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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Poročevalec se strinja s pričujočim predlogom direktive in v celoti podpira njegove cilje. 
Uvedba ukrepov in sankcij, tudi kazenskega značaja, ki bi delodajalce odvračali od 
zaposlovanja državljanov, ki nezakonito prebivajo v Evropski uniji, ni le orodje za boj proti 
nezakonitem priseljevanju, ampak tudi sredstvo za zagotovitev razvoja poštene konkurence na 
trgu ter posredno za podkrepitev pravice vsakega delavca do primernih in dostojnih delovnih 
razmer. 
Prav kmetijski sektor je eno od glavnih področij, kjer se zaposlujejo nezakonit priseljenci, ki 
se odzivajo na povpraševanje po delovni sili, zlasti sezonski, za dejavnosti, ki jih evropski 
državljani pogosto niso pripravljeni opravljati (na primer pobiranje paradižnikov v Italiji). 
Značilnost modela uporabe delovne sile iz držav nečlanic v kmetijskem sektorju so torej 
kratke ali zelo kratke, vendar zelo intenzivne zaposlitve (večje število kratkih delovnih 
razmerij v enem podjetju). 
Upoštevajoč veliko število nezakonitih delavcev in kratkega trajanja delovnih razmerij so po 
mnenju poročevalca poleg nekaterih sprememb splošnega značaja, katerih namen je predvsem 
preprečiti povečanje upravne obremenitve delodajalcev, potrebne nekatere spremembe 
predloga Komisije. 
Poročevalec se kot prvo v celoti strinja z načelom, da mora delodajalec delavcu izplačati plače 
ter socialne in davčne prispevke, ki niso bili vplačani. Meni pa, da bi predvidena avtomatična 
sprožitev postopka izterjave neizplačanih plač, ki jo predlaga Komisija, uvedla razlikovanje 
pri obravnavi nezakonito priseljenih delavcev in delavcev Evropske unije, ki se ne zdi 
upravičeno. Ni namreč jasno, zakaj naj bi upravljanje obligacij, ki izhajajo iz delovnega 
razmerja, pri nezakonitih priseljencih urejala drugačna pravila od tistih, ki se uporabljajo v 
delovnem pravu, kjer velja splošno predlagalno načelo, po katerem mora delavec sam prek 
uporabe pravnega sredstva določiti znesek, do katerega je upravičen. 
Na podoben način bi domneva o delovnem razmerju, ki traja najmanj 6 mesecev, ustvarila 
neupravičeno neenakost pri obravnavanju, tokrat v primerjavi z delavci v Evropski uniji, ki so 
zaposleni na črno. Na osnovi te domneve breme dokazovanja, da je delovno razmerje 
dejansko trajalo manj kot šest mesecev, nosi delodajalec. Gre za dokazovanje nasprotnega, ki 
je zelo težavno za delodajalca (laže je dokazati, da se je nekaj zgodilo, kot da se nekaj ni 
zgodilo), saj pomeni dodatno in popolnoma nesorazmerno sankcijo, če upoštevamo, da trajajo 
po nekaterih ugotovitvah delovna razmerja v kmetijskem sektorju približno 40 dni. Omenjena 
domneva bi lahko celo imela nesrečen učinek, saj bi spodbujala nezakonito priseljevanje 
državljanov iz držav zunaj Evropske unije, ki bi jih privabil obet, da bodo v vsakem primeru 
prejeli vsaj šestmesečno plačo, tudi če bodo delali le nekaj dni.
Glede ukrepov prepovedi opravljanja pa poročevalec meni, da je treba državam članicam 
pustiti več manevrskega prostora, da se lahko bolje upošteva posebnosti posameznih sektorjev 
in nenazadnje tudi socialne posledice izvajanja teh ukrepov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje 
in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge 
sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog Direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice od delodajalcev, ki 
delujejo v okviru poslovne dejavnosti ali so 
pravne osebe, zahtevajo, da pristojne 
organe, ki jih določijo države članice, 
najpozneje v enem tednu obvestijo o 
začetku in koncu zaposlitve državljana 
tretje države.

2. Države članice od delodajalcev, ki 
delujejo v okviru poslovne dejavnosti ali so 
pravne osebe, zahtevajo, da pristojne 
organe, ki jih določijo države članice, 
najpozneje v enem tednu obvestijo o 
začetku in koncu zaposlitve državljana 
tretje države. Če ureditev države članice že 
določa, da je delodajalec dolžan obvestiti 
pristojni nacionalni organ o sklenitvi 
delovnega razmerja in/ali o nadaljnjem 
razvoju dogodkov v zvezi s tem, je treba 
obveznost obveščanja o zaposlitvi 
državljana tretje države izpolniti pri istem
organu. 

Or. it

Predlog spremembe 2

Predlog Direktive
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 bis. Države članice v vsakem primeru 
sprejmejo vse potrebne ukrepe, da 
zagotovijo primerno raven sodelovanja in 
ustrezno izmenjavo informacij med 
posameznimi zadevnimi nacionalnimi 
organi.

Or. it
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Predlog spremembe 3

Predlog Direktive
Člen 6 – odstavek 5 – črka b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) plačilo stroškov za vrnitev vsakega 
nezakonito zaposlenega državljana tretje 
države v primerih, kadar se izvedejo 
postopki vrnitve.

(b) plačilo stroškov za vrnitev vsakega 
nezakonito zaposlenega državljana tretje 
države, če je bil rekrutiran in pripeljan v 
državo članico, da bi se zaposlil kot 
nezakoniti delavec, v primerih, kadar se 
izvedejo postopki vrnitve.

Or. it

Predlog spremembe 4

Predlog Direktive
Člen 7 – odstavek 7 – črka a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sprejmejo mehanizme za zagotovitev, 
da se potrebni postopki za izterjavo 
neporavnanih plačil sprožijo samodejno, 
ne da bi moral državljan tretje države 
vložiti zahtevek za izterjavo;

(a) sprejmejo potrebne ukrepe, da delavec, 
ki prebiva nezakonito, lahko zaprosi za 
izterjavo neporavnanih plačil, v skladu z 
nacionalnimi postopki, ki so za to 
predvideni; 

Or. it

Predlog spremembe 5

Predlog Direktive
Člen 7 – odstavek 7 – črka b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) omogočiti, da se domneva, da delovno 
razmerje traja vsaj 6 mesecev, če 
delodajalec ne dokaže drugače.

črtano

Or. it
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Predlog spremembe 6

Predlog Direktive
Člen 7 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Glede kaznivih dejanj iz člena 10(1)(c) 
države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za zagotovitev, da se izvršitev vseh 
odločitev o vrnitvi odloži, dokler državljan 
tretje države ne prejme vseh neporavnanih 
plačil iz odstavka 1(a).

črtano

Or. it

Predlog spremembe 7

Predlog Direktive
Člen 8 – alinea

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za zagotovitev, da za delodajalca, ki 
delujejo v okviru poslovne dejavnosti, 
veljajo naslednji ukrepi:

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za zagotovitev, da za delodajalce, ki 
delujejo v okviru poslovne dejavnosti, v 
najbolj/posebej resnih primerih lahko 
velja vsaj eden od naslednjih ukrepov:

Or. it

Predlog spremembe 8

Predlog Direktive
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar je delodajalec podizvajalec, 
države članice zagotovijo, da so glavni 
izvajalec ter vsi morebitni vmesni 
podizvajalci odgovorni za plačilo:

1. Kadar je delodajalec podizvajalec, 
države članice zagotovijo, da sta 
delodajalec podizvajalec in njegov 
izvajalec odgovorna za plačilo:
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Or. it
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