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dela na črno 

 

Predlog sklepa (COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog sklepa 

Naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o 

vzpostavitvi evropske platforme za 

okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in 

odvračanju od dela na črno  

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o 

vzpostavitvi evropske platforme za 

okrepitev sodelovanja pri boju proti delu 

na črno  

 

Predlog spremembe  2 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Člen 151 Pogodbe kot cilje na področju 

socialne politike določa spodbujanje 

zaposlovanja ter izboljšanje življenjskih 

razmer in delovnih pogojev. Za dosego teh 

ciljev lahko Unija podpira in dopolnjuje 

dejavnosti držav članic na področju zdravja 

in varnosti pri delu, delovnih pogojev, 

vključevanja oseb, ki so izključene s trga 

(3) Člen 151 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije (PDEU) kot cilje na 

področju socialne politike določa 

spodbujanje zaposlovanja ter izboljšanje 

življenjskih razmer in delovnih pogojev. 

Za dosego teh ciljev lahko Unija podpira in 

dopolnjuje dejavnosti držav članic na 

področju zdravja in varnosti pri delu, 
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dela, ter boja proti socialni izključenosti.  delovnih pogojev, vključevanja oseb, ki so 

izključene s trga dela, ter boja proti 

socialni izključenosti, pri čemer pa ne 

pride do harmonizacije nacionalne 

zakonodaje in ureditve. V skladu s členom 

153(2) PDEU lahko Unija sprejme 

ukrepe, ki so namenjeni spodbujanju 

sodelovanja med državami članicami.  

 

Predlog spremembe  3 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Evropski parlament je v resoluciji z 

naslovom „Učinkovite inšpekcije dela kot 

strategija za izboljšanje pogojev dela v 

Evropi“ pozdravil pobudo Komisije za 

vzpostavitev evropske platforme in se 

zavzel za okrepljeno sodelovanje na ravni 

EU za boj proti delu na črno27. 

(4) Evropski parlament je v resoluciji z dne 

14. januarja 2014 z naslovom „Učinkovite 

inšpekcije dela kot strategija za izboljšanje 

pogojev dela v Evropi“27 pozdravil pobudo 

Komisije za vzpostavitev evropske 

platforme in se zavzel za okrepljeno 

sodelovanje na ravni Unije za boj proti 

delu na črno, ki ogroža gospodarstvo 

Unije ter povzroča nelojalno konkurenco 

in izkrivljanje trga, ogroža finančno 

stabilnost socialnega modela Unije in 

zmanjšuje socialno varstvo in varstvo 

zaposlitve pri delavcih. V ta namen bi 

morala evropska platforma (v nadaljnjem 

besedilu: „platforma“) okrepiti izmenjavo 

izkušenj in primerov dobre prakse, 

zagotoviti posodobljene, objektivne, 

zanesljive in primerljive informacije, 

okrepiti čezmejno sodelovanje ter 

odkrivati družbe „poštni nabiralnik“ in 

podobne operacije ter voditi evidenco o 

njih. 

__________________ _________________ 

27 Resolucija Evropskega parlamenta z 

dne 14. januarja 2014 o učinkovitih 

inšpekcijah dela kot strategiji za 

izboljšanje pogojev dela v Evropi 

(2013/2112/INI), 

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

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

2013/2112(INI). 

27 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0012 (še 

ni objavljeno v Uradnem listu)  
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Predlog spremembe  4 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 4 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4b) Vzpostavitev platforme ne bi smela 

posegati v pristojnost in/ali obveznosti 

držav članic pri boju proti delu na črno 

ter v konvencijo MOD št. 81. Države 

članice in njihovi izvršni organi imajo 

bistveno vlogo pri učinkovitem 

preprečevanju, odkrivanju in kaznovanju 

dela na črno. Delo platforme torej ne bi 

smelo onemogočiti strogega nadzora ali 

drugih dejavnosti, ki jih države članice 

izvajajo v okviru boja proti delu na črno, 

ampak bi moralo podpirati ukrepe za 

spodbujanje prijavljenega dela in 

omejevanje goljufij na področju socialne 

varnosti.  

 

Predlog spremembe 5 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Na evropski ravni je delo na črno 

opredeljeno kot „vsaka plačana dejavnost, 

ki je po naravi zakonita, ni pa prijavljena 

državnim oblastem, ob upoštevanju 

različnih ureditvenih sistemov držav 

članic“28, kar izključuje vse nezakonite 

dejavnosti.  

(5) Kot je navedeno v sporočilu Komisije z 

dne 24. oktobra 2007 z naslovom Krepitev 

boja proti neprijavljenemu delu, je delo na 

črno od leta 1998 na ravni Unije 

opredeljeno kot „vsaka plačana dejavnost, 

ki je po naravi zakonita, ni pa prijavljena 

državnim oblastem, ob upoštevanju 

različnih ureditvenih sistemov držav 

članic“, kar izključuje vse nezakonite 

dejavnosti. To opredelitev bi bilo treba 

posodobiti, da bi odražala nedavno 

dogajanje na trgu dela. 

_________________  

28 Sporočilo Komisije „Krepitev boja proti 

neprijavljenemu delu“, COM(2007) 628 
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http://eur-

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

uri=CELEX:52007DC0628:SL:HTML. 

 

Predlog spremembe 6 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) Od države do države se razlikujejo 

tudi opredelitve dela na črno in 

nacionalni predpisi. Poleg tega ima lahko 

delo na črne različne oblike, odvisno od 

gospodarskih, upravnih, finančnih in 

socialnih okoliščin, zato ga je na ravni 

Unije težko količinsko opredeliti. Delo na 

črno ima prav tako zelo različne vzorce, 

odvisne od narave in vrste dela ter od 

zadevnega delavca. Delo na črno, ki ga 

opravlja gospodinjsko osebje, večinoma 

ženske, v tem okviru predstavlja poseben 

izziv, saj se to delo opravlja individualno 

in je po svoji naravi nevidno. Ukrepi za 

boj proti delu na črno bi morali biti 

oblikovani tako, da bi upoštevali te 

razlike. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 5 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5b) Okrepljeno sodelovanje pri boju proti 

delu na črno bi moralo prispevati k 

zagotavljanju enakih konkurenčnih 

pogojev in koristiti gospodarskim 

akterjem, ki se ne zatekajo k delu na črno. 

Obseg dela platforme bi bilo treba razširiti 

na vse obstoječe oblike dela na črno brez 

razlikovanja, da bi Unija odpravila 

problem dela na črno ter da bi ustvarili 

kakovostna in trajnostna delovna mesta, 

spodbudili okrevanje gospodarstva in 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:SL:HTML
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dosegli cilje Unije na področju 

zaposlovanja in na socialnem področju. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 5 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5c) Delo na črno je obsežen pojav in 

predstavlja več kot 18 % BDP Unije, 

vendar se njegov obseg med državami 

močno razlikuje – vse od 8 % do 30 % 

BDP. Po podatkih Eurofounda je v Uniji 

mogoče ugotoviti jasno ločnico vzdolž črt 

sever–jug in vzhod–zahod1a. 

 __________________ 

 1a Poročilo Eurofounda o boju proti delu 

na črno v 27 državah članicah Evropske 

unije in na Norveškem (2013). 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Zloraba statusa samozaposlitve, bodisi 

na nacionalni ravni ali v čezmejnih 

primerih, je pogosto povezana z delom na 

črno. Navidezna samozaposlitev se pojavi, 

kadar je delavec, da bi se izognil 

določenim pravnim ali finančnim 

obveznostim, prijavljen kot samozaposlena 

oseba, čeprav izpolnjuje pogoje, ki so 

značilni za delovno razmerje. Navidezna 

samozaposlitev je torej napačno prijavljeno 

delo in bi morala biti vključena v področje 

uporabe platforme.  

(6) Poleg dela na črno bi morala 

platforma obravnavati tudi napačno 

prijavljeno delo, ki zajema plačane 

dejavnosti, ki so po naravi zakonite, niso 

pa na pravilen način prijavljene državnim 

oblastem. Zloraba statusa samozaposlitve, 

bodisi na nacionalni ravni ali v čezmejnih 

primerih, je posebna oblika dela na črno. 

Navidezna samozaposlitev se pojavi, kadar 

je delavec, da bi se izognil določenim 

pravnim ali finančnim obveznostim, 

prijavljen kot samozaposlena oseba, čeprav 

izpolnjuje pogoje, ki so značilni za delovno 

razmerje. Navidezna samozaposlitev je 

torej napačno prijavljeno delo. Treba je 

dodati, da se opredelitve in zakonodaja na 

področju samozaposlovanja v državah 
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članicah razlikujejo. Navidezna 

samozaposlitev in delo na črno sta 

osrednji dejavnosti sive ekonomije. 

Platforma bi torej morala obravnavati vse 

pogostejši pojav navideznega 

samozaposlovanja in dela na črno ter 

odkrivati glavna področja tveganja za 

goljufije.  

 

Predlog spremembe 10 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6a) Družbe „poštni nabiralnik“ so 

družbe, ki so ustanovljene za namen 

okoriščanja z zakonodajnimi vrzelmi, pri 

čemer ne ponujajo nikakršnih storitev za 

stranke, temveč so le fasada za dejavnosti, 

ki jih opravljajo njihovi lastniki. Družbe 

„poštni nabiralnik“ bi morale biti zato 

obravnavane kot ena od oblik dela na 

črno in bi morale spadati v področje 

uporabe platforme. 

 

Predlog spremembe 11 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 6 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6b) Delo na črno na nacionalni in 

čezmejni ravni sta dve različni obliki dela 

na črno. Delo na črno lahko prispeva k 

pojavu socialnega dampinga, tudi z 

zniževanjem plač v državah članicah, kjer 

so storitve na voljo. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 6 c (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6c) Delo na črno ima hude posledice za 

delavce, ki so prisiljeni sprejeti negotove 

in včasih nevarne delovne razmere, 

občutno nižje plače, resne kršitve pravic 

delavcev in dosti manjšo zaščito po 

zakonodaji o delu in socialnem varstvu, s 

tem pa so prikrajšani za ustrezne socialne 

prejemke, pokojninske pravice in dostop 

do zdravstvenega varstva, pa tudi za 

priložnosti za razvoj znanj in spretnosti ter 

vseživljenjsko učenje. Težava je še bolj 

resna v primeru mladoletnikov.  

Obrazložitev 

Izvorni predlog Komisije za uvodno izjavo 7 je razdeljen na dve uvodni izjavi, 6c in 7. 

Predlog spremembe  13 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Zaradi zmanjšanih prihodkov od 

davkov in prispevkov za socialno varnost 

ima delo na črno tudi resne posledice za 

proračun. Negativno vpliva na 

zaposlovanje, produktivnost, upoštevanje 

standardov glede delovnih pogojev, razvoj 

spretnosti in vseživljenjsko učenje. 

Zmanjšuje finančno vzdržnost sistemov 

socialne zaščite, delavcem odvzema 

ustrezne socialne ugodnosti ter povzroča 

zmanjševanje pokojninskih pravic in 

slabši dostop do zdravstvenega varstva.  

(7) Obenem ima delo na črno zaradi 

zmanjšanih prihodkov od davkov in 

prispevkov za socialno varnost tudi resne 

posledice za proračun ter tako zmanjšuje 

finančno vzdržnost sistemov socialne 

zaščite. Poleg tega negativno vpliva na 

zaposlovanje in produktivnost, saj 

povzroča nelojalno konkurenco, ki 

izkrivlja trg, ter škodljivo vpliva na 

gospodarstvo v celoti. Platforma bi morala 

posebno pozornost nameniti dejstvu, da ta 

težava posebej prizadene mala in srednja 

podjetja, ki predstavljajo veliko večino 

podjetij Unije. Poleg tega lahko med 

neposredne posledice dela na črno 

štejemo nezakonito črpanje socialnih 

prejemkov in socialni damping.  

 

Predlog spremembe 14 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 7 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7a) Delo na črno ima različne učinke na 

različne družbene skupine. Posebno 

pozornost bi morali posvetiti najbolj 

ranljivim skupinam, kot so migranti in 

ženske, ki so pogosto močno zastopani v 

sektorjih, kjer je obseg dela na črno večji. 

Ker se delovni pogoji ter motivi 

delodajalcev in delavcev, da se poslužujejo 

dela na črno, razlikujejo med 

posameznimi sektorji in med državami, je 

za boj proti temu problemu potreben širok 

nabor posebnih pristopov politike. 

 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 7 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7b) Okrepljeno sodelovanje med 

državami članicami omogoča tako 

reševanje problema s fiskalnega vidika kot 

izmenjavo najboljše prakse na področju 

socialne zaščite, na primer pri 

pokojninskih pravicah in dostopu do 

zdravstvenega varstva, tudi za skupine 

delavcev na črno, ki so v posebej 

ranljivem položaju ali opravljajo delo, ki 

ne velja v vseh državah članicah za delo 

na črno, na primer neformalno varstvo 

otrok ali oskrba starejših družinskih 

članov, ki ga v ožji družinski mreži 

opravljajo predvsem ženske. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Države članice so sprejele različne (8) Države članice so sprejele različne 
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pristope in ukrepe politike za 

preprečevanje dela na črno. Poleg tega so 

sklenile dvostranske sporazume in izvedle 

večstranske projekte o nekaterih vidikih 
dela na črno. Platforma ne bo 

preprečevala uporabe dvostranskih 

sporazumov ali ureditev glede upravnega 

sodelovanja.  

pristope in ukrepe politike za 

obravnavanje problema dela na črno, še 

vedno pa celostni pristop pogosto manjka. 

Odvračanje od dela na črno, katerega 

namen je zagotoviti upoštevanje pravil z 

odkrivanjem in kaznovanjem 

neupoštevanja, ostaja prevladujoč pristop 

v večini držav članic. Številne države 

članice so že sprejele učinkovite ukrepe za 

boj proti delu na črno, zlasti v zvezi z 

zlorabami trga dela ter davčnega in 

delovnega prava, tako da so za 

delodajalce, ki se poslužujejo dela na 

črno, predvidele strožje izvršilne ukrepe in 

višje kazni. Načelo, da breme povračila 

neplačanih prispevkov socialne varnosti 

in davkov nosi delodajalec, ter grožnja 

dodatnih inšpekcij in kazni, ki močno 

presegajo dobiček, sta pomembni sredstvi 

za odvračanje, ki delodajalce odvračata od 

delovanja v neformalnem gospodarstvu.  

 

Predlog spremembe  17 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) V zadnjih nekaj letih se vse bolj 

uporablja tudi podporni pristop, ki 

spodbuja prijavljeno delo. Državam 

članicam bi lahko pri iskanju tovrstnih 

novih pristopov pomagala interaktivna 

banka znanja, kot na primer tista, ki jo je 

razvil Eurofound.  

 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 8 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8b) Države članice so poleg tega sklenile 

dvostranske sporazume in izvedle 
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večstranske projekte o nekaterih vidikih 

dela na črno. Platforma bi morala 

spremljati te ukrepe ter pomagati 

izboljšati uporabo dvostranskih in 

večstranskih sporazumov ali ureditev 

glede upravnega sodelovanja. 

 

Predlog spremembe 19 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 8 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8c) Platforma bi morala v celoti 

spoštovati Listino Evropske unije o 

temeljnih pravicah, predvsem njene člene 

5, 15, 28 in 31, ter ustrezne konvencije in 

priporočila MOD, predvsem konvencijo št. 

81 o delovnih inšpekcijah v industriji in 

trgovini, konvencijo št. 189 o dostojnem 

delu za delavce v gospodinjstvu, 

konvencijo št. 150 o javnih organih na 

področju politike trga dela in priporočilo 

št. 198 o delovnih razmerjih, ter ravnati v 

skladu z njimi. 

 

Predlog spremembe 20 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Sodelovanje na ravni EU še zdaleč ni 

celovito, tako glede udeleženih držav 

članic kot glede obravnavanih zadev. 

Zaenkrat ni formalnega mehanizma za 

čezmejno sodelovanje med pristojnimi 

organi držav članic pri obravnavanju 

vprašanj v zvezi z delom na črno.  

(9) Trenutno tesno in učinkovito 

sodelovanje na ravni Unije še zdaleč ni 

celovito, tako glede udeleženih držav 

članic kot glede obravnavanih zadev. 

Zaenkrat ni formalnega mehanizma za 

čezmejno sodelovanje med pristojnimi 

organi držav članic pri obravnavanju 

vprašanj v zvezi z delom na črno. 

Platforma bi morala črpati iz dela, ki ga 

opravijo drugi organi, in po potrebi 

uporabljati informacijski sistem za 

notranji trg. Prav tako bi morala 

upoštevati razlike v nacionalni zakonodaji 
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glede dela na črno in po potrebi 

spodbujati zagotavljanje ustreznih 

sredstev za delovne inšpekcije za 

izboljšanje čezmejnega izvrševanja.  

 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Za pomoč državam članicam pri 

učinkovitejšemu in uspešnejšemu 

preprečevanju in odvračanju od dela na 

črno je potrebna okrepitev sodelovanja 

med državami članicami na ravni EU.  

(10) Za pomoč državam članicam pri 

učinkovitejšem in uspešnejšem boju proti 

delu na črno je potrebna okrepitev 

aktivnega sodelovanja med državami 

članicami na ravni Unije, ki bo po potrebi 

temeljilo na medsebojni pomoči, 

preglednosti in zaupnosti, obenem pa je 

treba zagotoviti svobodo opravljanja 

storitev, prosto gibanje delavcev, 

spoštovanje načela nediskriminacije in 

pravic delavcev ter socialni pravni red. 

Cilj takšnega okrepljenega sodelovanja bi 

moral biti spodbujanje prijavljenega dela 

in prikaz dela na črno kot manj privlačne 

možnosti. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 10 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) Nacionalni inšpektorati za delo in 

drugi ustrezni organi, zlasti izvršilni 

organi, pogosto potrebujejo takojšen 

dostop do podatkov in informacij, ki jih 

imajo tuji organi. Zato je za zmanjševanje 

dela na črno odločilnega pomena 

učinkovita in hitra izmenjava podatkov, 

pri čemer se je treba zavedati pomena 

varstva podatkov. 

 



 

 

 PE576.004/ 12 

 SL 

Predlog spremembe  23 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 10 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10b) Nacionalni sistemi delovnih 

inšpekcij bi morali biti učinkovito 

organizirani, imeti na voljo dovolj osebja 

za učinkovito delovanje ter izvajati 

sistematične in pogoste preglede.  

 

Predlog spremembe  24 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Cilj platforme bo olajšati izmenjavo 

dobrih praks in informacij, zagotoviti 

okvir za razvoj strokovnega znanja in 

analiz na ravni EU ter izboljšati operativno 

usklajevanje ukrepov med različnimi 

nacionalnimi izvršilnimi organi držav 

članic. 

(11) Platforma bi morala prispevati k 

odpravljanju zlorab načela prostega 

gibanja prek dela na črno. V ta namen bi 

si morala prizadevati za omogočanje in 

izboljšanje izmenjave izkušenj, primerov 

dobre prakse in informacij ter za razvoj 

skupnega razumevanja, strokovnega 

znanja in analiz na ravni Unije, vključno z 

novimi in nastajajočimi oblikami odnosov 

med delodajalci in delojemalci. Prav tako 

bi morala krepiti znanje prek vzpostavitve 

banke znanja, preučiti načine za 

izboljšanje izmenjave podatkov, predlagati 

skupno usposabljanje in izmenjave med 

inšpektorati za delo, spodbujati učinkovite 

nadzorne mehanizme ter prispevati k 

izboljšanju operativnega usklajevanja 
ukrepov med različnimi nacionalnimi 

izvršilnimi organi držav članic. Poleg tega 

bo platforma omogočila izmenjavo 

primerov najboljše prakse in informacij.  

 

Predlog spremembe  25 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 11 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Platforma bi morala na podlagi 

informacij, ki jih zbere pri svojem delu, po 

potrebi predlagati standarde in 

zagotavljati svetovanje za oblikovanje 

zakonodaje v zvezi z delom na črno ter 

razviti svoje zmogljivosti za svetovanje 

glede potrebnih ukrepov in instrumentov 

politike.  

 

Predlog spremembe  26 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 11 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11b) Prepoznavanje, analiza in reševanje 

praktičnih težav z izvrševanjem 

zakonodaje Unije o delovnih pogojih in 

socialni zaščiti pri delu večinoma sodi v 

pristojnost držav člani in v njihove 

nacionalne sisteme delovnih inšpekcij. 

Zato je potrebno tesno in učinkovito 

sodelovanje na ravni Unije. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Platforma bi morala uporabiti vse 

relevantne vire informacij, zlasti študije, 

dvostranske sporazume, sklenjene med 

državami članicami, in večstranske 

projekte sodelovanja, ter ustvariti sinergije 

med obstoječimi instrumenti in strukturami 

na ravni EU, da bi se čim bolj povečal 

odvračilni ali preventivni učinek teh 

ukrepov. Operativno usklajevanje ukrepov 

držav članic bi lahko potekalo v obliki 

skupnih usposabljanj, medsebojnih 

pregledov in rešitev za izmenjavo 

(12) Platforma bi morala uporabiti vse 

relevantne vire informacij, zlasti študije, 

dvostranske sporazume, sklenjene med 

državami članicami, in večstranske 

projekte sodelovanja, ter ustvariti sinergije 

med obstoječimi instrumenti in strukturami 

na ravni EU, da bi se čim bolj povečal 

odvračilni ali preventivni učinek teh 

ukrepov. Operativno usklajevanje ukrepov 

držav članic bi lahko potekalo v obliki 

skupnih usposabljanj, medsebojnih 

pregledov in rešitev za izmenjavo 
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podatkov. Evropske kampanje ali skupne 

strategije bi lahko povečale ozaveščenost o 

delu na črno. 

podatkov. Evropske kampanje ali skupne 

strategije bi lahko povečale ozaveščenost o 

delu na črno na podlagi politik in strategij 

za ozaveščanje o delu na črno, ki že v 

različni meri obstajajo v državah 

članicah. Platforma bi morala vključevati 

tudi nevladne akterje kot pomemben vir 

informacij. Prispevati bi morala h krepitvi 

sodelovanja med državami članicami, med 

drugim tako, da bi spodbujala in 

omogočala inovativne pristope k 

čezmejnemu sodelovanju in izvrševanju 

ter ovrednotila izkušnje s takšnim 

sodelovanjem in oblikovala zaključke, na 

katere bi se oprli pri oblikovanju 

prihodnjih ukrepov politike.  

 

Predlog spremembe  28 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 12 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12a) Platforma ne bi smela biti zgolj 

pasiven organ za evidentiranje in 

vrednotenje. Dejavno bi morala prispevati 

k preprečevanju dela na črno, in sicer z 

razvijanjem praktičnih smernic za 

spoprijemanje z organiziranimi oblikami 

in mrežami dela na črno ter obveščanjem 

ustreznih organov in akterjev. V ta namen 

bi bilo treba v okviru platforme 

razpravljati o ukrepih ter predlagati 

ukrepe in instrumente, ki bi lahko 

prispevali k preprečevanju, nadzorovanju 

in kaznovanju organiziranih oblik in mrež 

dela na črno ter olajšali spoštovanje 

ustrezne zakonodaje. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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(13) Z delom na črno se v glavnem 

ukvarjajo trije različni nacionalni izvršilni 

organi: inšpektorati za delo, inšpektorati za 

socialno varnost in davčni organi. V 

nekaterih primerih so vključeni tudi 

migracijski organi, službe za zaposlovanje 

ter carinskimi organi, policija, državno 

tožilstvo in socialni partnerji.  

(13) Z bojem proti delu na črno se pogosto 

ukvarjajo različni nacionalni izvršilni 

organi in akterji, vključno z inšpektorati za 

delo, inšpektorati za socialno varnost in 

institucijami za socialno varnost, 

inšpektorati za zdravje in varnost ter 
davčni organi. V nekaterih primerih so 

vključeni tudi migracijski organi, službe za 

zaposlovanje ter carinskimi organi, 

policija, državno tožilstvo in socialni 

partnerji.  

 

Predlog spremembe  30 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Da bi delo na črno obravnavali 

celovito in uspešno, je treba v državah 

članicah izvajati mešanico politik, kar bo 

mogoče doseči s strukturiranim 

sodelovanjem med pristojnimi organi. 

Sodelovanje bi moralo vključevati vse 

nacionalne organe, ki so odgovorni in/ali 

dejavni pri preprečevanju in/ali 

odvračanju od dela na črno.  

(14) Da bi delo na črno obravnavali 

celovito in uspešno, je treba v državah 

članicah izvajati v ta namen oblikovano 

mešanico politik, ki bo temeljila na 

strukturnem sodelovanju med vsemi 
pristojnimi organi. Sodelovanje bi moralo 

vključevati vse nacionalne organe in 

predstavnike socialnih partnerjev, po 

potrebi pa lahko vključuje tudi druge 

akterje, ki so odgovorni in/ali dejavni pri 

boju proti delu na črno in zaščiti 

neprijavljenih delavcev. V zvezi s tem je 

bistvenega pomena tudi podpora 

sodelovanju med ustreznimi nejavnimi 

akterji.  

 

Predlog spremembe 31 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 14 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14a) Za zagotovitev učinkovitosti in 

uspešnosti platforme bi bilo treba okrepiti 

vlogo inšpektoratov za delo v državah 

članicah. 
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Predlog spremembe  32 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Za izpolnitev ciljev bi morala v 

okviru platforme v vsaki državi delovati 

„enotna kontaktna točka“, ki bi morala 

imeti potrebne pristojnosti za povezavo z 

nacionalnimi organi, ki se ukvarjajo z 

raznolikimi vidiki dela na črno. 

(15) Za izpolnitev ciljev bi moral v okviru 

platforme delovati višji predstavnik vsake 

države članice, ki bi moral imeti potrebne 

pristojnosti za povezavo z nacionalnimi in 

regionalnimi organi ter organi Unije in 

drugimi akterji, zlasti socialnimi partnerji, 

ki se ukvarjajo z raznolikimi vidiki dela na 

črno. Delo platforme bi moralo ostati na 

ravni strokovnjakov. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 15 a (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (15a) Višji predstavniki bi morali biti v 

zvezi z dejavnostmi platforme povezani z 

vsemi izvršilnimi organi, ki so vključeni v 

boj proti delu na črno, in tako vključiti vse 

deležnike ter omogočiti njihov prispevek k 

dejavnostim platforme ali njenih delovnih 

skupin, če obravnavajo vprašanja, ki se 

nanašajo na njihove pristojnosti. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Platforma bi morala vključevati 

socialne partnerje na ravni EU, tako 

medsektorske kot tiste iz sektorjev, kjer je 

delo na črno pogostejše, ter sodelovati s 

pristojnimi mednarodnimi organizacijami, 

kot je Mednarodna organizacija dela 

(MOD), in decentraliziranimi agencijami 

Unije, zlasti Eurofoundom in Evropsko 

(16) Platforma bi morala vključevati 

socialne partnerje na ravni EU, tako 

medsektorske kot tiste iz sektorjev, kjer je 

delo na črno pogosto ali ki imajo posebno 

vlogo pri boju proti delu na črno, ter 

sodelovati s pristojnimi mednarodnimi 

organizacijami, kot sta Mednarodna 

organizacija dela (MOD), Organizacija za 
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agencijo za varnost in zdravje pri delu. 

Sodelovanje Eurofounda in Evropske 

agencije za varnost in zdravje, ki bosta 

imeli pri delu platforme status opazovalk, 

ne bo razširilo njunih obstoječih 

pooblastil. 

gospodarsko sodelovanje in razvoj 

(OECD), ter decentraliziranimi agencijami 

Unije. 

 

Predlog spremembe 35 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 16 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16a) Eurofound bi moral imeti osrednjo 

vlogo pri vzpostavljanju interaktivne 

banke znanja, katere namen bo 

spodbujanje sodelovanja pri boju proti 

delu na črno, ter pri oceni učinka dela na 

črno na zdravje in varnost delavcev.  

 

Predlog spremembe  36 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 16 b (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16b) S Sklepom Komisije 95/319/ES1a je 

bil ustanovljen Odbor višjih inšpektorjev 

za delo, ki naj bi obravnaval 

problematiko, s katero se države članice 

srečujejo pri izvrševanju prava Unije o 

zdravju in varnosti pri delu. V platformi bi 

moral sodelovati tudi opazovalec iz tega 

odbora, da ne bi prihajalo do podvajanja 

in da bi ustvarjali sinergijske učinke. 

 ____________ 

 1a Sklep Komisije (95/319/ES) z dne 12. 

julija 1995 o ustanovitvi Odbora višjih 

inšpektorjev za delo (UL L 188, 9.8.1995, 

str. 11). 

 

Predlog spremembe 37 
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Predlog sklepa 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Platforma lahko ustanovi delovne 

skupine za preučevanje posebnih vprašanj 

in bi morala imeti možnost, da se opre na 

strokovno znanje strokovnjakov s 

specifičnimi znanji. 

(19) Platforma lahko ustanovi delovne 

skupine za preučevanje posebnih vprašanj, 

na primer usmerjenih politik za delavce v 

neformalnem sektorju – mlade, starejše 

ali ženske, zlasti invalidke in priseljenke – 

in vzrokov dela na črno, in bi morala imeti 

možnost, da se opre na strokovno znanje 

strokovnjakov s specifičnimi znanji. 

Obrazložitev 

Delo v zasebnih gospodinjstvih, na primer storitve kot čiščenje ali oskrba otrok in starejših, 

pogosto ni urejeno in ga opravljajo ženske. Takoj na začetku delovanja platforme bi bilo 

treba predvideti delovno skupino o delovnih razmerah žensk, ki delajo na črno, in o 

posledicah za njihovo socialno varnost. Pomembno je tudi, da platforma preuči ponavljajoče 

se vzroke, zakaj se delavci zaposlujejo na črno, in da države članice razmislijo o politikah za 

odpravo teh vzrokov. 

Predlog spremembe  38 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 20 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Platforma bo sodelovala z ustreznimi 

strokovnimi skupinami in odbori na ravni 

EU, katerih delo je povezano z delom na 

črno.  

(20) Platforma bi morala sodelovati z 

ustreznimi strokovnimi skupinami, odbori 

in deležniki, katerih dejavnosti so 

povezane z bojem proti delu na črno. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 20 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (20a) Platforma bi morala v okviru 

svojega dela dati prispevek k skupnemu 

poročilu Komisije o zaposlovanju v zvezi z 

bojem proti delu na črno. 
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Predlog spremembe  40 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Platformo in njene naloge bi bilo treba 

financirati v okviru osi PROGRESS 

programa za zaposlovanje in socialne 

inovacije (EaSI) v mejah proračunskih 

sredstev, ki jih je določil proračunski 

organ. 

(21) Platformo in njene naloge bi bilo treba 

financirati v okviru osi PROGRESS 

programa za zaposlovanje in socialne 

inovacije (EaSI) v mejah proračunskih 

sredstev, ki jih je določil proračunski 

organ. Komisija bi morala zagotoviti, da 

bo platforma finančna sredstva za svoje 

delo uporabila na pregleden in učinkovit 

način. 

 

Predlog spremembe 41 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 22 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Komisija bo izvedla potrebne upravne 

ukrepe za vzpostavitev mreže – 

(22) Komisija bo izvedla potrebne upravne 

ukrepe za vzpostavitev platforme – 

 

Predlog spremembe 42 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 22 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (22a) Čeprav je platforma koristen prvi 

korak k boljšemu sodelovanju držav 

članic v boju proti delu na črno, je ne bi 

smeli razumeti kot edini možni instrument 

Unije za ukrepanje proti temu pojavu. 

Komisija bi morala zlasti še naprej 

spremljati veljavno nacionalno 

zakonodajo in zakonodajo Unije, da bi 

ugotovila, ali neposredno ali posredno 

spodbuja delo na črno. 

 

Predlog spremembe  43 
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Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Vzpostavi se platforma za krepitev 

sodelovanja na ravni EU pri preprečevanju 

in odvračanju od dela na črno (v 

nadaljnjem besedilu: „platforma“). 

1. Vzpostavi se evropska platforma za 

krepitev sodelovanja na ravni Unije pri 

boju proti delu na črno (v nadaljnjem 

besedilu: „platforma“).  

 

Predlog spremembe  44 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) nacionalni izvršilni organi, ki jih 

imenujejo vse države članice, 

(a) po en visok predstavnik, ki ga imenuje 

vsaka država članica in ki zastopa 

nacionalne izvršilne organe in/ali druge 

akterje, ki so dejavni pri boju proti delu 

na črno, in sicer s pooblastilom, da v 

imenu države članice sodelujejo v vseh 

dejavnostih, povezanih s platformo;  

 

Predlog spremembe 45 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b a novo 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) največ štirje predstavniki socialnih 

partnerjev na medsektorski ravni, 

organiziranih na ravni Unije, ki jih 

imenujejo sami socialni partnerji ter ki 

enakovredno predstavljajo obe strani v 

gospodarstvu.  

 

Predlog spremembe 46 

Predlog sklepa 
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Člen 1 – odstavek 3 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Naslednje strani se lahko pod pogoji, 

določenimi v poslovniku platforme, 

udeležijo sestankov platforme kot 

opazovalci: 

3. Naslednje strani bi morale pod pogoji, 

določenimi v poslovniku platforme, 

dejavno sodelovati na sestankih platforme 

kot opazovalci, njihovi prispevki pa se 

ustrezno upoštevajo: 

 

Predlog spremembe 47 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 3 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) predstavniki medsektorskih socialnih 

partnerjev na ravni Unije ter socialni 

partnerji iz sektorjev z visoko stopnjo dela 

na črno, 

(a) največ 14 predstavnikov socialnih 

partnerjev iz sektorjev z visoko stopnjo 

dela na črno, ki jih imenujejo sami 

socialni partnerji ter ki enakovredno 

predstavljajo obe strani v gospodarstvu; 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 3 – točke b a do b d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) predstavnik Odbora višjih 

inšpektorjev za delo (SLIC), 

 (bb) predstavnik upravne komisije za 

koordinacijo sistemov socialne varnosti, 

ustanovljene z Uredbo (ES) št. 883/2004 

Evropskega parlamenta in Sveta1a, 

 (bc) predstavnik mreže javnih zavodov za 

zaposlovanje (PES), 

 (bc) predstavnik Evropskega ekonomsko-

socialnega odbora in predstavnik Odbora 

regij, 

 (bd) predstavnik Organizacije za 

gospodarsko sodelovanje in razvoj 

(OECD); 

 ______________ 
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 1a UL L ... 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 3 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) predstavniki držav EGP.  (d) po en predstavnik vsake države EGP, 

ki ni članica EU.  

 

Predlog spremembe  50 

Predlog sklepa 

Člen 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 1a 

 Opredelitev pojmov 

 Za namene tega sklepa boj proti delu na 

črno pomeni preprečevanje, odvračanje 

od dela na črno in ukrepanje proti njemu 

ter spodbujanje dela na črno. 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog sklepa 

Člen 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 2 Člen 2 

Cilji Cilji 

 Krovni cilj platforme je zagotavljati 

dodano vrednost prizadevanjem držav 

članic in institucij Unije na ravni Unije za 

uspešen boj proti kompleksnemu 

problemu dela na črno ter njegovim 

mnogoplastnim učinkom in posledicam, 

vključno s spodbujanjem prijavljenega 

dela. 

Platforma, kot je določena v členu 1(1), bo Platforma, kot je določena v členu 1(1), bo 
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prispevala k boljšemu izvrševanju 

zakonodaje na ravni EU in na nacionalni 

ravni, omejevanju dela na črno, ustvarjanju 

formalnih delovnih mest brez poslabšanja 

kakovosti dela in spodbujanju vključevanja 

na trg dela in socialnega vključevanja z: 

v ta namen prispevala k boljšemu 

izvrševanju zakonodaje na ravni Unije in 

na nacionalni ravni, omejevanju dela na 

črno in ustvarjanju formalnih delovnih 

mest. Tako bo pomagala pri doseganju 

ciljev Unije na področju zaposlovanja z 

zagotavljanjem učinkovitejšega okvira 

Unije za zaposlovanje ter zdravje in 

varnost na delovnem mestu ter s 

preprečevanjem poslabšanja kakovosti 

dela in spodbujanju vključevanja na trg 

dela in socialnega vključevanja z:  

(a) izboljšanjem sodelovanja med 

različnimi izvršilnimi organi držav članic 

na ravni EU za učinkovitejše in uspešnejše 

preprečevanje in odvračanje od dela na 

črno, vključno z navidezno 

samozaposlitvijo, 

(a) izboljšanjem učinkovitega in tesnega 

sodelovanja med ustreznimi izvršilnimi 

organi držav članic in drugimi akterji, ki 

delujejo na ravni Unije, za učinkovitejše in 

uspešnejše preprečevanje in odvračanje od 

dela na črno v vseh oblikah ter boj proti 

njemu, vključno z navidezno 

samozaposlitvijo, 

(b) izboljšanjem tehničnih zmogljivosti 

različnih izvršilnih organov držav članic 

za obravnavanje čezmejnih vidikov dela 

na črno, 

(b) zagotavljanjem pomoči različnim 

izvršilnim organom pri učinkovitem 

obravnavanju in reševanju čezmejnih 

vidikov dela na črno ter s tem povezane 

nelojalne konkurence in izkrivljanja trga, 

(c) krepitvijo javne ozaveščenosti o 

nujnosti ukrepanja in spodbujanjem držav 

članic, naj okrepijo prizadevanja za 

obravnavanje dela na črno. Poglavje II 

Poslanstvo in naloge Člen 3 Poslanstvo 

(c) krepitvijo javne ozaveščenosti o 

vprašanjih, povezanih z delom na črno, in 

potrebi po ustreznem ukrepanju ter s 
spodbujanjem držav članic, da nemudoma 

okrepijo prizadevanja za boj proti delu na 

črno.  

 

Predlog spremembe  52 

Predlog sklepa 

Člen 3 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) usklajevanje čezmejnih operativnih 

ukrepov.  

(c) omogočanje in spodbujanje praktičnih, 

učinkovitih in uspešnih čezmejnih 

operativnih ukrepov; 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog sklepa 
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Člen 3 – odstavek 1 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) prispevek k horizontalnemu 

razumevanju vprašanj, povezanih z delom 

na črno. 

 

Predlog spremembe  54 

Predlog sklepa 

Člen 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 4 Člen 4 

Naloge Naloge 

(1) Za uresničevanje svojega poslanstva bo 

platforma izvajala zlasti naslednje naloge: 

(1) Za uresničevanje svojega poslanstva bo 

platforma izvajala zlasti naslednje naloge: 

(a) izboljšanje poznavanja problematike 

dela na črno s pomočjo skupnih konceptov, 

merskih orodij ter spodbujanja skupne 

primerjalne analize in povezanih ustreznih 

kazalnikov, 

(a) izboljšanje poznavanja vseh oblik dela 

na črno, tudi vzrokov in regionalnih 

razlik, s pomočjo skupnih konceptov, 

vključno s celovitimi opredelitvami 

obstoječih in novih oblik dela na črno, 

kazalnikov in metodologij za zbiranje 

podatkov, merskih orodij ter spodbujanja 

skupne primerjalne analize in raziskav; 

 (aa) izboljšanje znanja in medsebojnega 

razumevanja različnih nacionalnih 

sistemov delovnih inšpekcij in praks za 

boj proti delu na črno, posledic dela na 

črno, vključno s čezmejnim delom na 

črno, kar zadeva nepošteno konkurenco 

in izkrivljanje trga ter negotove delovne 

pogoje oseb, ki opravljajo delo na črno;  

(b) priprava analiz učinkovitosti različnih 

ukrepov politike za zmanjševanje 

pogostosti dela na črno, vključno s 

preventivnimi ter kaznovalnimi in 

odvračilnimi ukrepi na splošno; 

(b) analiza učinkovitosti in posledic 

različnih ukrepov politike za zmanjševanje 

pogostosti dela na črno, kot so 

preprečevanje in odvračanje ter podporni 
ukrepi za spodbujanje prijavljenega dela 

na splošno; 

(c) vzpostavitev orodij, na primer banke 

znanja različnih praks in ukrepov, 

vključno z dvostranskimi sporazumi, ki se 

uporabljajo v državah članicah za 

preprečevanje in odvračanje od dela na 

(c) vzpostavitev učinkovitih orodij, na 

primer interaktivne banke znanja o 

različnih praksah in ukrepih na podlagi 

uporabe različnih modelov trga dela, 

vključno z dvostranskimi in večstranskimi 
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črno, sporazumi, ki se uporabljajo v državah 

članicah za boj proti delu na črno; 

(d) sprejetje nezavezujočih smernic za 

inšpektorje, priročnikov o dobrih praksah 

in skupnih načel inšpekcijskih pregledov za 

boj proti delu na črno, 

(d) oblikovanje smernic za izvrševanje, 

priročnikov o dobrih praksah in skupnih 

načel inšpekcijskih pregledov za boj proti 

delu na črno ter spremljanje napredka pri 

izvajanju smernic; 

(e) razvoj oblik sodelovanja za povečanje 

tehničnih zmogljivosti za reševanje 

čezmejnih vidikov dela na črno s 

sprejetjem skupnega okvira za skupne 

operacije, kot so inšpekcijski pregledi in 

izmenjava osebja,  

(e) razvoj tesnega sodelovanja z namenom 

izboljšanja zmogljivosti nacionalnih 

sistemov delovnih inšpekcij na področju 

nadzora in obravnavanja čezmejnih 

vidikov dela na črno z ukrepi, kot so 

skupne operacije, ustrezne baze podatkov 
in izmenjava osebja;  

 (ea) priprava in objava informacij za lažje 

delovanje nacionalnih sistemov delovnih 

inšpekcij; 

(f) preučitev načinov za izboljšanje 

izmenjave podatkov v skladu s pravili 

Unije o varstvu podatkov, vključno s 

preučitvijo možnosti za uporabo 

informacijskega sistema za notranji trg 

(IMI) ter elektronske izmenjave informacij 

o socialni varnosti (EESSI), 

(f) razvoj zanesljivega in učinkovitega 

sistema za hitro izmenjavo podatkov in 
izboljšanje izmenjave podatkov v skladu s 

pravili Unije o varstvu podatkov, vključno 

s preučitvijo možnosti za uporabo 

informacijskega sistema za notranji trg 

(IMI), ustanovljenega z Uredbo (EU) št. 

1024/2012 Evropskega parlamenta in 

Sveta1a, ter elektronske izmenjave 

informacij o socialni varnosti (EESSI); 

 (fa) prispevek o opredelitvi področij, 

povezanih z delom na črno, kjer 

zakonodaja Unija ne dosega zastavljenih 

ciljev;  

(g) razvoj zmogljivost za stalno 

usposabljanje izvršilnih organov in 

sprejetje skupnega okvira za izvedbo 

skupnih usposabljanj, 

(g) razvoj in izboljšanje zmogljivost za 

stalno usposabljanje izvršilnih organov in 

sprejetje skupnega okvira za izvedbo 

skupnega usposabljanja v pomoč državam 

članicam pri izpolnjevanju njihovih 

obveznosti, med drugim tistih iz 

konvencije MOD št. 81; 

(h) organizacija medsebojnih pregledov za 

spremljanje napredka držav članic pri boju 

proti delu na črno, vključno s podporo za 

izvajanje priporočil za posamezne države 

članice, ki se nanašajo na preprečevanje ali 

boj proti delu na črno, ki jih izda Svet, 

(h) organizacija medsebojnih pregledov za 

spremljanje napredka držav članic pri boju 

proti delu na črno, vključno s podporo za 

izvajanje priporočil za posamezne države 

članice, ki se nanašajo na preprečevanje ali 

boj proti delu na črno, ki jih izda Svet, in 

spodbujanje ustreznih ukrepov; 

 (ha) oblikovanje predlogov Komisiji, 
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Evropskemu parlamentu in Svetu za 

vključitev v priporočila za posamezne 

države o ustreznem ukrepanju v zvezi s 

posameznimi vidiki boja proti delu na 

črno in o učinku neukrepanja zadevnih 

držav članic; 

 (hb) oblikovanje mnenj in predlogov za 

Komisijo, Evropski parlament ali Svet 

glede vprašanj v zvezi z boljšim pravnim 

urejanjem in izvrševanjem zakonodaje 

Unije s področja delovnih pogojev in 

socialne zaščite v državah članicah o boju 

proti delu na črno in o učinku 

neukrepanja zadevnih držav članic; 

 (hc) po potrebi spodbujanje dejavnega 

sodelovanja med organi izvrševanja v 

državah članicah in tretjih državah, da se 

rešijo problemi z delom na črno, povezani 

s temi tretjimi državami; 

(i) povečanje ozaveščenosti o problemu z 

izvajanjem skupnih dejavnosti, kot so 

evropske kampanje, in sprejetjem strategij 

na regionalni ravni ali na ravni EU, 

vključno s sektorskimi pristopi. 

(i) povečanje ozaveščenosti o problemu z 

izvajanjem skupnih dejavnosti, kot so 

evropske kampanje, in sprejetjem strategij 

na regionalni ravni ali na ravni Unije, 

vključno s sektorskimi pristopi; 

 (ia) spodbujanje nacionalnih in drugih 

organov pri zagotavljanju svetovanja in 

informacij delavcem, ki so bili žrtve praks 

dela na črno;  

(2) Pri izvajanju nalog platforma uporablja 

vse ustrezne virov informacij, vključno s 

študijami in večstranskimi projekti 

sodelovanja, ter upošteva ustrezne 

instrumente in strukture Unije ter izkušnje 

iz ustreznih dvostranskih sporazumov. 

Platforma vzpostavi ustrezno sodelovanje 

z Eurofoundom in EU-OSHA. 

2. Pri izvajanju nalog platforma uporablja 

vse ustrezne virov informacij, vključno s 

študijami in večstranskimi projekti 

sodelovanja, ter upošteva ustrezne 

instrumente in strukture Unije ter izkušnje 

iz ustreznih dvostranskih sporazumov.  

 2a. Platforma vzpostavi ustrezno 

sodelovanje z Eurofoundom, zlasti pri 

razvoju interaktivne banke znanja, kar je 

dodatna naloga agencije, in z EU-OSHA. 

 _________________ 

 1a Uredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 

2012 o upravnem sodelovanju prek 

informacijskega sistema za notranji trg in 

razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES 
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(uredba IMI) (UL L 316, 14.11.2012, str. 

1). 

 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog sklepa 

Člen 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 5 Člen 5 

Enotna kontaktna točka Visoki predstavniki 

(1) Vsaka država članica imenuje enotno 

kontaktno točko, ki je članica platforme. 

Imenuje lahko tudi enega nadomestnega 

člana.  

1. Vsaka država članica za člana platforme 

imenuje visokega predstavnika iz člena 

1(2)(a). Imenuje lahko tudi namestnika, ki 

se udeležuje sestankov platforme, kadar je 

potrebno. 

(2) V imenovanje svojih predstavnikov bi 

morale države članice vključiti vse javne 

organe, ki imajo vlogo pri preprečevanju 

in/ali odvračanju od dela na črno, kot so 

inšpektorati za delo, organi za socialno 

varnost, davčni organi, službe za 

zaposlovanje in migracijski organi, v 

nadaljnjem besedilu „izvršilni organi“. V 

skladu z nacionalno zakonodajo in/ali 

prakso lahko vključijo tudi socialne 

partnerje. 

2. V imenovanje višjega predstavnika in 

njegovega namestnika bi morale države 

članice vključiti vse ustrezne organe, ki 

imajo vlogo pri boju proti delu na črno 

znotraj države in v čezmejnem kontekstu, 

kot so inšpektorati za delo, organi za 

socialno varnost, davčni organi, službe za 

zaposlovanje in migracijski organi, v 

nadaljnjem besedilu „organi izvrševanja“. 

V skladu z nacionalno zakonodajo in/ali 

prakso vključijo tudi socialne partnerje in 

druge ustrezne akterje. 

(3) Države članice Komisiji predložijo 

seznam s kontaktnimi podatki vseh 

izvršilnih organov, ki so vključeni v 

preprečevanje in odvračanje od dela na 

črno. 

3. Države članice Komisiji predložijo 

seznam s kontaktnimi podatki vseh 

organov izvrševanja, v skladu z 

nacionalno zakonodajo ali prakso, pa tudi 

socialne partnerje in druge ustrezne 

organe, ki so vključeni v boj proti delu na 

črno. 

(4) Enotna kontaktna točka je v zvezi z 

dejavnostmi platforme v stiku z vsemi 

izvršilnimi organi, ki so vključeni v 

preprečevanje in odvračanje od dela na 

črno, in jamči za njihovo udeležbo na 

sestankih in/ali prispevek k dejavnostim 

platforme ali njenih delovnih skupin, če 

vključujejo vprašanja, ki se nanašajo na 

njihove pristojnosti. 

4. Višji predstavniki iz člena 1(2)(a) so 

redno v stiku z vsemi nacionalnimi organi 

izvrševanja, v skladu z nacionalno 

zakonodajo ali prakso, pa tudi s 

socialnimi partnerji in drugimi ustreznimi 

akterji, ki imajo vlogo pri boju proti delu 

na črno, tako da so vključeni vsi deležniki. 
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Predlog spremembe  56 

Predlog sklepa 

Člen 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 6 črtano 

Predstavniki socialnih partnerjev  

(1) Predstavniki socialnih partnerjev na 

medsektorski ravni ter tistih iz sektorjev z 

visoko stopnjo dela na črno se lahko 

udeležijo sestankov platforme kot 

opazovalci, v skladu s postopki, ki so jih 

določile njihove organizacije. 

 

(2) Na podlagi predlogov medsektorskih 

in sektorskih socialnih partnerjev na 

ravni Unije to skupino opazovalcev 

sestavlja: 

 

(a) največ 8 opazovalcev, ki predstavljajo 

socialne partnerje na medsektorski ravni 

(enakomerno porazdeljenih med 

organizacije delodajalcev in organizacije 

delavcev), 

 

(b) največ 10 opazovalcev, ki predstavljajo 

socialne partnerje iz sektorjev z visoko 

stopnjo dela na črno (enakomerno 

porazdeljenih med organizacije 

delodajalcev in organizacije delavcev). 

 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog sklepa 

Člen 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 7 Člen 7 

Delovanje Delovanje 

(1) Komisija usklajuje delo platforme in 

predseduje njenim sestankom.  

1. Komisija usklajuje delo platforme, 

predstavnik Komisije pa sopredseduje 
njenim sestankom. Člani platforme iz 

svojih vrst izvolijo še enega sopredsednika 

in dva podpredsednika. Sopredsednika in 
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podpredsednika sestavljajo predsedstvo 

platforme (v nadaljnjem besedilu: 

predsedstvo).  

 1a. Platforma se sestaja vsaj dvakrat 

letno. 

(2) Za opravljanje svojih nalog platforma z 

večino glasov sprejme: 

2. Za opravljanje svojih nalog platforma z 

večino glasov sprejme: 

(a) poslovnik, ki med drugim vsebuje 

določitve o sprejemanju odločitev 

platforme, 

(a) poslovnik, ki med drugim vsebuje 

določitve o sprejemanju odločitev 

platforme; 

(b) dvoletni delovni program platforme, ki 

med drugim določa natančne naloge 

platforme in redna poročila vsaki dve leti,  

(b) letni in večletni delovni program 

platforme, ki med drugim določata njene 

natančne naloge in upoštevata dejavnosti, 

izvedene v preteklem letu oziroma 

preteklih letih; 

(c) odločitev o ustanovitvi delovnih skupin 

za obravnavo vprašanj, določenih v 

delovnih programih platforme. Take 

delovne skupine se razpustijo takoj po 

opravljeni nalogi. 

(c) odločitev o ustanovitvi delovnih skupin 

za obravnavo vprašanj, določenih v 

delovnih programih platforme, katerim 

predseduje član platforme in ki se 

razpustijo takoj po opravljeni nalogi; 

 (ca) letno poročilo o dejavnostih. 

(3) K razpravam platforme ali njenih 

delovnih skupin se lahko po potrebi za 

vsak primer posebej povabijo strokovnjaki 

s posebnim znanjem o določeni zadevi. 

3. K razpravam platforme ali njenih 

delovnih skupin lahko predsedstvo za vsak 

primer posebej povabi strokovnjake s 

posebnim znanjem o določeni zadevi, če 

meni, da je to koristno ali potrebno. 

(4) Platformi pomaga sekretariat, ki ga 

zagotovi Komisija. Sekretariat pripravlja 

sestanke, delovne programe platforme in 

njena poročila.  

4. Platformi pomaga sekretariat, ki ga 

zagotovi Komisija. Sekretariat pripravlja 

sestanke, osnutke delovnih programov 

platforme in njenih poročil v tesnem 

sodelovanju s predsedstvom in pod 

njegovim nadzorom. Prav tako ukrepa na 

podlagi priporočil platforme. 

 4a. Delo platforme se izvaja v skladu z 

načeli preglednosti, določenimi v členu 15 

PDEU. 

(5) Komisija o dejavnostih platforme 

redno obvešča Evropski parlament in 

Svet. 

5. Platforma delovne programe iz 

odstavka 2(b) in poročila iz odstavka 2(ca) 

posreduje Komisiji. Komisija delovno 

mnenje in poročila predloži Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij. 
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Predlog spremembe  58 

Predlog sklepa 

Člen 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 8 Člen 8 

Sodelovanje Sodelovanje 

Platforma po potrebi sodeluje z drugimi 

pristojnimi strokovnimi skupinami in 

odbori na ravni Unije, katerih delo je 

povezavo z delom na črno, zlasti Odborom 

višjih inšpektorjev za delo (SLIC), 

Odborom strokovnjakov za napotitev 

delavcev, Upravno komisijo za 

koordinacijo sistemov socialne varnosti, 

Odborom za zaposlovanje (EMCO), 

Odborom za socialno zaščito (SPC) in 

delovno skupino za upravno sodelovanje 

pri obdavčevanju. Lahko se organizirajo 

tudi skupni sestanki.  

1. Platforma po potrebi sodeluje z drugimi 

pristojnimi strokovnimi skupinami in 

odbori na ravni Unije, katerih delo je 

povezavo z delom na črno, zlasti Odborom 

višjih inšpektorjev za delo (SLIC), 

Odborom strokovnjakov za napotitev 

delavcev, Upravno komisijo za 

koordinacijo sistemov socialne varnosti, 

platformo EU H5NCP, Odborom za 

zaposlovanje (EMCO), Odborom za 

socialno zaščito (SPC) in delovno skupino 

za upravno sodelovanje pri obdavčevanju. 

Za zagotavljanje učinkovitejšega dela in 

večjega učinka je mogoče organizirati 

skupne sestanke. Zapisnik takšnega 

sestanka se v razumem času posreduje 

Evropskemu parlamentu in Svetu.  

 1a. Prepreči se podvajanje dela drugih 

organov na ravni Unije. Zato sta 

pomembna preglednost in izmenjava 

informacij. 

 

Predlog spremembe 59 

Predlog sklepa 

Člen 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Finančna podpora Finančna podpora 

Globalni viri za izvajanje tega sklepa se 

določijo v okviru programa za 

zaposlovanje in inovacije (EaSI), katerega 

letna proračunska sredstva odobri 

proračunski organ v mejah finančnega 

okvira. 

Globalni viri za izvajanje tega sklepa se 

določijo v okviru programa za 

zaposlovanje in inovacije (EaSI), katerega 

letna proračunska sredstva odobri 

proračunski organ v mejah finančnega 

okvira. Komisija zagotovi, da se finančna 

sredstva, namenjena programu EaSI, 
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uporabljajo pregledno in učinkovito. 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog sklepa 

Člen 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pregled Pregled 

Komisija predloži poročilo o izvajanju tega 

sklepa Evropskemu parlamentu, Svetu, 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru in Odboru regij štiri leta po začetku 

njegove veljavnosti. V poročilu je zlasti 

ocenjeno, v kolikšni meri je platforma 

prispevala k doseganju ciljev iz člena 2 ter 

izpolnila naloge iz člena 3 in delovnih 

programov platforme. 

Do …* [štiri leta po začetku veljavnosti 

sklepa] Komisija po posvetovanju s 

platformo predloži poročilo o izvajanju in 

dodani vrednosti tega sklepa Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij. V poročilu je zlasti ocenjeno, v 

kolikšni meri je platforma prispevala k 

doseganju ciljev iz člena 2, dosegla svoj 

namen, kot je določen v členu 3, izvedla 
naloge iz člena 4 in obravnavala 

prednostne naloge iz svojih delovnih 

programov. Prav tako se ugotovijo 

morebitne pomanjkljivosti in po potrebi 

oblikujejo predlogi o delovanju platforme.  
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Predlog sklepa 

Člen 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 11a 

 Varstvo pravic 

 Osebe, ki neposredno ali prek nacionalnih 

organov izvrševanja platformo seznanijo s 

primeri dela na črno, so zaščitene pred 

neugodno obravnavo s strani svojega 

delodajalca. 

 


