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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o učinkovitih inšpekcijah dela kot strategiji za izboljšanje pogojev dela v Evropi
(2013/2112(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti preambule ter členov 3 in 6,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 6, 9, 145, 151, 152, 
153, 154, 156, 159 in 168,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti členov 1, 3, 27, 31, 32 
in 33,

– ob upoštevanju Evropske socialne listine z dne 3. maja 1996, zlasti dela I in člena 3 dela 
II,

– ob upoštevanju temeljnih delovnih standardov Mednarodne organizacije dela ter 
konvencij in priporočil te organizacije o dejavnostih uradov za delo in inšpekcij dela 
(konvenciji 81 in 129), ki so mednarodno merilo za zagotavljanje uporabe zakonskih 
določb v zvezi z delovnimi pogoji in varstvom delavcev,

– ob upoštevanju Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 143 o delavcih migrantih iz 
leta 1975 in dodatnih določb te organizacije o delavcih migrantih, ki predvidevajo sprejem 
vseh nujnih in primernih ukrepov za odpravo nezakonitega priseljevanja z namenom 
iskanja zaposlitve in nezakonitega dela priseljencev; ob upoštevanju določb o uporabi 
upravnih, civilnih in kazenskih sankcij v zvezi z nezakonitim delom delavcev migrantov,

– ob upoštevanju agende za dostojno delo Mednarodne organizacije dela,

– ob upoštevanju konvencij in priporočil Mednarodne organizacije dela o zdravju in 
varnosti na delovnem mestu,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
decembra 2008 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem 
in varnostjo pri delu1,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za 
spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (okvirna direktiva)2 in njenih 
posebnih direktiv,

– ob upoštevanju Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 
2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa3,

– ob upoštevanju resolucije Sveta in predstavnikov držav članic, sprejete na zasedanju Sveta 

                                               
1 UL L 354, 31.12.2008, str. 70.
2 UL L 183, 29.6.1989, str. 1.
3 UL L 299, 18.11.2003, str. 9.
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22. aprila 1999, o kodeksu ravnanja za učinkovitejše sodelovanje med javnimi upravami 
držav članic na področju boja proti goljufijam v zvezi s prispevki in dajatvami za socialno 
varnost ter neprijavljenemu delu na nadnacionalni ravni kot tudi na področju začasne 
čezmejne napotitve delavcev1,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 1999/85/ES z dne 22. oktobra 1999 o spremembi 
Direktive 77/388/EGS glede možnosti poskusne uporabe nižje stopnje DDV za delovno 
intenzivne storitve2,

– ob upoštevanju Direktive 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih 
standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih 
državljanov tretjih držav3,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 24. oktobra 2007 z naslovom „Krepitev boja 
proti neprijavljenemu delu“ (COM (2007)0628),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 24. oktobra 2007 o rezultatih javnega 
posvetovanja o zeleni knjigi Komisije z naslovom „Posodabljanje delovnega prava za 
soočanje z izzivi 21. stoletja“ (COM(2007)0627),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020 –
Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020) in njenega 
glavnega cilja dviga stopnje zaposlenosti v Evropski uniji na 75 % do konca desetletja,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. decembra 2011 o vmesnem pregledu evropske 
strategije 2007–2012 o zdravju in varnosti pri delu4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. oktobra 2008 o krepitvi boja proti 
neprijavljenemu delu5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. maja 2007 o spodbujanju dostojnega dela za 
vse6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. julija 2007 o posodabljanju delovnega prava za 
soočanje z izzivi 21. stoletja7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. oktobra 2006 o izvajanju Direktive 96/71/ES o 
napotitvi delavcev8, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. marca 2009 o družbeni odgovornosti 

                                               
1 UL C 125, 6.5.1999, str. 1.
2 UL L 277, 28.10.1999, str. 34.
3 UL L 168, 30.6.2009, str. 24. 
4 UL C168 E, 14.6.2013, str. 102.
5 UL C 9 E, 15.1.2010, str. 1.
6 UL C 102 E, 24.4.2008, str. 321.
7 UL C 175 E, 10.7.2008, str. 401.
8 UL C 313 E, 20.12.2006, str. 452.
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gospodarskih družb v mednarodnih trgovinskih sporazumih1,

– ob upoštevanju integriranih smernic za rast in delovna mesta (2008–
2010)(COM(2007)0803),

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 22. decembra 1995 o uskladitvi instrumentov za 
boj proti nezakonitemu priseljevanju in nezakonitemu delu2,

– ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 27. septembra 1996 o boju proti nezakonitemu delu 
državljanov tretjih držav3,

– ob upoštevanju poročila Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih 
razmer (EUROFOUND) o boju proti neprijavljenem delu v Evropski uniji,

– ob upoštevanju posebnega Eurobarometra o neprijavljenemu delu,

– ob upoštevanju študije z naslovom „ICENUW - Implementing Cooperation in a European 
Network against undeclared work“ (Izvajanje sodelovanja v evropskem omrežju proti 
neprijavljenemu delu)(2010),

– ob upoštevanju študije z naslovom „CIBELES: Convergence of Inspectorates building a 
European Level Enforcement System“ (Zbliževanje inšpektoratov v okviru sistema 
izvrševanja na evropski ravni),

– ob upoštevanju študije z naslovom „Indirect measurement methods for undeclared work in 
the EU“ (Posredne metode za ugotavljanje obsega neprijavljenega dela v EU),

– ob upoštevanju študije z naslovom „Feasibility of establishing a European platform for 
cooperation between labour inspectorates and other relevant monitoring and enforcement 
bodies with the aim of preventing and fighting undeclared work“ (Izvedljivost 
vzpostavitve evropske platforme za sodelovanje med inšpektorati za delo in drugimi 
ustreznimi nadzornimi organi in organi pregona z namenom preprečevanja neprijavljenega 
dela in boja proti njemu)(2010, Regioplan), 

– ob upoštevanju sodbe Evropskega sodišča z dne 19. decembra 2012, C-577/10, Evropska 
komisija proti Kraljevini Belgiji,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0000/2013),

A. ker imajo inšpekcije dela pomembno vlogo pri varstvu pravic delavcev, preprečevanju 
zlorab s strani delodajalcev ter spodbujanju pravične in socialne gospodarske rasti, tako da 
prispevajo k temu, da so plače in prispevki za socialno varnost resnično plačani, s tem pa 
se povečujejo davčni prihodki in prejemki socialne blagajne;

                                               
1 UL C 117 E, 6.5.2010, str. 176.
2 UL C 5, 10.1.1996, str. 1.
3 UL C 304, 14.10.1996, str. 1.
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B. ker ima neprijavljeno delo negativen učinek na gospodarstva držav članic in finančno 
vzdržnost evropskega socialnega modela ter spodkopava financiranje in porazdelitev 
socialnih prejemkov in javnih storitev;

C. ker neprijavljeni delavci trpijo drugotne negativne posledice, kot so pomanjkanje dostopa 
do usposabljanja in psihološki pritisk zaradi strahu pred nesrečo ali zasačenjem, kar 
negativno vpliva na produktivnost podjetij in celotnega gospodarstva;

D. ker neprijavljeno delo izkrivlja konkurenco na enotnem trgu, saj vzpostavlja nelojalno 
konkurenco v primerjavi z drugimi državami in podjetji;

E. ker delo na črno sedaj predstavlja 18,8 % skupnega BDP držav EU27, v nekaterih državah 
pa ta delež celo presega 30 %;

I. Nadzorni ukrepi na nacionalni ravni

Načela za učinkovite inšpekcije dela

1. poudarja, da inšpekcije dela predstavljajo javnopravno odgovornost, ki jo smejo v 
primeru, da enakovredni organi ne obstajajo, opravljati le javni in neodvisni delavci;

2. opozarja, da spadajo vse kategorije zaposlenih in samozaposlenih delavcev, ne glede na 
njihov status, delovno razmerje ali izvor, pod pristojnost nacionalnih inšpekcijskih 
organov in morajo biti deležne enake zaščite;

3. meni, da je mogoče inšpekcije dela učinkovito izvajati le, če imajo organi zagotovljene 
zadostne finančne in človeške vire; izraža zaskrbljenost, ker imajo inšpekcijski organi v 
državah članicah premajhno število zaposlenih; poziva države članice, naj okrepijo svoje 
sisteme inšpekcij dela;

4. opozarja, da so vse države članice podpisale in ratificirale konvencijo št. 81 Mednarodne 
organizacije dela o inšpekciji dela; države članice zato poziva, naj spoštujejo načela 
konvencije;

5. poziva države članice, naj v primerih zlorab, odkritih s pomočjo inšpekcij dela, prizadete 
delavce zaščitijo in jim omogočijo brezplačno izterjavo njihovih pravic; opozarja na to, da 
ustrezni ukrepi, kot je neposredna pravica žrtve do tožbe ali pravica interesnega združenja 
do tožbe, učinkovito ščitijo prizadete delavce;

6. poziva države članice, naj nespoštovanje delovnih pogojev opredelijo kot kaznivo dejanje;

7. poudarja, da povezovanje vseh zadevnih socialnih organov v elektronsko omrežje, kot je 
belgijsko „Crossroads Bank for Social Security“1, in s tem povezana enostavnejša 
izmenjava podatkov med vsemi zadevnimi organi predstavljata koristen instrument, ki 
nacionalnim inšpekcijam dela omogoča hiter dostop do podatkov, potrebnih za inšpekcije;

8. poudarja, da prihaja pri inšpekcijah dela delavcev migrantov iz EU in tretjih držav do 
številnih težav, zlasti v zvezi z vlogo in pristojnostmi nacionalnih inšpekcij dela; poudarja, 

                                               
1 http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html



PR\1002055SL.doc 7/13 PE516.942v01-00

SL

da nacionalni elektronski sistemi, ki delodajalce zavezujejo k obvezni vnaprejšnji prijavi 
delavcev iz drugih držav, kot na primer belgijski sistem „LIMOSA“1, bistveno 
poenostavljajo inšpekcije dela;

9. opozarja, da imajo socialni partnerji in zlasti predstavniki delavcev pomembno vlogo pri 
upoštevanju obstoječih predpisov; poziva države članice, naj socialne partnerje formalno 
vključijo v inšpekcije dela;

10. opozarja, da delavci v začasnih delovnih razmerjih, sklenjenih prek agencije za 
posredovanje, v primerjavi s stalno zaposlenimi delavci še posebej pogosto delajo v 
neprimernih delovnih pogojih; ugotavlja, da je treba za učinkovite inšpekcije začasnih 
delovnih razmerij, sklenjenih prek agencije za posredovanje, razširiti pravice 
inšpekcijskega osebja za preverjanje podjetij, ki začasno zaposlujejo delavce, preverjanje 
pa mora obsegati tako upoštevanje tarifnih in poklicnih predpisov kot tudi minimalnih 
plač;

11. opozarja, da so delavci, ki opravljajo gospodinjske storitve, dostikrat neprijavljeni, 
tovrstne okoliščine dela pa pogosto ne spadajo v pristojnost nacionalnih inšpekcij dela; 
poziva države članice, naj omogočijo možnosti za inšpekcije v zasebnih gospodinjstvih in 
uvedejo učinkovite kazni;

12. obžaluje, da se je zlasti v gradbeništvu število primerov navideznega samozaposlovanja 
bistveno povečalo; poziva države članice, naj uvedejo primerne nadzorne ukrepe za 
preprečevanje navideznega samozaposlovanja, na primer z opredelitvijo meril za 
določanje, kdo je zaposlen in kdo ni;

Neprijavljeno delo

13. poziva nacionalne inšpekcijske organe za delo, naj pripravijo akcijski načrt za 
preprečevanje neprijavljenega dela, ki bo pokrival vse oblike zlorab v okviru zaposlitev in 
samozaposlitev;

14. meni, da bi morali nacionalni programi dodatnega usposabljanja za inšpektorje za delo 
vsebovati posebne sklope o neprijavljenem delu in sorodnih področjih, kot sta migracija in 
trgovina z ljudmi;

15. se zaveda, da se kaže trend pogostejšega samozaposlovanja in oddajanja del zunanjim 
izvajalcem ter podizvajalcem; meni, da sistemi splošne odgovornosti podjetja za celotno 
verigo podizvajalcev predstavljajo učinkovit instrument za boljši pregled nad oddajanjem 
javnih naročil, in meni, da bi bilo treba take sisteme uvesti v vseh državah članicah.

Varnost pri delu – zdravje in varnost na delovnem mestu

16. opozarja na problem izvajanja predpisov s področja zdravja in varnosti pri delu za 
delavce, ki opravljajo neprijavljene dejavnosti; poudarja, da sta varnost in zdravje pri delu 
pravica ne glede na status delavca ali samozaposlenega in da je treba to pravico 
uveljavljati prek boljšega izvajanja veljavne zakonodaje;

                                               
1 https://www.socialsecurity.be/foreign/de/employer_limosa/home.html
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17. poziva k zaostritvi kazni za podjetja, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti glede temeljnih 
pravic delavcev, in meni, da morajo biti s tem povezane kazni zastavljene tako 
odvračalno, da delodajalci ne bodo mogli ustvarjati dobička z izogibanjem obstoječim 
pravilom v zvezi z zdravjem in varnostjo pri delu;

II. Priporočila glede politike na evropski ravni:

hitrejša in učinkovitejša čezmejna izmenjava informacij

18. meni, da je dobro sodelovanje med nacionalnimi organi bistvenega pomena za 
preprečevanje socialnega dampinga in zagotovitev pravične konkurence na enotnem trgu; 
pozdravlja pobudo Komisije za oblikovanje evropske platforme za inšpektorje za delo;

19. poziva Komisijo, naj uvede evropsko agencijo za čezmejne primere zlorabe varnosti pri 
delu in neprijavljenega dela, ki bi med drugim lahko opravljala tudi naloge, kot so 
odkrivanje navideznih podjetij, inšpekcije nadnacionalnih ponudnikov storitev, uvedba 
programov nadaljnjega usposabljanja, odkrivanje novih metod izogibanja pravilom in 
organizacija čezmejnih inšpekcij;

20. poziva Komisijo, naj uvede evropsko kartico socialnega zavarovanja, ki je ne bo mogoče 
ponarediti in na kateri bodo shranjeni vsi potrebni podatki za preverjanje delovnega 
razmerja, kot so socialno zavarovanje in delovni čas, zanjo pa bodo veljala stroga pravila 
za varstvo podatkov;

21. poziva Komisijo, naj za pravočasno preprečevanje zlorab delavcev uvede evropski 
mehanizem zgodnjega opozarjanja v primerih kršitev varnosti pri delu in v zvezi z 
neprijavljenim delom, ki bo spodbujal hitro izmenjavo med državami članicami in se 
opiral na črno listo; poudarja, da se mehanizem zgodnjega opozarjanja lahko zgleduje po 
obstoječem evropskem sistemu hitrega obveščanja za zaščito potrošnikov (RAPEX);

22. meni, da evropska podatkovna zbirka s podatki in dejstvi o nezakonitem zaposlovanju 
prestavlja pomembno evropsko dodano vrednost pri preprečevanju neprijavljenega dela;

23. opozarja, da so pravice nacionalnih inšpekcijskih organov do inšpekcij v tujih podjetjih 
zaenkrat močno omejene; poziva k temu, naj se obrazci o napotitvi A1 evidentirajo v 
vseevropskem elektronskem registru, da bi tako v državah članicah omogočili inšpekcije 
delovnih razmerij, v okviru katerih so delavci napoteni drugam;

Nove zakonodajne pobude na ravni EU

24. poudarja, da obstoječe direktive na socialnem področju in področju zaposlovanja vidikov 
boljšega izvrševanja in vloge inšpekcij dela ne poudarjajo v zadostni meri; meni, da je 
treba obstoječe direktive v tem smislu pregledati in po potrebi revidirati ter upoštevati 
vlogo inšpekcij dela v okviru novih zakonodajnih pobud na socialnem področju in 
področju zaposlovanja v obliki, ki predstavlja učinkovito zaščito;

25. v okviru direktive o uveljavljanju direktive o napotitvi je kritičen do predloga Komisije, 
da bi z izčrpnimi seznami ukrepov omejili pristojnosti inšpekcij; meni, da je pomembno, 
da smejo nacionalni inšpekcijski organi za delo preverjati vse, kar štejejo za pomembno;
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26. poziva Komisijo, naj predlaga direktivo, ki bo omogočila celovite inšpekcije agencij za 
posredovanje dela – v ta namen bodo agencije za posredovanje morale imeti certifikat in 
svojo dejavnost posredovanja prijaviti centralni enoti za nadzor;

27. skladno z načelom subsidiarnosti poziva Komisijo, naj predlaga direktivo, ki bo podpirala 
vlogo inšpektorjev za delo in določila evropske standarde za inšpekcije dela;

28. opozarja, da poteka uveljavitev konkurenčne politike na evropski ravni; meni, da je treba 
po istem zgledu v Pogodbo o Evropski uniji vključiti ukrepe za preprečevanje socialnega 
dampinga, ki Komisiji podeljujejo pooblastila, da jih izvaja; meni, da bi morale te 
pristojnosti vsebovati tudi uvedbo kazni za podjetja po zgledu kazni v konkurenčnem 
pravu;

29. meni, da je pomembno, da se predpisi v zvezi s socialnim dampingom, ki jih uvede 
Komisija, vključijo v zavezujoč akt; meni, da je treba uvesti evropsko inšpekcijo dela, ki 
bo izvajala ta pooblastila;

30. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim 
parlamentom.
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OBRAZLOŽITEV

Gospodarske in socialne spremembe v zadnjih desetletjih imajo izredno velik učinek na svet 
dela. Globalizacija svetovnega gospodarstva je negativno vplivala na tradicionalno varne in 
pravične delovne odnose. Oddajanje del podizvajalcem in zunanjim izvajalcem, negotove 
zaposlitve, večanje intenzivnosti dela in nezanesljivost zaposlitev škodijo kakovosti 
zaposlovanja v Evropi.

Slabšanje delovnih razmerij spremlja pojav nespoštovanja delovnega prava in pravic 
delavcev. Evropska unija se vedno pogosteje sooča z neprijavljenim delom in sivo ekonomijo.

Siva ekonomija ovira razvojne možnosti družbe, z neprijavljenim delom pa nastaja kategorija 
marginaliziranih delavcev, ki se bodo zelo verjetno znašli v denarni in socialni stiski. Ker 
neprijavljeni delavci nimajo dohodkovne  in socialne varnosti, težko načrtujejo družino in 
prihodnost, saj so ovirani pri izpolnjevanju osnovnih potreb, kot je iskanje bivališča. K 
sistemom socialne varnosti ne morejo prispevati in jih zato tudi ne morejo v celoti izkoristiti, 
v sektorju pa običajno prejemajo nižje plače. To ne ogroža le posameznikov, ampak tudi plače 
prijavljenih delavcev, ki morajo konkurirati nižjim plačilom.

Neprijavljeno delo in siva ekonomija imata škodljive posledice za gospodarstvo v celoti, ker 
vplivata na kakovost izdelkov in storitev ter produktivnost podjetij in ker spodbujata 
nepravično konkurenco na enotnem trgu zaradi izgubljenih davčnih prihodkov v obliki 
davčnih utaj in neplačevanja prispevkov. Poleg tega pa imata neposreden vpliv tudi na 
družbo, saj gre za vprašanja, kot so delovni pogoji, varnost na delovnem mestu, izkoriščanje 
občutljivih skupin, kot so priseljenci, mladi, ženske in nizko kvalificirani oz. slabo 
kvalificirani delavci in neplačevanje socialnih prispevkov, ter za posledice, ki jih ima to za 
pokojnine in socialno varnost.

Neprijavljeno delo ogroža tudi podjetja. Bolj motivirani delavci so bolj produktivni in svoje 
delo opravljajo bolj kakovostno. Motivacija izhaja iz občutka, da so spoštovani in pravično 
obravnavani, ter občutka varnosti. Neprijavljeni delavci niso deležni enakega spoštovanja, 
pravične obravnave in občutka varnosti kot prijavljeni delavci, običajno imajo nižje plače in 
jih je lahko nadomestiti.

Zlasti v času krize, ko evropske vlade in Evropska komisija pozivajo k proračunski 
konsolidaciji, je treba upoštevati dejstvo, da neprijavljeno delo predstavlja 18,8 % skupnega 
BDP držav EU27, v nekaterih državah pa ta delež celo presega 30 %. Proračunska 
konsolidacija je lahko uspešna samo, če javnih financ ne ogrožajo prakse nepravične 
konkurence.

Namen tega poročila je izpostaviti vlogo sistemov inšpekcij dela pri spopadanju z 
neprijavljenim delom v EU. Trenutno so vse oblike preprečevanja neprijavljenega dela s 
pomočjo inšpektoratov za delo v mnogih državah članicah otežene, ker so bila v okviru 
varčevanja zmanjšana tudi sredstva za inšpekcije dela.

Iz tega razloga poročilo izpostavlja težave, s katerimi se spopadajo inšpektorati za delo v 
Evropski uniji, in predlaga priporočila glede politik za odpravo neprijavljenega dela ter 
pomoč za bolj učinkovito delovanje inšpektoratov.
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Inšpekcije dela so izredno pomemben element dejavnosti uradov za delo. Učinkovita 
inšpekcija dela, ki se zna spoprijeti z izzivi, izhajajočimi iz sprememb na trgu dela, je bistven 
del dobrega upravljanja. Inšpektorji za delo so ključnega pomena za uveljavljanje pravic 
delavcev, preprečevanje zlorab s strani brezvestnih delodajalcev in spodbujanje 
gospodarskega ter socialnega razvoja. Pomagajo tudi uresničevati koncept dostojnega dela in 
zagotavljajo kazalnike socialno-gospodarskih trendov v družbi. Gospodarska kriza ne sme 
predstavljati ovire, ampak spodbudo za izboljšanje in okrepitev inšpekcij dela, ki bodo 
delavcem zagotavljale zaščito.

To poročilo je razdeljeno na dva dela. Prvi del se osredotoča na nacionalno raven, saj naloge v 
zvezi z inšpekcijami dela še vedno opravljajo nacionalni organi. 

Poročevalka določa načela za učinkovite inšpekcije dela v državah članicah. Poročilo 
opredeljuje vlogo in obseg inšpekcij dela. V poročilu je poudarjeno, da morajo inšpekcije 
dela zajemati vse kategorije delavcev, kar predstavlja eno od glavnih zahtev.

Poleg tega je poudarek tudi na zaščiti zlorabljenih delavcev. V mnogih državah se 
neprijavljeni delavci srečujejo s težavami pri uveljavljanju svojih pravic. Jasno mora biti, da 
ima plačevanje delavcev prednost pred javnim donosom v obliki glob za nezakonite 
delodajalce.

Poleg tega poročilo predstavlja nekaj primerov najboljših praks v državah članicah, ki bi 
lahko predstavljale dodano vrednost za inšpektorate za delo v drugih državah. V okviru 
prizadevanj za učinkovito preprečevanje neprijavljenega dela so nekatere države članice 
uvedle inovativne sisteme sodelovanja z drugimi organi in sisteme registracije mobilnih 
delavcev.

Poleg tega je poudarek na ranljivih skupinah, kot so samozaposleni, delavci, zaposleni prek 
agencij za začasno zaposlovanje, in delavci v gospodinjstvih, saj je tu neprijavljeno delo še 
posebej razširjeno in zaradi zapletenega zaposlitvenega položaja predstavlja težave za 
nacionalne inšpektorate za delo.

V drugem delu se poročilo osredotoča na evropsko raven in poudarja priporočila glede politik 
za spodbujanje čezmejnega delovanja nacionalnih organov ter nove zakonodajne pobude za 
okrepitev vloge inšpekcij dela.

Za doseganje učinkovitih inšpekcij dela pri nadzoru nad izvrševanjem delovnega prava 
potrebuje Evropa več kot le mehko pravo, če želi v državah članicah zagotoviti dostojno, 
stabilno, zdravju prijazno in varno zaposlitev. To poročilo želi opozoriti na nujno potrebo po 
pravno zavezujočih ukrepih za uveljavljanje zaščite delavcev in zaposlitve ter izvrševanje 
temeljnih delovnih in socialnih pravic. Najprej je treba okrepiti temeljne delovne in socialne 
pravice na enotnem trgu ter spodbujati pravično konkurenco in pravice delavcev. To načelo je 
treba opredeliti v primarni zakonodaji EU in sprejeti protokol o socialnem napredku, ki bo 
zaščitil temeljne socialne pravice pred negativnimi posledicami nacionalnih reform in 
varčevalnih ukrepov.

Učinkovito delovno pravo na ravni EU bo omogočilo učinkovite inšpekcije dela, s katerimi bo 
mogoče uveljavljati jasna in zavezujoča načela, opredeljena v delovni zakonodaji. V okviru 
enotnega trga, kjer socialni damping in izkoriščanje delavcev predstavljata resni težavi, ki 
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vplivata na tisoče delavcev in konkurenčnost podjetij, zlasti MSP, je treba uvesti zakonodajo 
EU, ki bo zaščitila delavce, uveljavljale in nadzorovale pa jo bodo inšpekcije dela, ki morajo 
delovati na ravni EU. 

Eno od glavnih težav predstavljajo inšpekcije čezmejnih delovnih razmerij. Nacionalni organi 
težko dostopajo do pomembnih podatkov, ki jih hranijo organi v državi izvora, in imajo 
težave pri razumevanju delovnih razmerij, ki so pogosto del dolge verige podizvajalcev.

Poročevalka pozdravlja pobudo Komisije za vzpostavitev evropske platforme za inšpektorje 
za delo. Poročevalka tudi meni, da je treba uvesti dodatne ukrepe za boj z neprijavljenim 
delom v čezmejnem okviru.

Eno od priporočil je uvedba evropske agencije za vse vrste čezmejnih vprašanj na področju 
inšpekcij dela. Agencija bi na primer lahko pokrivala inšpekcije nadnacionalnih ponudnikov 
storitev in navideznih podjetji, uvedbo specializiranih evropskih programov za usposabljanje 
ter organizacijo čezmejnih inšpekcij.

Drug predlog je uvedba evropske kartice socialnega zavarovanja, na kateri so shranjeni vsi 
potrebni podatki, kot sta delovni čas in socialno zavarovanje. To bi inšpektorjem za delo 
omogočalo, da takoj preverijo vse potrebne podatke. Taka kartica je bila kot pilotni projekt že 
predstavljena v gradbenem sektorju in je torej že preizkušena. Švedska je kartico uvedla v 
gradbenem sektorju in tako dosegla lažji, zelo učinkovit način za inšpekcije delovnih mest in 
objektov. Inšpektorji uporabljajo čitalnike, s katerimi lahko hitro in brez težav odčitajo 
podatke na kartici. V Luksemburgu so podoben sistem uvedli januarja 2013.

Poleg tega poročevalka predlaga tudi uvedbo sistema zgodnjega opozarjanja, ki bi 
omogočal izmenjavo podatkov med nacionalnimi organi v primeru prevar ali nezakonitega 
izkoriščanja s strani podjetij. Podoben sistem že obstaja na področju zaščite potrošnikov 
(RAPEX), kjer pomaga preprečevati zlorabe.

Poročilo opredeljuje tudi nove možne zakonodajne pobude. Na področju zdravja in varnosti 
pri delu evropski zakoni in evropske institucije omogočajo bolj učinkovite inšpekcije dela, ki 
so usklajene na ravni EU, vendar pa to ne velja tudi za področje delovnih pogojev in varstva 
pravic delavcev.

Uvedba novih direktiv bi lahko okrepila vlogo inšpektorjev za delo in omogočila boljši nadzor 
nad agencijami za posredovanje dela.
Poročevalka tudi poudarja, da na evropski ravni sicer obstaja učinkovita politika konkurence, 
ki jo v primeru prakse nepravične konkurence med podjetji uspešno uveljavlja Evropska 
komisija, na evropski ravni pa se pravila proti socialnemu dampingu ne uveljavljajo. Poročilo 
poudarja, da je neprijavljeno delo tudi eden od načinov za izkrivljanje konkurence na enotnem 
trgu in bi moralo biti opredeljeno kot kaznivo dejanje. Zato poziva, da se v Pogodbo o 
Evropski uniji vključijo določbe proti socialnemu dampingu, ki Evropski komisiji dajejo 
pristojnost, da jih varuje z izrekanjem kazni.

Drugo področje, ki zahteva zakonodajno ukrepanje na ravni EU, je urejanje novih oblik dela 
in netipičnega dela, kjer je treba vzpostaviti jasno in zavezujočo opredelitev delavca na ravni 
EU za preprečevanje ene od najbolj razširjenih praks pri izogibanju določbam delovnega 
prava: navideznega samozaposlovanja. S tem bodo inšpektorji za delo pridobili pomembno 
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orodje za odkrivanje podjetij, ki to prakso nezakonito uporabljajo. 


