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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o nestandardnih pogodbah, zanesljivih poklicnih poteh, prožni varnosti in novih oblikah 
socialnega dialoga
(2009/2220(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Skupna zaveza za zaposlovanje 
(KOM(2009)0257),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Evropski načrt za oživitev gospodarstva 
(KOM(2008)0800) in resolucije Parlamenta na to temo z dne 11. marca 20091,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Spodbujanje okrevanja evropskega 
gospodarstva (KOM(2009)0114),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Partnerstvo za spremembo v razširjeni 
Evropi – okrepiti prispevek evropskega socialnega dialoga (KOM(2004)0557),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Oblikovanje skupnih načel prožne 
varnosti: nova in boljša delovna mesta v povezavi s prožnostjo in varnostjo (KOM(2007) 
359) in resolucije Parlamenta na to temo z dne 29. novembra 20072,

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z naslovom Posodabljanje delovnega prava za 
soočanje z izzivi 21. stoletja (KOM(2006)0708) in resolucije Parlamenta na to temo z dne 
11. julija 20073,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 8. junija 2009 (prožna varnost v času krize),

– ob upoštevanju poročila misije za prožno varnost z naslovom Izvajanje skupnih načel 
prožne varnosti v okviru kroga lizbonske strategije v obdobju 2008–2010 z dne 12. 
decembra 2008,

– ob upoštevanju sklepov Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo 
potrošnikov z dne 5. in 6. decembra 2007,

– ob upoštevanju priporočil evropskih socialnih partnerjev iz poročila z naslovom Ključni 
izzivi za evropske trge dela: skupna analiza evropskih socialnih partnerjev z dne 18. 
oktobra 2007,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,
–  ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7 0000/2010),

A. ker so se nestandardne oblike zaposlitve, kot so delo s skrajšanim delovnim časom, 
občasno delo ali delo za določen čas, delo prek zaposlitvene agencije, samozaposlitev, 
neodvisno delo ali delo na domu in delo na daljavo, od leta 1990 bistveno povečale, pri 
čemer pa še vedno veljajo za netipično zaposlitev,

B. ker globalizacija in hiter tehnološki razvoj povzročata daljnosežno gospodarsko 
                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0123.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0574.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0339.
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prestrukturiranje, zaradi česar se spreminjajo zaposlitvena razmerja in vsebina nalog 
delavcev,

C. ker lahko finančna in ekonomska kriza privede do nestabilnih trgov dela in naraščajoče 
socialne izključenosti,

D. ker je treba razviti obsežen in dopolnjujoč pristop EU z izrazitim poudarkom na svežnju 
ukrepov, ki bodo vzajemno podpirali reforme na področju gospodarske, okoljske, 
zaposlovalne in socialne politike,

E. ker se je stopnja brezposelnosti v EU-27 zvišala na 10 % (v letu 2009), kar pomeni, da je 
enaka kot v ZDA, in ker brezposelnost najverjetneje ne bo dosegla najvišje ravni pred 
drugo polovico leta 2010,

F. ker razdelitev zaposlitvenih sprememb po ravni izobrazbe kaže, da se je v zadnjih letih 
zmanjšalo število nizkokvalificiranih delavcev,

G. ker povprečno petina do četrtina evropskih delavcev vsako leto zamenja zaposlitev,

H. ker je stopnja prehoda iz brezposelnosti v zaposlenost velika, saj tretjina brezposelnih in 
10 % neaktivnega prebivalstva v letu dni najde zaposlitev,

I. ker v EU-27 45 % vseh obdobij brezposelnosti traja dlje kot leto dni v primerjavi z 10 % v 
ZDA,

J. ker je fluktuacija zaposlenih večja pri ženskah kot pri moških (pet odstotnih točk razlike) 
in med mladimi (pod 24 let) ter se z višjo stopnjo izobrazbe niža,

K. ker se je v nekaterih državah članicah povečalo število primerov neprijavljenega dela, kar 
bi lahko povzročilo resne ekonomske, socialne in politične težave,

L. ker je ocena prožne varnosti zapletena in je bistven celovit pristop, ki kaže na kombinacijo 
in interakcijo štirih razsežnosti pogodbenih ureditev, vseživljenjskega učenja, dejavnih 
politik trga dela in sodobnih sistemov socialne varnosti,

M. ker je treba v zaposlitvenih politikah dejavno spodbujati enake možnosti za ženske in 
moške,

N. ker so na splošno naraščajoče ekonomske in finančne težave povzročile okrepljen 
tripartitni dialog, medtem ko se je po vsej Evropi na različne načine razvil socialni dialog,

A. Nestandardne pogodbe
1. poziva Evropski svet, naj na zasedanju leta 2010 pripravi jasna navodila in konkretne 

ukrepe za zaščito delovnih mest in ustvarjanje zaposlitvenih možnosti v okviru 
ambiciozno zastavljene strategije EU2020;

2. poziva Komisijo, naj nadaljuje prizadevanja misije za prožno varnost za podporo državam 
članicam pri spodbujanju načel prožne varnosti, ter poudarja, da so vzajemno učenje in 
izmenjava najboljše prakse, pa tudi odprta metoda usklajevanja bistvena orodja za 
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usklajevanje različnih pristopov politik držav članic;

3. pozdravlja veliko raznolikost delovnih tradicij, pogodbenih oblik in obstoječih poslovnih 
modelov na trgih dela;

4. priporoča, da bi se morali pri prednostnih nalogah za reformo delovnega prava, če bo 
potrebno, osredotočiti na: razširitev zaščite na delavce z nestandardnimi oblikami 
zaposlitve, pojasnitev položaja odvisne zaposlitve, ukrepanje proti neprijavljenemu delu  
in lažje prehajanje med raznimi oblikami zaposlenosti in nezaposlenostjo;

5. spodbuja države članice, naj razvijejo nove načine dostopa do zaposlitve z oblikovanjem 
novih določb delovnega prava, v katerih bodo med drugim zajeti delo na daljavo, pogodbe 
s izrecno določenim namenom in pogodbe za posebne naloge;

6. ugotavlja, da sta za povečanje deleža nestandardnih pogodb značilni močna razsežnost 
glede na spol in medgeneracijska razsežnost, saj so ženske, starejši in tudi mlajši delavci v 
nestandardnih oblikah zaposlitve nesorazmerno zastopani; poziva države članice in 
Komisijo, naj spremljajo to neravnovesje in se borijo proti njemu;

7. poziva države članice k izvajanju Direktive 97/81/ES in Direktive 99/70/ES;

8. pozdravlja sprejetje Direktive 2008/104/ES in poziva k njenemu hitremu izvajanju;

9. poudarja, da morajo biti nestandardne oblike tesno povezane s podporo delavcem, ki 
prehajajo z enega delovnega mesta na drugo ali iz enega v drug zaposlitveni status;

10. spodbuja države članice, naj razvijejo dejavne politike posredovanja, s katerimi bodo 
delavcem, ki ponovno vstopajo na trg dela, omogočile individualno podporo v obdobju, ki 
ga nujno potrebujejo za to, da bi z usposabljanjem in prekvalificiranjem postali bolj 
zaposljivi; brezposelni bi se morali hitro ponovno vključiti na trg dela, četudi imajo 
nestandardno pogodbo, saj je najpomembneje obdržati ljudi na trgu dela;

11. poziva Komisijo, naj analizira in spremlja različne vrste instrumentov, razvitih v okviru 
nacionalnih aktivacijskih politik;

12. poziva Unijo in države članice, naj izkoreninijo nezakonito zaposlovanje, in meni, da 
lahko izvajanje strategij prožne varnosti pripomore k boju proti nezakonitemu 
zaposlovanju in pri spremembi zelo nestandardnih oblik dela v manj negotove;

13. poudarja, da je treba ustvariti visokokakovostna delovna mesta, vključno z zelenimi 
delovnimi mesti, ter zagotoviti socialno kohezijo; zato meni, da bodo ljudje napore, ki se 
zahtevajo od njih, laže sprejeli, če jih bodo dojeli kot pravične in kot jamstvo za 
zaposlovanje in socialno vključenost;

B. Prožna varnost in zanesljive poklicne poti

14. meni, da bi morala biti prožna varnost opredeljena kot združevanje prožnosti in varnosti 
na trgu dela, tako da bi prispevala k povečanju produktivnosti in kakovosti delovnih mest 
z zagotavljanjem varnosti, ob tem pa podjetjem omogočala prožnost, potrebno za 
ustvarjanje delovnih mest kot odgovor na spreminjajoče se potrebe trga; meni, da zahteve 
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po prožnosti in varnosti niso protislovne in se medsebojno podpirajo;

15. meni, da je zlasti glede na sedanje ekonomske razmere izvajanje prožne varnosti še toliko 
pomembnejše, ter opozarja, da izvajanje načel prožnosti zahteva ambiciozno zastavljene 
strukturne reforme, ki temeljijo na trdnem dogovoru;

16. meni, da podjetja ne zaupajo trgu dela in ga glede na sedanjo ekonomsko krizo štejejo za 
nezanesljivega ter nimajo dolgoročne vizije;

17. glede na sodobno organizacijo dela poziva k oblikovanju prožnih in varnih pogodb; 
vseeno meni, da bi morale ostati zaposlitvene pogodbe za nedoločen čas glavna oblika 
zaposlitve, pri čemer je treba upoštevati, da imajo nekateri raje nestandardne pogodbe, 
zlasti študentje ali mladi, ki potrebujejo različne izkušnje;

18. obsoja zlorabe pri nadomeščanju redne zaposlitve z oblikami nestandardnih pogodb, ki 
škodujejo splošni javnosti, zaposlenim in tekmecem; poudarja, da pomenijo take oblike 
pogodb kršitev evropskega socialnega modela;

19. je trdno prepričan, da bi morale – ob upoštevanju različnih tradicij v državah članicah –
vse oblike zaposlitve spremljati temeljne pravice, ki vključujejo: enako obravnavanje pri 
zaposlovanju, zdravstveno varstvo in varnost delavcev ter določbe o delovnem času in 
času počitka, svobodo združevanja in zastopanosti, kolektivna pogajanja, kolektivne 
ukrepe in dostop do usposabljanja;

20. poziva EU in države članice, naj okrepijo svoja prizadevanja za vlaganje v spretnosti in 
usposabljanje, da bi podprle trajnostni razvoj; zato poziva države članice, naj z aktivnim 
izvajanjem in financiranjem strategij vseživljenjskega učenja vlagajo v ljudi;

21. poziva države članice, naj izvajajo politike, ki ljudem omogočajo boljše vzdrževanje 
ravnovesja med prožnim delom in družinskim življenjem, pri čemer naj zagotovijo, da bo 
odpiralni čas ustanov za varstvo otrok prilagojen delovniku;

22. toplo priporoča, naj zaposlovalna pobuda EU vključuje hitro posredovanje v trenutku, ko 
se delovna mesta dejansko izgubljajo, predvsem za zmanjšanje tveganja, da bi bili ljudje 
izključeni s trga dela;

23. poziva države članice, naj z osebnim svetovanjem, intenzivnim usposabljanjem in 
preusposabljanjem, subvencioniranim zaposlovanjem ter finančno pomočjo za 
samozaposlitev in ustanovitev podjetja okrepijo aktivacijske programe, zlasti za 
nizkokvalificirane delavce;

24. poziva Komisijo in države članice, naj odpravijo upravne obremenitve, da bi spodbudile 
poslovno okolje, zlasti za mala in srednja podjetja;

25. poziva države članice, naj poročajo o stanju v zvezi z izvajanjem možnih pristopov k 
prožni varnosti;

C. Nove oblike socialnega dialoga
26. meni, da je uradno priznanje vloge socialnih partnerjev v novi pogodbi napredek, saj je 
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priznana njihova samostojnost in ponovno potrjen pomen njihove podpore pri spodbujanju 
socialnega dialoga;

27. meni, da priznanje tripartitnega zasedanja za rast in zaposlovanje kot institucionalnega 
telesa prispeva k udeležbi socialnih partnerjev v ekonomski politiki EU;

28. meni, da je prispevek evropskih in nacionalnih socialnih partnerjev k doseganju strategije 
EU2020 posebej pomemben v zvezi z doseganjem ciljev zaposlovanja in izvajanjem 
agende prožne varnosti;

29. poziva nacionalne socialne partnerje k preseganju zadržkov pred „izključenimi“ delavci 
(delavci z nestandardnimi ali zelo nestandardnimi pogodbami) ter naj njihove pravice in 
zahteve glede socialne varnosti uravnajo s tistimi, ki jih imajo „vključeni“ delavci;

30. poziva socialne partnerje na evropski in nacionalni ravni, naj podprejo naložbe v strategije 
vseživljenjskega učenja;

31. ugotavlja, da se udeleženost socialnih partnerjev pri oblikovanju in izvajanju politik po 
državah članicah močno razlikuje, da pa na splošno prevladujejo težnje k uporabi širše 
palete instrumentov za dosego ciljev politik; meni, da je kakovost socialne in 
institucionalne podpore, ki jo imajo socialni partnerji, verjetno odločilna za kakovost 
njihovega prispevka;

32. meni, da so se kolektivna pogajanja izkazala za učinkovit instrument za ohranjanje 
zaposlenosti in da podjetjem omogočajo, da poiščejo prožne rešitve za spoprijemanje z 
gospodarskim upadom;

33. je prepričan, da je vloga vlad odločilna pri zagotavljanju osnovnih pogojev za vključujoča 
in učinkovita kolektivna pogajanja ter za vključitev tripartitnih struktur, da bi k javnemu 
oblikovanju politik pritegnili socialne partnerje v skladu z nacionalnimi praksami in 
tradicijami;

34. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Odboru za 
socialno zaščito, Evropskemu odboru za zaposlovanje ter vladam in parlamentom držav 
članic in držav kandidatk.



PE439.183v02-00 8/10 PR\808006SL.doc

SL

OBRAZLOŽITEV

Evropska unija in njene države članice se soočajo z globoko finančno, ekonomsko in socialno 
krizo. V zaščito čim več delovnih mest ter čim več zaposlitev v Evropi morajo vložiti velika 
prizadevanja.

Poročevalka je prepričana, da lahko evropski socialni modeli, katerih cilji so trajnostna rast, 
polna zaposlenost, socialni napredek, blaginja in socialna varnost, Evropsko unijo in njene 
države članice vodijo skozi krizo.

Za prebroditev krize in zaščito zaposlovanja, preprečitev množične brezposelnosti in pomoč 
brezposelnim, da najdejo novo delovno mesto, moramo okrepiti prizadevanja za naložbe v 
spretnosti, usposabljanje in ustvarjanje trajnostnih delovnih mest.

V zvezi s tem poročevalka pričakuje, da bo Evropski svet na spomladanskem zasedanju leta 
2010 dosegel sporazum o jasnih navodilih in konkretnih ukrepih za zaščito delovnih mest in 
ustvarjanje zaposlitvenih možnosti v okviru strategije EU2020.

V okviru strategije EU2020 bi moral biti cilj učinkovit začetek obsežne evropske 
zaposlovalne pobude, na eni strani z zagotovitvijo brezplačne ustanovitve podjetja povsod po 
Evropi v treh dnevih in z izpolnitvijo formalnosti za zaposlitev prvih delavcev na enotni 
dostopni točki, na drugi strani pa z okrepitvijo aktivacijskih programov, zlasti za 
nizkokvalificirane delavce, z osebnim svetovanjem, intenzivnim usposabljanjem ali 
preusposabljanjem in izpopolnjevanjem delavcev, s pripravništvom, subvencioniranim 
zaposlovanjem in finančno pomočjo za samozaposlitev in ustanovitev podjetja; poleg tega 
podpira izplačila Komisije iz Evropskega socialnega sklada, da se spodbudi razvoj in 
izpopolnjevanja strokovnega znanja.

Ta zaposlovalna pobuda bi morala vključevati hitro posredovanje v času, ko se delovna mesta 
dejansko izgubljajo, predvsem za zmanjšanje tveganja, da bi bili ljudje izključeni s trga dela. 
Za takšno posredovanje bodo potrebne precejšne naložbe v usposabljanje, vključno s 
povečanjem števila izvajalcev usposabljanja in bolj usklajenimi programi za ponovno 
povezavo usposabljanja in dela. Samo kratkoročni ukrepi ne bodo zadostovali, pač pa si bo 
treba prizadevati za možnost usposabljanja na visoki ravni, s čimer se bo povečala splošna 
usposobljenost v Evropski uniji in bo mogoče zadostiti spreminjajočim se potrebam sedanjega 
gospodarstva.

Poročevalka meni, da bodo prebivalci napore, ki se zahtevajo od njih, laže sprejeli, če jih 
bodo dojeli po eni strani kot pravične, po drugi pa kot jamstvo za zaposlovanje in socialno 
vključenost. Zaradi tega morajo države članice vlagati v ljudi z aktivnim izvajanjem strategij 
vseživljenjskega učenja in dodatno finančno podporo. Tako morajo socialni partnerji na 
evropski in nacionalni ravni podpreti naložbe v strategije vseživljenjskega učenja. Nacionalni 
cilj vlad in socialnih partnerjev za finančne naložbe v vseživljenjsko učenje pomaga pri 
doseganju zanesljivih zaposlitvenih poti.

Poročevalka je prepričana, da je treba v zaposlitveni in socialni politiki dejavno spodbujati 
enake možnosti za ženske in moške.
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Podatki

Skupna stopnja brezposelnosti v EU-27 se je leta 2009 z 8 % povečala na 9,6 % (za moške s 
7,8 na 9,8 % in za ženske z 8,1 na 9,3 %).

V zadnjih letih je skupno število zaposlenih s skrajšanim delovnim časom ostalo visoko in 
stabilno, pri čemer je delež v EU-15 višji kot v državah članicah, ki so k EU pristopile 
kasneje. Delež teh delavcev se je v EU-27 leta 2009 povečal za 0,5 odstotne točke primerjavi 
z letom 2008. Gre za precej veliko povečanje, saj se je med letoma 2006 in 2008 na splošno ta 
delež povečal le za 0,1 odstotne točke. Leta 2008 je več kot 18 % vseh zaposlenih v EU-27 
delalo s skrajšanim delovnim časom (31 % vseh zaposlenih žensk in skoraj 8 % zaposlenih 
moških), od vseh zaposlenih za skrajšani delovni čas pa je 24 % to počelo neprostovoljno 
(skoraj 30 % moških in več kot 22 % žensk). Glavni razlog za neprostovoljno delo s 
skrajšanim delovnim časom (24 % neprostovoljno zaposlenih s skrajšanim delovnim časom) 
je, da niso mogli najti dela s polnim delovnim časom.

Na zaposlene s pogodbami za določen čas bolj vplivajo gospodarske razmere. Skupno število 
zaposlenih v EU-27 s pogodbo za določen čas je med letoma 2007 in 2009 padlo za 1,7 
milijona. To pomeni zmanjšanje v višini 6,3 %, kar je veliko več od 1,3-odstotnega 
zmanjšanja števila zaposlenih s stalno pogodbo v istem obdobju.

Število samozaposlenih je od leta 2000 upadalo, vendar se je v zadnjih letih ustalilo. Leta 
2007 je bilo več kot 15 % vseh zaposlenih v EU-27 samozaposlenih (razlika med moškimi in 
ženskami je bila približno šest odstotnih točk) v primerjavi s 7 % v ZDA.

Od vseh zaposlenih jih ima 14 % pogodbo za določen čas (leto 2008). Glavna razloga sta 
izobraževanje in usposabljanje, ali pa niso mogli najti stalne službe.

Približno 5 % vseh zaposlenih dela od doma (leto 2008).

Prožna varnost

Nestandardna zaposlitev pomeni delovno razmerje, ki ne ustreza standardnemu modelu 
zaposlitve s polnim delovnim časom oz. redni zaposlitvi za nedoločen čas pri enem samem 
delodajalcu za dolgo časovno obdobje. Prožne pogodbe so instrument, ki se v državah 
članicah uporablja kot del politike zaposlovanja in brezposelnim pomaga priti do dela. 
Pojavljati so se začele tudi zelo nestandardne oblike zaposlitve (pogodbe o zaposlitvi, ki 
trajajo manj kot šest mesecev, delovnik, krajši od 10 ur, nezapisane pogodbe o zaposlitvi). Te 
oblike zaposlitve prevladujejo predvsem med mladimi (starimi od 19 do 29 let) in starejšimi 
(več kot 50 let), ženskami in nizkokvalificiranimi delavci. Delavci z zelo nestandardnimi 
oblikami zaposlitve imajo manj usposabljanja, bolj omejene poklicne možnosti in nižji 
dohodek v primerjavi z drugimi kategorijami delavcev, s tem pa tudi bolj negotov 
zaposlitveni profil.

Poročevalka je prepričana, da bi morale države članice nadzirati in analizirati razvoj na 
področju vseh vrst pogodb.

Prepričana je tudi, da bi s strogim izvajanjem strategij prožne varnosti pripomogli k 
preprečevanju nezakonitega zaposlovanja in omilili negotov značaj zelo nestandardnih oblik 
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zaposlitve. V okviru strategije prožne varnosti se je bolje osredotočiti na prehod v kakovostno 
zaposlovanje kot na ohranjanje delovnih mest. Glede na to bi morale države članice vlagati v 
dejavne politike glede trga dela in institucionalne reforme. Poleg tega je poročevalka 
prepričana, da bi morale države članice kritično analizirati zakonodajo o varstvu zaposlitve, 
saj bi to razjasnilo glavne razlike med državami članicami v primeru dolgotrajne 
brezposelnosti in trajanju zaposlitve.

Poročevalka je prepričana, da ima razprava o nestandardni zaposlitvi pomembno razsežnost z 
vidika spola, saj so v standardnih zaposlitvenih razmerjih moški nesorazmerno zastopani, v 
delovni sili pa je vedno več žensk, ki delajo po nestandardnih pogojih.

Socialni dialog

Poročevalka meni, da je uradno priznanje vloge socialnih partnerjev v novi pogodbi napredek, 
saj priznava njihovo samostojnost in ponovno potrjuje podporo, ki jo mora Evropska unija 
dati spodbujanju socialnega dialoga. Priznanje tripartitnega zasedanja o rasti in zaposlovanju 
kot institucionalnega telesa prispeva k udeležbi socialnih partnerjev v gospodarski politiki 
Evropske unije.

Prispevek evropskih in nacionalnih socialnih partnerjev k uresničevanju strategije EU2020 je 
posebej pomemben za doseganje zaposlitvenih ciljev in izvajanje načrta o prožni varnosti. 
Zaradi tega bi morali socialni partnerji na nacionalni ravni preseči zadržke pred 
„izključenimi“ delavci (zaposlenimi z nestandardnimi ali zelo nestandardnimi pogodbami) ter 
uravnotežiti njihove pravice in socialno varnost z „vključenimi“ delavci.

Sektorska raven je glavna raven za pogajanja v večini zahodnoevropskih držav ter v številnih 
srednje- in vzhodnoevropskih državah.

Udeležba socialnih partnerjev pri oblikovanju nacionalnih ukrepov za odzivanje na krize se 
močno razlikuje, odvisno od tradicij in struktur, povezanih z odnosi med delavci in 
delodajalci v državah, ter od narave sprejetih ukrepov. V številnih državah so se socialni 
partnerji pritožili, da jih vlada ne povabi k udeležbi in se s z njimi ne posvetuje pri pripravi 
svojih ukrepov.

Čeprav so razlike v udeleženosti socialnih partnerjev pri oblikovanju in izvajanju politik, na 
splošno prevladujejo težnje k uporabi širše palete instrumentov za dosego ciljev politik. 
Kakovost socialne in institucionalne podpore, ki jo imajo socialni partnerji, je verjetno 
odločilna za kakovost njihovega prispevka k strategiji EU2020.


