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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zintenzívnení boja proti nelegálnej práci
(2008/2035(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Zintenzívnenie boja proti 
nelegálnej práci (KOM(2007)0628),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. septembra 2000 o oznámení Komisie o nelegálnej 
práci1,

– so zreteľom na uznesenie Rady a zástupcov členských štátov, ktorí sa stretli v rámci Rady 
22. apríla 1999, o kódexe pravidiel na zlepšovanie spolupráce medzi orgánmi členských 
štátov v boji proti cezhraničným podvodom v oblasti dávok a platieb 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 oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o budúcnosti európskej stratégie 
zamestnanosti: Stratégia plnej zamestnanosti a lepších pracovných miest pre všetkých 
(KOM(2003)0006),

– so zreteľom na rozhodnutia Rady 2003/578/ES z 22. júla 2003 a 2005/600/ES z 12. júla 
2005 o usmerneniach politiky zamestnanosti členských štátov, a najmä na usmernenia č. 9 
a 214,

– so zreteľom na uznesenie Rady o transformovaní nelegálnej práce na riadne zamestnanie5,

– so zreteľom na oznámenie Komisie jarnému zasadnutiu Európskej rady s názvom Čas 
zaradiť vyššiu rýchlosť – nové partnerstvo pre rast a zamestnanosť“ (KOM(2006)0030),

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2006/702/ES zo 6. októbra 2006 o strategických 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 146, 17.5.2008, s. 102.
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 197, 5.8.2003, s. 13 a Ú. v. EÚ L 205, 6.8.2005, s. 2.
5 Ú. v. EÚ C 260, 29.10.2003, s. 1.
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usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Správa o fungovaní 
prechodných opatrení ustanovených v Zmluve o pristúpení z roku 2003 (obdobie 1. máj 
2004 – 30. apríl 2006) (KOM(2006)0048),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. mája 2007 o podpore dôstojnej práce pre všetkých2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júla 2007 o modernizácii pracovného práva s cieľom 
splniť výzvy 21. storočia3,

– so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú 
sankcie proti zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt 
(KOM(2007)0249),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 29. novembra 2007 o spoločných zásadách flexiistoty4,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Výsledok verejných 
konzultácií o zelenej knihe Komisie „Modernizácia pracovného práva s cieľom splniť 
výzvy 21. storočia“ (KOM(2007)0627),

– so zreteľom na integrované usmernenia pre rast a zamestnanosť (2008 – 2010) 
(KOM(2007)0803),

– so zreteľom na agendu Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o dôstojnej práci,

– so zreteľom na základné pracovné normy Medzinárodnej organizácie práce, so zreteľom 
na dohovory a odporúčania Medzinárodnej organizácie práce o riadení a inšpekcii práce, 
ktoré predstavujú medzinárodný referenčný rámec, pokiaľ ide o garanciu uplatňovania 
ustanovení právnej úpravy týkajúcej sa pracovných podmienok a ochrany pracovníkov,

– so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 143 o migrujúcich 
pracovníkoch (1975) a doplňujúce ustanovenia Medzinárodnej organizácie práce 
o prisťahovaleckých pracovníkoch, ktoré ustanovujú prijatie všetkých potrebných 
a primeraných opatrení na odstránenie nelegálneho prisťahovalectva s cieľom nájsť si 
prácu, ako aj nelegálneho zamestnávania, a na druhej strane so zreteľom na ustanovenia, 
ktorých cieľom je uplatňovanie administratívnych, občianskoprávnych a trestných sankcií 
v oblasti nelegálneho zamestnávania prisťahovaleckých pracovníkov,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 22. decembra 1995 o harmonizácii opatrení na boj 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 291, 21.10.2006, s. 11.
2 Ú. v. EÚ C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
3 Prijaté texty, P6_TA(2007)0339.
4 Prijaté texty, P6_TA-PROV(2007)0574.
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proti nelegálnemu prisťahovalectvu a nelegálnemu zamestnávaniu1,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 27. septembra 1996 o boji proti nelegálnemu 
zamestnávaniu štátnych príslušníkov tretích krajín2,

– so zreteľom na správu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok (EUROFOUND) o boji proti nelegálnej práci v Európskej únii3,

– so zreteľom na články 136 a 145 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre 
hospodárske a menové veci, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci, Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a Výboru pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa (A6-0000/2008),

A. keďže nelegálna práca je zložitým javom, ktorého rozsah sa vplyvom širokej škály 
hospodárskych, sociálnych, inštitucionálnych a kultúrnych faktorov len ťažko vymedzuje,

B. keďže nelegálna práca je obzvlášť znepokojujúcim a pretrvávajúcim znakom na 
európskych pracovných trhoch, ktorý ohrozuje európsky sociálny model, pretože je 
prekážkou pre hospodárske, rozpočtové a sociálne politiky zamerané na rast, keďže 
nelegálna práca je okrem iného zodpovedná za narúšanie hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu, pretože vytvára nečestnú konkurenciu voči iným štátom alebo podnikom, 

C. keďže nelegálna práca je hlavným faktorom, ktorý sa podieľa na sociálnom dumpingu, 
a teda jednou z kľúčových tém pre modernizáciu pracovného práva v rámci EÚ,

D. keďže odvetvia najviac postihnuté nelegálnou prácou sú odvetvia náročné na ľudskú prácu 
ako poľnohospodárstvo, stavebníctvo, domáce, ubytovacie a reštauračné služby 
vyznačujúce sa nestálym zamestnávaním a nepriaznivými platovými podmienkami,

E. keďže nelegálnu prácu podporuje najmä priemyselná reorganizácia v subdodávateľských 
reťazcoch, ktorá pôsobí na zvyšovanie počtu nezávislých, a niekedy nelegálnych, 
pracovníkov,

F. keďže problém prisťahovalectva je spojený s nelegálnou prácou, pretože prisťahovalci, 
často nelegálni, sú nelegálne zamestnávaní, často za neistých podmienok,

G. keďže osoby zamestnané v domácnostiach sú často významným zdrojom nelegálnej 
a veľakrát hromadne zneužívanej práce a keďže veľký počet týchto pracovníkov tvoria 

                                               
1 Ú. v. ES C 5, 10.1.1996, s. 1.
2 Ú. v. ES C 304, 14.10.1996, s. 1.
3 Odstránenie neevidovanej práce v Európskej únii, 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
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prevažne migrujúci pracovníci, medzi ktorými je veľa neohlásených alebo nelegálnych 
pracovníkov,

H. keďže nelegálna práca nie je zaúčtovaná do daňového základu a narúša financovanie 
a rozdeľovanie sociálneho zabezpečenia a služieb verejného záujmu, čím sa okrem iného 
obmedzuje schopnosť členských štátov rozširovať sociálne služby,

I. keďže na účinný boj proti práci načierno je nevyhnutné posilniť mechanizmy sledovania 
a sankcií za účasti inšpektorátov práce, daňových úradov a sociálnych partnerov,

J. keďže nelegálna práca má nepriaznivý vplyv na všetky tri piliere Lisabonskej stratégie: 
plnú zamestnanosť, kvalitu a produktivitu práce, sociálnu súdržnosť;

1. vyjadruje svoje hlboké znepokojenie v súvislosti s rozsahom nelegálnej práce, ktorá 
v niektorých členských štátoch tvorí 20 % a viac ich HDP;

2. víta iniciatívu Komisie, ktorá zaraďuje nelegálnu prácu medzi politické priority na 
európskej úrovni a ktorá požaduje významné intervencie na vnútroštátnej úrovni a na 
úrovni Spoločenstva;

3. konštatuje však náročnosť konkretizácie európskych politických usmernení v oblasti 
nelegálnej práce ako jasných inštitucionálno-právnych nástrojov schopných transformovať 
sa na konkrétne opatrenia v každom členskom štáte;

4. poukazuje na výraznú asymetriu medzi nástrojmi, ktoré Európska únia môže použiť na 
politiky v prospech kvalitnej práce, a nástrojmi používanými na politiky zamerané na 
zaistenie slobody trhu;

5. žiada preto operatívnejšie a ráznejšie pôsobenie EÚ v oblasti boja proti nelegálnej práci, 
aby modernizácia pracovného práva v Európe neostala iba prázdnou teoretickou frázou;

6. zdôrazňuje, že nelegálna práca zodpovedá rôznym definíciám vo vnútroštátnych právnych 
úpravách a že spoločná definícia pre všetky členské štáty by pomohla odstrániť neistotu 
v súvislosti so štatistickými údajmi, ktoré sa týkajú tohto javu; poznamenáva v tomto 
ohľade, že na začiatok možno použiť definíciu použitú v správe Komisie, ktorá rozlišuje 
legálne a nelegálne činnosti, s vedomím, že dosah tohto javu sa v jednotlivých štátoch 
kvalitatívne aj kvantitatívne líši; 

7. žiada Komisiu, aby predložila návrhy na vypracovanie všeobecne prijímaných metód na 
meranie nelegálnej práce;

8. žiada Komisiu, aby zobrala do úvahy vytvorenie databázy jednotlivých prístupov 
a opatrení uplatnených na vnútroštátnej úrovni každým členským štátom, na základe 
ktorej by sa vyhodnocovala ich uskutočniteľnosť a prenosnosť na iné odvetvia a práce 
v iných členských štátoch;

9. žiada Komisiu, aby vypracovala politiky obsahujúce všeobecné, ako aj odvetvové 
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opatrenia na zabránenie nelegálnej práci a jej transformovanie na riadne zamestnanie za 
plnej účasti sociálnych subjektov a s osobitným zameraním na najviac postihnuté 
odvetvia, ako je odvetvie hotelových a reštauračných služieb, poľnohospodárstvo, domáce 
práce a stavebníctvo;

10. žiada, aby prístup Komisie zameraný na zníženie ekonomickej príťažlivosti nelegálnej 
práce vďaka lepšiemu nastaveniu daňových systémov a systémov sociálneho 
zabezpečenia sprevádzali účinné politiky na vytváranie väčšieho počtu kvalitnejších 
pracovných miest;

11. žiada, aby reforma systémov sociálneho zabezpečenia bola súčasťou integrovaného 
prístupu na koordináciu politík sociálneho zabezpečenia s daňovými a hospodárskymi 
politikami;

12. žiada členské štáty, aby ustanovili silné stimuly pre tých, ktorí sa zaviažu transformovať 
nelegálnu prácu na oficiálnu ekonomiku, ako aj možnosť využívania netypických 
pracovných zmlúv na obmedzené obdobie (dva roky);

13. domnieva sa, že Komisia musí prostredníctvom smernice poskytnúť podporu pri 
nadnárodnom kolektívnom rokovaní, ktorého cieľom je zaistiť jednotné dôstojné 
minimálne mzdy v celej Európskej únii;

14. žiada na základe skúseností niektorých členských štátov vyhodnotenie a presadzovanie 
nových kategórií legálnej práce, aby osoby podieľajúce sa na nelegálnej práci mohli 
legalizovať svoje postavenie, napríklad použitím šekov na služby;

15. je presvedčený, že legalizácia nelegálnych pracovnoprávnych vzťahov musí vždy 
obsahovať povinnosť platiť príspevky, ktoré – ak ide o uľahčenie situácie zamestnávateľa 
– môžu byť zaplatené do štátnej pokladnice s predstihom, ale musia sa zaplatiť vždy;

16. žiada členské štáty, ktoré si uplatnili prechodné obdobia na voľný pohyb pracovníkov 
v Európskej únii, aby otvorili svoje pracovné trhy pre pracovníkov pochádzajúcich 
z nových členských štátov, keďže obmedzenia prístupu na pracovný trh, aj čiastočné, 
okrem toho, že sú v rozpore s európskym duchom, môžu mať za následok nárast 
využívania nelegálnej práce a môžu vytvárať územnú nerovnováhu;

17. domnieva sa, že zjednodušovanie administratívnych postupov alebo znižovanie 
administratívnych nákladov, predovšetkým v malých a stredných podnikoch, môže znížiť 
využívanie nelegálnej práce;

18. vyjadruje požiadavku, aby boli za prípadné nezrovnalosti príspevkovej a daňovej povahy 
zo strany subdodávateľských spoločností zodpovedné subdodávateľské spoločnosti;

19. odporúča úzku koordináciu na vnútroštátnej úrovni medzi zainteresovanými verejnými 
a súkromnými organizáciami a vyzýva členské štáty, aby v záujme boja proti daňovým 
únikom využívali inovatívne metódy na základe ukazovateľov a špecifických 
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referenčných parametrov rôznych odvetví podniku;

20. pripomína, že výhradne represívna politika, ktorú nesprevádzajú žiadne konkrétne 
harmonizačné opatrenia medzi členskými štátmi, by mohla sústrediť nelegálnu prácu do 
najmenej štruktúrovaných štátov a do najmenej regulovaných hospodárstiev;

21. pri tejto príležitosti vyzýva Komisiu, aby členským štátom a sociálnym a hospodárskym 
subjektom zainteresovaným v boji proti nelegálnej práci ponúkla „pakt pre odhaľovanie 
nelegálnej práce“, ktorého cieľom bude postupné odhaľovane nelegálne vykonávaných 
činností a ktorý bude možné uplatniť počas prechodného obdobia (dva roky) bez sankcií, 
po uplynutí ktorého však bude potrebné počítať s mechanizmami stupňovania sankcií;

22. odporúča aktívnejšiu intervenciu v prípade podnikov, zamestnávajúcich načierno, ktoré 
nemajú sídlo v štáte, v ktorom sa činnosť uskutočňuje, a poznamenáva, že rámcové 
rozhodnutie Rady 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného 
uznávania na peňažné sankcie1, by mohlo zlepšiť tento stav;

23. vyžaduje rozsiahlejšie a účinnejšie dodržiavanie pracovného práva a platných noriem 
v oblasti práce, najmä smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 
1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb2;

24. odporúča významnejšiu úlohu Európskej únie pri presadzovaní lepšej spolupráce 
a koordinácie medzi inšpektorátmi práce pomocou posilňovania ekonomických 
a technologických zdrojov inšpektorátov a navrhuje vytvorenie tzv. európskej sociálnej 
platformy;

25. odporúča lepšiu spoluprácu a šírenie informácií medzi členskými štátmi pri skúmaní javu 
nelegálnej práce a uvádzaní dosiahnutých a nedosiahnutých výsledkov;

26. priaznivo víta vytvorenie výboru na vysokej úrovni, ktorý by mal pomáhať členským 
štátom pri zisťovaní a vzájomnej výmene osvedčených postupov, pokiaľ ide o kontrolu 
a zlepšovanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na pracovníkov vysielaných na prácu;

27. domnieva sa, že je potrebné viac zvyšovať informovanosť pracovníkov aj potenciálnych 
používateľov v súvislosti s rizikami a nákladmi spojenými s nelegálnou prácou 
a s výhodami, ktoré prináša odhaľovanie práce načierno;

28. odporúča sústavné kampane zamerané na boj proti nelegálnej práci, presadzovanie 
informačných iniciatív a podnetov na zvyšovanie povedomia na európskej a miestnej 
úrovni, združujúcich sociálne subjekty, verejné subjekty, obchodné komory a úrady práce, 
školské zariadenia, prefektúry, ako aj rôzne kontrolné a represívne systémy;

29. domnieva sa, že stále kampane musia sprevádzať rôzne opatrenia prijaté s cieľom upevniť 
kultúru rovnosti a presadzovania kvalitnej práce a kultúry legálneho podnikania;

                                               
1 Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2005, s. 16.
2 Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.
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30. vyžaduje podpísanie Dohovoru OSN o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov 
a ich rodinných príslušníkov všetkými členskými štátmi;

31. domnieva sa, že na boj proti javu nelegálnej práce je potrebné vytvoriť programovacie 
nástroje na miestnej a európskej úrovni, ktoré umožnia pokračovať v napĺňaní politík 
sociálno-hospodárskeho rozvoja a zároveň realizovať kontrolné a represívne opatrenia;

32. žiada Komisiu, aby vyhodnotila hypotézu vytvorenia európskeho fondu na rozvoj riadnej 
práce zameraného na podporu regionálnych a miestnych plánov na boj proti nelegálnej 
práci;

33. domnieva sa, že aj pri jave nelegálnej práce je potrebné využívať štátnu pomoc 
oslobodenú od oznamovacej povinnosti vďaka voľnej interpretácii výrazu „tvorba 
pracovných miest“ v porovnaní s významom spojenia „vytváranie riadnych pracovných 
miest“: poznamenáva, že nelegálna práca nie je rovnocenná s reálnym pracovným 
miestom, a preto by podpora jej legalizácie mohla predstavovať „pomoc pri tvorbe 
pracovných miest“;

34. požaduje financovanie výskumných projektov v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci 
a propagačných činností zameraných na prevenciu a šírenie kultúry zdravia a bezpečnosti 
na pracovisku, s osobitným dôrazom na odvetvia s najvyššou mierou rizika úrazu, kde je 
nelegálna práca najviac zastúpená;

35. domnieva sa, že vhodná vzdelávacia politika je prípravou na boj proti nelegálnej práci;

36. berie na vedomie návrh vyššie uvedenej smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou 
sa zavádzajú sankcie voči zamestnávateľom, ktorí využívajú služby štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorí nemajú povolenie na pobyt v Európskej únii;

37. domnieva sa, že otázka nezákonného zamestnávania nelegálnych prisťahovalcov je 
zložitým problémom, ktorý nie je možné vyriešiť iba postihovaním zamestnávateľov, 
pretože tento problém vyžaduje prierezové a rozsiahle opatrenia;

38. domnieva sa, že boj proti rastúcej tieňovej ekonomike a najmä proti zneužívaniu 
nelegálnych migrujúcich pracovníkov sa môže opierať nielen o represívnu politiku 
a politiku vyhosťovania, ale tiež o nástroje a mechanizmy na prevenciu a boj proti 
zneužívaniu migrujúcich pracovníkov ustanovujúce uznávanie a dodržiavanie základných 
ľudských práv a pracovných práv nelegálnych prisťahovalcov;

39. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozšírenie javu práce načierno a nelegálnej práce je také veľké, že Európa a jej inštitúcie sa 
nemôžu len pasívne prizerať. Ak percentuálny podiel nelegálnej práce presahuje 20 %, 
znamená to, že sa nachádzame v situácii jasnej nezákonnosti, ktorú nemožno tolerovať, 
pretože poškodzuje hospodársku súťaž medzi podnikmi a územiami. Príčiny vzniku 
nelegálnej práce sú rôzne: určite súvisia s niektorými nedostatkami pracovného trhu 
týkajúcimi sa prebiehajúcej reorganizácie niektorých podnikov, ale rovnako aj s určitou 
krehkosťou ďalších podnikov, ktoré nie sú schopné udržať sa na pracovnom trhu; ďalej 
súvisia s nelegálnym prisťahovalectvom, ale aj s prisťahovalectvom v rámci Spoločenstva, 
závisia od nie vždy počestného postoja orgánov verejnej samosprávy a nevhodných daňových 
politík; zdá sa však vhodné, aby si ľudia lepšie uvedomovali, že bez prísneho boja proti 
nelegálnej práci sa v blízkej budúcnosti môžu výrazným spôsobom oslabiť systémy 
sociálneho zabezpečenia v Európe. V skutočnosti bude so zreteľom na historické výzvy, 
ktorým Európa musí čeliť – globalizácia a demografický vývoj –, ťažké realizovať politiky na 
úrovni týchto výziev, ak nie sme schopní obmedziť priestor obsadený tieňovou ekonomikou. 
Dôsledky nelegálnej práce sa tu však nekončia.

Vo svojej podstate ide o prácu, ktorá sa vyznačuje neistotou po každej stránke. Ak sa 
pozrieme na údaje týkajúce sa pracovných úrazov, môžeme konštatovať, že veľká časť 
z týchto úrazov bola zapríčinená typológiou vykonávanej práce.

Komisia si stanovila za cieľ znížiť počet pracovných úrazov do roku 2014 o 25 % pomocou 
rázneho boja proti práci načierno a proti nelegálnej práci.

Ďalším dôsledkom je narúšanie konkurencieschopnosti v Európe medzi podnikmi, ktoré 
rešpektujú pravidlá, a podnikmi, ktoré ich obchádzajú. Ako budovať Európu s transparentnou 
hospodárskou súťažou, ak je jedna časť trhu zdeformovaná? Existuje ešte jeden dôležitý 
prvok, ktorý je potrebné zdôrazniť. Nelegálna práca je destabilizujúci faktor pre rôzne 
pracovné trhy vytvárajúci ťažko riešiteľné situácie.

Zdá sa mimoriadne ťažké napredovať v modernizácii práce a flexiistoty, ak nie sme schopní 
prekonať prácu načierno a nelegálnu prácu a vytvoriť menej segmentované a homogénnejšie 
pracovné trhy. Napokon by malo byť jasné, že ak chce Európa dosiahnuť ciele stanovené v 
Lisabonskej stratégii, nemôže brať tento boj na ľahkú váhu.

Neodškriepiteľným faktom ostáva, že EÚ s 27 členmi bude stále viac posudzovaná z hľadiska 
jednotnosti svojich vlastných politík a z hľadiska svojej kapacity a vôle meniť slová na činy.

Platí to pre všetky oblasti, treba si však uvedomiť, že všetko, čo sa týka práce, má osobitný 
význam pre európsku verejnú mienku, keďže od práce závisí sociálna budúcnosť Európy, jej 
hospodárske smerovanie a blahobyt európskych občanov.

Úloha je teda ambiciózna a vyžaduje si jasné a konkrétne činy namiesto slov.
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Osobitosť európskeho prístupu v tomto odvetví je napokon jasným dôkazom toho, že nové 
politické usmernenia týkajúce sa nelegálnej práce sa ťažko transformujú na jasné právne 
a inštitucionálne nástroje, ktoré by sa mali prejaviť vo forme konkrétnych opatrení 
v jednotlivých členských štátoch.

Forma, ktorú Európska únia používa pri zasahovaní proti nelegálnej práci, sa totiž naďalej 
zameriava na nástroje tzv. mäkkého práva, čo sa prejavuje neschopnosťou nastoliť účinný 
a rázny obrat v súvislosti s európskou činnosťou v rámci boja proti tomuto javu. Na druhej 
strane je potrebné povedať, že kým techniky harmonizácie v oblasti nelegálnej práce 
nezaznamenali v posledných rokoch žiadny pokrok, využívanie tzv. mäkkého práva naopak 
umožnilo postupné dozrievanie istého postupu členských štátov smerom k stratégiám boja 
proti problému nelegálnej práce. Takisto nemožno obísť výraznú asymetriu medzi nástrojmi, 
ktoré Európska únia môže a chce použiť na politiky v prospech kvalitnej práce, a nástrojmi 
používanými na politiky zamerané na zaistenie slobody trhu.

Komisia vo svojich pokynoch týkajúcich sa boja proti nelegálnej práci odporúča 
zracionalizovať a zefektívniť vnútroštátne právne úpravy v oblasti pracovnoprávnych 
vzťahov, pričom uvádza niektoré ciele, ktoré majú veľký význam, ale bez vypracovania 
konkrétnych a vhodných nástrojov potrebných na dosiahnutie týchto cieľov.

Spomeňme aspoň napríklad možnosť obmedzenia prekážok pre využívanie netypickej práce, 
pre využívanie štrukturálnych fondov na ten istý cieľ alebo pre možnosť poskytnúť podporu 
prostredníctvom smernice pre nadnárodné kolektívne rokovanie, ktorého cieľom je 
konkretizovať tendencie homogenizovať minimálne mzdy v Európe.

Z týchto dôvodov si zosilnenie boja proti nelegálnej práci vyžaduje ešte veľa práce. Cieľom 
predloženej správy je stať sa súčasťou tejto perspektívy a cieľom návrhov, ktoré obsahuje, je 
užitočným spôsobom vymedziť obrysy na podporu tohto boja.
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