižují i schopnost členských států rozšiřovat sociální služby,

I. vzhledem k tomu, že pro účinný boj proti „práci načerno“ je nezbytné posílit mechanismy 
dohledu a sankcí za pomoci inspektorátů práce, daňových úřadů a sociálních partnerů,

J. vzhledem k tomu, že nehlášená práce má negativní dopady, které ovlivňují všechny tři 
pilíře Lisabonské strategie: plnou zaměstnanost, kvalitu a produktivitu práce a sociální 
soudržnost;

1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad rozsahem nehlášené práce, jejíž podíl v některých 
členských státech dosahuje či překračuje 20 % z HDP;

2. vítá iniciativu Komise, která zařazuje nehlášenou práci mezi evropské politické priority 
a požaduje značné zásahy na úrovni Společenství i na vnitrostátní úrovni;

3. konstatuje však, že evropské politické směry, které byly vytyčeny v oblasti nehlášené 
práce, lze jen stěží změnit v jasně definované právně-institucionální nástroje, které by 
mohly být v každém členském státě používány jako konkrétní opatření;

4. podotýká, že existuje značný nesoulad mezi nástroji, které může použít Evropská unie 
v rámci politik podporujících kvalitní práci, a mezi nástroji používanými v rámci politik, 
jejichž cílem je záruka svobody trhu;

5. žádá tedy, aby byly evropské aktivity v boji proti nehlášené práci operativnější a ráznější 
a aby se tak zabránilo tomu, že modernizace pracovního práva v Evropě zůstane pouhou 
teoretickou frází;

6. zdůrazňuje, že pro nehlášenou práci existují v jednotlivých vnitrostátních právních 
úpravách různé definice a že stanovení jednotné definice pro všechny členské státy by 
přispělo k odstranění nejistoty spojené se statistickými údaji o výskytu tohoto jevu; 
v tomto ohledu uvádí, že pro začátek lze použít definici uvedenou ve zprávě Komise, 
která rozlišuje povolené a nepovolené činnosti, a přihlédnout k tomu, že v různých státech 
se rozsah tohoto jevu kvalitativně i kvantitativně liší;

7. žádá Komisi, aby předložila návrhy na vypracování obecně přijatelných metod hodnocení 
nehlášené práce;

8. žádá Komisi, aby vzala v úvahu možnost vytvoření databáze o jednotlivých přístupech 
a opatřeních uplatňovaných členskými státy na vnitrostátní úrovni, která by hodnotila 
použitelnost a přenosnost těchto přístupů a opatření do jiných odvětví a činností v jiných 
členských státech;

9. žádá Komisi o vytvoření politik zahrnujících jak obecná, tak odvětvová opatření, jimiž je 
možno čelit nehlášené práci a regulovat ji při plné účasti sociálních partnerů a se 
zvláštním důrazem na odvětví, která jsou nehlášenou prací nejvíce zasažena, např. 
hotelnictví a restaurační služby, zemědělství, domácí práce a stavebnictví;
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10. žádá, aby byl přístup Komise, usilující o snížení hospodářské přitažlivosti nehlášené práce 
prostřednictvím lepší definice daňových systémů a systémů sociálního zabezpečení, 
doplněn účinnými politikami zaměřenými na vytvoření většího množství kvalitnějších 
pracovních míst;

11. žádá, aby byla reforma systémů sociálního zabezpečení součástí integrovaného přístupu, 
jehož cílem bude koordinace politik sociálního zabezpečení s daňovými a hospodářskými 
politikami;

12. žádá členské státy, aby stanovily účinné pobídky určené těm, kdo chtějí změnit 
nehlášenou práci ve formální ekonomiku, stejně jako použití atypických smluv na časově 
omezené období (dva roky);

13. domnívá se, že Komise musí, a to zejména prostřednictvím směrnice, podpořit nadnárodní 
kolektivní vyjednávání, jehož cílem bude zaručit slušnou minimální mzdu, jednotnou pro 
celou Evropskou unii;

14. na základě zkušeností z některých členských států žádá o zhodnocení a propagaci nových 
kategorií řádné práce, což umožní osobám vykonávajícím nehlášené činnosti, aby své 
postavení formalizovaly, např. použitím poukázek na zaměstnání a služby;

15. je přesvědčen o tom, že formalizace „práce načerno“ musí vždy obsahovat závazek  
příspěvku, který, vzhledem k tomu, že má usnadnit situaci zaměstnavatele, může být 
uhrazen do státní pokladny předem, avšak úhrada musí být vždy provedena;

16. žádá členské státy, které uplatnily přechodné režimy v oblasti volného pohybu 
pracovníků v Evropské unii, aby otevřely své trhy práce zaměstnancům pocházejícím 
z nových členských států, neboť jakákoli omezení přístupu k trhu práce, byť pouze 
částečná, jsou nejen v rozporu s evropskou myšlenkou, ale navíc mohou i zvýšit riziko 
nehlášené práce a způsobit tak nerovnováhu jednotlivých území;

17. zastává názor, že k omezení nehlášené práce lze dospět i zjednodušením nebo snížením 
správních nákladů, zejména u malých a středních podniků;

18. vyjadřuje požadavek, aby subdodavatelské společnosti nesly odpovědnost za případná 
porušení příspěvkových a daňových povinností;

19. vyslovuje se pro to, aby byla na vnitrostátní úrovni uplatňována úzká koordinace mezi 
dotyčnými veřejnými a soukromými organizacemi, a vyzývá členské státy k tomu, aby 
v boji proti daňovým únikům používaly inovativní metody opírající se o ukazatele 
a zvláštní referenční parametry různých odvětví podnikání;

20. připomíná, že uplatnění výhradně represivní politiky, není-li doplněna konkrétními 
opatřeními pro harmonizaci jednotlivých členských států, by mohlo vést k tomu, že 
nehlášená práce bude soustředěna do nejméně strukturovaných států a do nejméně 
regulovaných ekonomik;

21. vyzývá v této souvislosti Komisi, aby navrhla členským státům a sociálním a 
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hospodářským partnerům zapojeným do boje proti nehlášené práci „pakt pro zveřejnění 
nehlášené práce“, jehož účelem by bylo umožnit postupné zveřejňování nehlášených 
činností, přičemž tento pakt bude možno uplatňovat pouze v přechodném časově 
omezeném období (dva roky) bez použití sankcí a po uplynutí tohoto období bude nutno 
stanovit mechanismy ke zpřísnění režimu sankcí;

22. vyslovuje se pro důraznější zásah proti podnikům – zaměstnávajícím „načerno“ –
neusazeným ve státě, v němž vyvíjí činnost, a vychází z toho, že situaci by mohlo zlepšit 
rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/JAI ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady 
vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut1;

23. požaduje lepší a účinnější dodržování pracovního práva a předpisů platných v oblasti
práce, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 
1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb2;

24. vyslovuje se pro posílení úlohy Evropské unie při podpoře zlepšení spolupráce 
a koordinace mezi inspektoráty práce, a to pomocí posílení hospodářských 
a technologických zdrojů inspekčních služeb, a navrhuje vytvoření určité formy „evropské 
sociální platformy“;

25. vyslovuje se pro zlepšení spolupráce a sdílení informací mezi členskými státy, což umožní 
určit, kterých výsledků bylo dosaženo a kterých nikoliv, a prostudovat tak otázku 
nehlášené práce;

26. je příznivě nakloněn vytvoření výboru na vysoké úrovni, který by byl pověřen pomocí 
členským státům při vyhledávání a výměně osvědčených postupů, pokud jde o kontroly 
a zlepšení právních předpisů v oblasti vysílání pracovníků;

27. domnívá se, že je namístě zvýšit informovanost jak pracovníků, tak i potenciálních 
zájemců, o rizicích nehlášené práce a o nákladech, které jsou s ní spojeny, a také 
o výhodách plynoucích z přiznání „práce načerno“;

28. vyslovuje se pro vedení stálých kampaní zaměřených na boj proti nehlášené práci, pro 
podporu informačních a osvětových iniciativ, a to jak na úrovni evropské, tak na úrovni 
místní, v nichž budou zapojeni sociální partneři, veřejné orgány, obchodní komory, 
střediska pro zaměstnanost, školská zařízení, prefektury i různé kontrolní a represivní 
systémy;

29. zastává názor, že je nutno, aby tyto dlouhodobé kampaně doplnily různá opatření, přijatá 
za účelem vytvoření povědomí legality a podpory kvalitní práce a legálního podnikání;

30. žádá, aby všechny členské státy podepsaly Mezinárodní úmluvu o ochraně práv všech 
migrujících pracovníků a jejich rodinných příslušníků;

31. domnívá se, že aby bylo možno bojovat proti problému nehlášené práce, je nutno zavést 
na místní i evropské úrovni programovací nástroje, které umožní současně uplatňovat 

                                               
1 Úř. věst. L 76, 22.3.2005, s. 16.
2 Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.
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politiky hospodářsko-sociálního rozvoje a uplatňovat opatření pro dohled i represi;

32. žádá Komisi, aby zvážila možnost založení „Evropského fondu pro přiznávání řádné 
práce“ na podporu regionálních a místních plánů;

33. domnívá se, že i v případě problému nehlášené práce je namístě používat státní podpory 
osvobozené od povinnosti oznámení, a to díky širokému výkladu pojmu „vytváření 
pracovních míst“ ve smyslu „vytvoření řádného pracovního místa“: vychází z toho, že 
nehlášená práce není rovnocenná skutečnému zaměstnání, takže v důsledku toho by 
pobídka k její formalizaci mohla představovat „podporu při vytváření pracovních míst“;

34. žádá o financování výzkumných projektů v oblasti zdraví a bezpečnosti práce 
a propagačních kampaní týkajících se prevence a šíření myšlenky zdraví a bezpečnosti na 
pracovištích, se zvláštním důrazem na odvětví, v nichž jsou rizika úrazu nejvyšší a v nichž 
se soustřeďuje nehlášená práce;

35. domnívá se, že průpravou k boji proti nehlášené práci je vhodná politika zaměřená na 
podporu odborné přípravy;

36. zaznamenává výše uvedený návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, který zavádí 
sankce pro zaměstnavatele využívající služeb státních příslušníků třetích zemí nelegálně 
pobývajících v Evropské unii;

37. domnívá se, že otázka nelegální práce neoprávněně pobývajících osob je složitým 
problémem, který nelze řešit pouhým uložením sankcí zaměstnavatelům, nýbrž širokým 
uplatněním průřezových opatření;

38. domnívá se, že boj proti růstu neformální ekonomiky a zejména proti vykořisťování 
nelegálně migrujících pracovníků lze opírat nejen o politiku represí a vyhoštění, ale 
i o nástroje a mechanismy zaměřené na prevenci a na boj proti vykořisťování migrujících 
pracovníků, které předpokládají uznání a dodržování základních lidských a pracovních 
práv nelegálních přistěhovalců;

39. pověřuje svého předsedu předáním tohoto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Problém „práce načerno“ a nehlášené práce se rozšířil natolik, že Evropa a její orgány již 
nemohou jen pasivně přihlížet. Vzhledem k tomu, že podíl nehlášené práce již překračuje 
20 %, je zřejmé, že nastal stav neúnosného obcházení zákona, který nelze tolerovat, neboť 
v jeho důsledku dochází k významnému narušení hospodářské soutěže mezi podniky a mezi 
jednotlivými územími. Příčiny vzniku nehlášené práce jsou různé: bezpochyby souvisí 
s určitými problémy projevujícími se na trzích práce, které vznikají v důsledku probíhající 
reorganizace některých podniků, ale i v důsledku určité nestability jiných podniků, které 
nejsou schopny udržet se na trhu; souvisí s nepovoleným přistěhovalectvím, ale 
i s přistěhovalectvím v rámci Společenství, vyplývají z ne vždy poctivého jednání orgánů 
veřejné správy a z nevhodných daňových politik; zdá se však, že je namístě dát jasně na 
vědomí to, že nebude-li veden rázný boj proti nehlášené práci, může v blízké budoucnosti 
dojít k významnému oslabení evropských systémů sociálního zabezpečení. Vzhledem k tomu, 
že Evropa čelí takovým historickým výzvám, jakými jsou globalizace a demografický vývoj, 
bude totiž jen stěží možné uplatnit politiky odpovídající závažnosti těchto výzev, nejsme-li 
schopni omezit prostor, jež zaujímá neformální ekonomika. Následků nehlášené práce je však 
mnohem více.

Tato práce je již svou povahou charakteristická především nejistotou, a to ve všech ohledech. 
Údaje o pracovních úrazech napovídají, že většina takovýchto úrazů souvisí s typem práce.

Komise si dala za cíl snížit počet pracovních úrazů do roku 2014 o 25 %, a to díky 
energickému boji proti „práci načerno“ a proti nehlášené práci.

Dalším důsledkem je porušení faktorů konkurenceschopnosti v Evropě mezi podniky 
dodržujícími pravidla a mezi podniky, které tak nečiní. Jak je možno usilovat o vytvoření 
transparentní hospodářské soutěže v Evropě, když část trhu funguje mimo zákon? Existuje 
i další významný prvek, jež je nutno zdůraznit. Nehlášená práce je faktorem, který vytváří 
situace vymykající se řízení , čímž destabilizuje jednotlivé trhy práce.

Zdá se, že je velmi obtížné pokračovat v modernizaci práce a flexikurity, není-li možno 
odstranit „práci načerno“ a nehlášenou práci a vytvořit trhy práce, které budou celistvější a
méně členěné. Mělo by tedy být jasně řečeno, že chce-li Evropa dosáhnout cílů stanovených 
Lisabonskou strategií, nemůže se vyhýbat právě tomuto boji.

Nelze pochybovat o tom, že evropská sedmadvacítka bude stále více hodnocena podle 
soudržnosti svých politik a podle své schopnosti a vůle proměnit slova v činy.

Platí to ve všech oblastech, je však dobré vědět, že vše, co souvisí s prací, má význam zvláště 
pro evropské veřejné mínění, neboť práce je faktorem udávajícím sociální budoucnost 
Evropy, její hospodářskou sílu a blahobyt evropských občanů.

Úkol je tedy náročný a spíše než slova vyžaduje jasné a konkrétní činy.

Ostatně specifická povaha přístupu Evropy k tomuto odvětví jasně dokazuje, že je obtížné 
změnit nové politické zásady v oblasti nehlášené práce v jasně definované právní 
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a institucionální nástroje, lze je však změnit v konkrétní opatření v jednotlivých členských 
státech.

Je tomu tak proto, že způsob, jakým Evropská unie zasahuje proti nehlášené práci, je i nadále 
zaměřen na nástroje typu „soft law“, což s sebou přináší neschopnost účinněji a důrazněji 
vystupovat v boji proti tomuto jevu v evropském měřítku. Je vhodné v této souvislosti 
podotknout, že zatímco metody harmonizace v oblasti nehlášené práce neprošly v posledních 
letech žádným vývojem, díky používání „soft law“ naopak došlo k postupnému vytvoření 
souhry členských zemí při hledání strategií boje proti problému nehlášené práce. Je třeba 
poukázat na hlubokou asymetrii mezi nástroji, které Evropská unie chce a může používat 
v rámci politik podporujících kvalitní práci, a mezi nástroji používanými v rámci politik, 
jejichž cílem je záruka svobody trhu.

Komise ve svých pokynech pro boj proti nehlášené práci doporučuje racionalizaci a zvýšení 
účinnosti vnitrostátních právních úprav v oblasti pracovních vztahů a uvádí některé velmi 
významné cíle, aniž by však poskytla jasně definované a vhodné nástroje k jejich sledování.

Lze vzít v úvahu např. možnost omezit alespoň překážky v přístupu k atypické práci, používat 
k tomuto cíli strukturální fondy či podpořit, zejména prostřednictvím směrnice, nadnárodní 
kolektivní vyjednávání, jehož cílem by bylo konkretizovat snahy o sjednocení minimálních 
mezd v Evropě.

Ze všech těchto důvodů je k posílení boje proti nehlášené práci zapotřebí ještě mnoho úsilí. 
Tato zpráva má být příspěvkem k tomuto úsilí a návrhy v ní obsažené by měly účinně vymezit 
obrysy podpory tohoto boje.
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