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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker Unija v skladu s členom 3 Pogodbe o Evropski uniji spodbuja socialno pravičnost in 
varstvo; ker je eno od temeljnih načel Evropske unije prosto gibanje delavcev; ker 
člen 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa, da Unija pri opredeljevanju 
in izvajanju svojih politik in dejavnosti upošteva zahteve, ki so povezane s 
spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, 
bojem proti socialni izključenosti in zagotavljanjem visok stopnje izobraževanja in 
usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja; ker je v členu 45(2) PDEU določeno 
načelo enakega obravnavanja, ki prepoveduje vsakršno diskriminacijo na podlagi 
državljanstva delavcev držav članic v zvezi z zaposlitvijo, plačilom in drugimi 
delovnimi in zaposlitvenimi pogoji;

B. ker se izvaja več kot 2,3 milijona napotitev za opravljanje storitev v drugih državah 
članicah; ker je svoboda opravljanja storitev ključna za enotni trg in bi morala biti v 
korist vsem; ker bi bilo treba dovoliti prosti pretok storitev in delavcev na enotnem trgu 
in obenem zagotoviti tudi pravice delavcev ter podjetjem ne bi smeli omogočati, da se 
izognejo socialni in zaposlitveni zakonodaji in praksam; ker je treba ustrezno upoštevati 
okoljske in socialne vidike, da se pripravi podlaga za trajnostni trg storitev brez 
okoljskega in socialnega dampinga;

C. ker je za boj proti podnebnim spremembam potreben bolj celovit in medsebojno 
povezan trg storitev; ker je treba enako obravnavati gospodarske, okoljske in socialne 
vidike, da se pripravi podlaga za trajnostni trg storitev brez okoljskega in socialnega 
dampinga in v skladu s pravičnim prehodom;

D. ker prosti pretok storitev podjetjem omogoča zaposlovanje iz večjega nabora talentov in 
iz vseh skupin, zlasti mladih, migrantov in dolgotrajno brezposelnih; ker je lahko enotni 
trg trajnosten in poveča blaginjo le, če bo deloval po pravičnih in skupnih pravilih; ker 
imata varstvo in spodbujanje poštenih plač ter dostojnih delovnih razmer in 
zaposlitvenih pogojev ključno vlogo pri oblikovanju dobro delujočega, pravičnega in 
trajnostnega enotnega trga za kakovostne storitve; ker je treba v zvezi s tem učinkovito 
in dosledno izvajati in spremljati zakonodajo Unije o prostem in pravičnem gibanju 
oseb, delavcev, blaga in storitev; ker je vloga Evropskega organa za delo predvsem 
nadzor nad spoštovanjem prava Unije na področju mobilnosti delavcev;

E. ker 27 % dodane vrednosti proizvedenega blaga v EU ustvarijo storitve in ta sektor šteje 
14 milijonov delovnih mest, ki podpirajo proizvodnjo1;

F. ker se zaradi prostega pretoka storitev ne bi smeli poslabšati delovne razmere, zdravje 
in varnost delavcev; ker je ta kriza razkrila pomanjkljivosti v varstvu mobilnih in 
čezmejnih delavcev; ker so bile smernice Komisije o ponovni vzpostavitvi prostega 
gibanja osredotočene predvsem na zagotavljanje varnih storitev za državljane in 

1 Rytter Synesen, E., Hvidt Thelle, E., Making EU Trade in Services Work for All (Da bo trgovina s storitvami v 
EU služila vsem), Copenhagen Economics, Köbenhavn, 2018.
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prebivalce držav, ne pa tudi na zagotavljanje varnih pogojev za delavce; ker obsežna 
epidemija covida-19 kaže, kako lahko slabe delovne razmere vplivajo na mobilne 
delavce;

G. ker večino delavcev v Evropski uniji zaposlujejo mala in srednja podjetja; ker še vedno 
prihaja do kršitev zakonodaje Unije, ki ureja opravljanje storitev; ker te kršitve najbolj 
prizadenejo mala in srednja podjetja; ker bi morale pobude, namenjene malim, srednjim 
in zagonskim podjetjem, pomagati tem podjetjem pri izpolnjevanju veljavnih pravil; ker 
je nepoštena konkurenca glavni vir težav malih in srednjih podjetij;

H. ker lahko socialne posledice prostega pretoka storitev vplivajo na domače regije 
mobilnih delavcev izvora in tudi na regije, ki jih gostijo, tako v pozitivnem kot 
negativnem smislu; ker na uspešnost industrijske prenove močno vplivajo demografski 
izzivi v EU; ker zato EU potrebuje zanesljivo kohezijsko politiko ter pošteno in 
zemljepisno uravnoteženo industrijsko politiko, ki bo pomagala odpirati delovna mesta 
in podpirala navzgor usmerjeno socialno konvergenco; ker so učinkovita pravna 
ureditev in kolektivne pogodbe odločilne za zagotavljanje dostojnih zaposlitvenih in 
delovnih pogojev, kakovostnih storitev in poštene konkurence;

I. ker je namen evropske direktive o dostopnosti prispevati k ustreznemu delovanju 
notranjega trga s približevanjem zakonodaje, predpisov in upravnih določb držav članic 
o zahtevah dostopnosti za nekatere storitve, zlasti z odpravo in preprečevanjem ovir za 
prosti pretok nekaterih dostopnih proizvodov in storitev, ki so posledica razlik med 
državami članicami glede zahtev dostopnosti; ker je povpraševanje po dostopnih 
storitvah veliko in se pričakuje znatno povečevanje števila invalidov;

J. ker bi moral biti prosti pretok storitev skladen z načeli evropskega stebra socialnih 
pravic in ne bi smel posegati v nadaljnje izvajanje stebra; ker je bistveno ohraniti 
zakonito pravico javnih organov in držav članic do urejanja storitvenega sektorja, če je 
to v splošnem javnem interesu; ker so iz direktive o storitvah v celoti ali delno 
izključene socialne, zdravstvene in druge javne storitve, saj so zanje v skladu s 
Protokolom št. 26 in členom 14 PDEU potrebni posebni regulativni okviri, da lahko 
delujejo v splošnem interesu;

K. ker ni sistema za sistematično zbiranje podatkov na ravni EU, ki bi zagotavljal ustrezne 
podatke o mobilnih delavcih ali bi delavcem omogočal opredelitev socialnovarnostnega 
statusa ter uveljavljanje pridobljenih pravic; ker so dostop do informacij o veljavnih 
pravilih ter dejanska skladnost, spremljanje in izvrševanje nujni pogoji za pošteno 
mobilnost in boj proti zlorabam sistema; ker bi bilo zato treba spodbujati in uporabljati 
digitalno tehnologijo, saj lahko olajša nadzor in izvrševanje zakonodaje, ki varuje 
pravice mobilnih delavcev, seveda v skladu s pravili o varstvu podatkov;

1. želi opomniti, da prosti pretok storitev prispeva h gospodarski rasti v EU in ustvarja 
zaposlitvene priložnosti; ve, da direktiva o storitvah temelji na načelu namembne 
države, in meni, da se ta določba ne bi smela spremeniti; meni, da mora biti prosti 
pretok storitev zagotovljen brez kršenja delavskih in socialnih pravic; želi spomniti, da 
načeli enakega obravnavanja in prostega gibanja ne veljata le za ponudnike storitev, pač 
pa tudi za delavce; meni, da prosti pretok storitev samodejno pomeni tudi prosto in 
pošteno gibanje delavcev in da je tudi za notranji trg koristno, kadar so izpolnjena 
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pravila o delovnih pogojih ter zagotovljena zdravje in varnost mobilnih delavcev; 
poudarja, da bi izvajanje evropskega stebra socialnih pravic kot minimalnega standarda 
pomagalo okrepiti pravice in varstvo evropskih delavcev;

2. poudarja, da zakonodaja Unije o prostem pretoku storitev nikakor ne posega v 
uveljavljanje temeljnih pravic, priznanih v državah članicah in na ravni Unije, vključno 
s pravico do stavke ali drugih ukrepov, kot je predvideno v posameznih sistemih 
odnosov med socialnimi partnerji v državah članicah, v skladu z nacionalnim pravom 
in/ali prakso, prav tako pa ne posega v pravico do pogajanj o kolektivnih pogodbah ter 
sklepanja in izvrševanja kolektivnih pogodb ali izvajanja kolektivnih ukrepov v skladu z 
nacionalnim pravom in/ali prakso; poudarja, da je kakovostna zakonodaja in njeno 
dejansko izvajanje dolgoročna naložba;

3. poziva k učinkovitejšemu usklajevanju na ravni EU in k okrepitvi zavez glede 
obravnavanja najpomembnejših socialnih izzivov ob spoštovanju raznolikosti 
nacionalnih sistemov in pristojnosti držav članic ter načel sorazmernosti in 
subsidiarnosti; želi opozoriti na ustavno pravico držav članic, da presežejo minimalne 
ravni, določene v direktivah Evropske unije, če s tem ne ustvarijo nepotrebnih in 
nesorazmernih ovir; poudarja, da je potrebno dobro sodelovanje med državami 
članicami pri zbiranju podatkov o mobilnih delavcih, da bi na tem področju premostili 
vrzeli v nacionalnih praksah, izboljšali dostop do razpoložljivih informacij ter ustvarili 
predvidljiv in dostopen notranji trg dela;

4. poziva države članice, naj na standardiziranih spletiščih, skladnih z zakonodajo Unije, 
objavijo vse informacije o pogojih napotitve, zlasti v zvezi z lokalnimi in regionalnimi 
kolektivnimi pogodbami ter tistimi, ki se splošno uporabljajo; poudarja, da je bistven 
dostop do informacij, saj zagotavlja pravno jasnost delodajalcem in omogoča boljše 
varstvo pravic delavcev; poziva države članice, naj pravilno in pravočasno izvajajo in 
spremljajo spremenjeno direktivo o napotitvi delavcev ter jih tako med napotitvijo v 
okviru prostega opravljanja storitev zaščitijo, in sicer z določitvijo obveznih predpisov o 
delovnih pogojih ter o varovanju zdravja in varnosti delavcev; poziva Komisijo, naj 
zaščiti pravice delavcev pri prostem pretoku storitev; poziva Komisijo, naj še naprej 
spremlja uspešnost držav članic pri prenosu in izvajanju zakonodaje ter naj skupaj z 
državami članicami, socialnimi partnerji in deležniki razvije pregledne in participativne 
ocene, ki bi morale temeljiti na kvantitativnih in tudi kvalitativnih merilih;

5. poudarja, da se morajo zaveze zelenega dogovora EU in potreba po pravičnem prehodu 
odražati tudi v pristopu k notranjemu trgu storitev ter da je treba kot pogoj za povečanje 
produktivnosti spodbujati visoko raven socialnih in okoljskih standardov; poudarja, da 
bo imelo pri doseganju teh ciljev precejšnjo vlogo javno naročanje; poziva države 
članice, naj ozaveščajo in bolje izkoristijo že obstoječe programe2 za spodbujanje 
zelenih storitev v okviru javnega naročanja3, da bi dosegle krožno gospodarstvo; 
poudarja pomen storitev, ki omogočajo merljivo zmanjšanje okoljskega odtisa (zelene 

2 npr.: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(20
19)_366_final.pdf
3 Tematski sektor Evropskega parlaamenta, The European Services Sector and the Green Transition (Evropski 
storitveni sektor in zeleni prehod), Evropska unija, 2020, na voljo na naslovu: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
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storitve)4; poziva Komisijo, naj začne delo za skupno opredelitev zelenih storitev;

6. poudarja, da se morajo cilji evropskega stebra socialnih pravic, trajnostnega razvoja, 
evropskega zelenega dogovora in strategije za enakost spolov odražati tudi v pristopu k 
enotnemu trgu storitev in kot pogoj za povečanje produktivnosti spodbujati visoko 
raven socialnih in okoljskih standardov; poudarja pomen javnega naročanja pri 
doseganju teh ciljev;

7. poziva Komisijo, države članice in lokalne organe, naj v sodelovanju s socialnimi 
partnerji in Evropskim organom za delo oblikujejo sektorske strategije in akcijske 
načrte za zagotavljanje, spodbujanje in lajšanje mobilnosti delavcev, in sicer z 
izvajanjem ustreznih javnih politik in zagotovitvijo priložnosti za kakovostna delovna 
mesta in dostojne plače, prilagojene znanjem in spretnostim delavcev; zato poziva 
države članice, naj poskrbijo za skladnost, da bi mobilnim delavcem zagotovile poštene 
in enake pogoje, prispevale k navzgor usmerjeni socialni konvergenci in okrepile 
upravno sodelovanje med nacionalnimi in lokalnimi upravami; poudarja, da je za 
preprečevanje brezposelnosti mladih in zagotavljanje zaposlovanja potreben dobro 
delujoč trg storitev;

8. poziva javne organe, naj se izogibajo neupravičenim in nesorazmernim oviram za 
delavce in podjetja, zaradi katerih bi bili državljani prikrajšani za delovna mesta, 
socialno varstvo in socialne prejemke, podjetniki pa na ta način ne bi imeli priložnosti 
za oživitev evropskega storitvenega sektorja ter prispevanje k navzgor usmerjeni 
konvergenci in socialni koheziji; poudarja, da lahko države članice zakonito uporabijo 
razloge javnega interesa za omejitev ali zmanjšanje opravljanja čezmejnih storitev, kot 
je odločilo Sodišče Evropske unije; poziva države članice, naj okrepijo boj proti sivi 
ekonomiji in neprijavljenemu delu, saj negativno vplivata na varstvo delavcev in 
izkrivljata konkurenco; poziva tudi k podpiranju delodajalcev z zagotovitvijo 
predvidljivih in nediskriminatornih pogojev delovanja, da bi lahko še naprej ustvarjali 
rast in zagotavljali delovna mesta; meni, da nacionalne določbe, prakse in predpisi o 
dostopu do posebnih poklicev in njihovem opravljanju zaradi javnega interesa in varstva 
delavcev oziroma potrošnikov ne ovirajo poglabljanja enotnega trga;

9. poudarja, da je pandemija covida-19 močno vplivala na gospodarstvo ter omajala prosti 
pretok storitev in prosto gibanje delavcev; pozdravlja, da je Komisija 16. julija 2020 
hitro izdala smernice o sezonskih delavcih v zvezi z uresničevanjem prostega gibanja 
obmejnih, napotenih in sezonskih delavcev v EU med pandemijo koronavirusa; glede na 
te izredne razmere poziva države članice, naj hitro vzpostavijo posebne postopke, s 
katerimi bodo obmejnim in sezonskim delavcem omogočile prehajanje meja, obenem pa 
jim zagotovile tudi varne delovne pogoje; meni, da si bo treba po krizi zaradi pandemije 
covida-19 v vseh ustreznih politikah EU, predvsem politikah za okrepitev notranjega 
trga, prizadevati za oživitev kakovostnega zaposlovanja in storitvenih priložnosti v vsej 
Uniji ter tako podpreti enakopraven in trajnostni razvoj vseh regij EU; meni, da 
oblikovanje trdnih in dolgoročnih politik spodbuja ustvarjanje kakovostnih delovnih 
mest;

4 Tematski sektor Evropskega parlaamenta, The European Services Sector and the Green Transition (Evropski 
storitveni sektor in zeleni prehod), Evropska unija, 2020, na voljo na naslovu: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
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10. ker se družbe v Evropi starajo in ker postaja vse večji problem pomanjkanje 
usposobljene delovne sile, zato bo za preživetje in prihodnost industrije odločilen razvoj 
sistema usposabljanja, ki bo temeljil na povpraševanju in bo skupaj s spodbujanjem 
načela generacijske pomladitve podpiral digitalizacijo, pri čemer morajo imeti ključno 
vlogo sistemi visokošolskega izobraževanja in usposabljanja;

11. poziva Komisijo, naj preuči vrzeli v varstvu in razmisli, ali bi bil potreben pregled 
Direktive 2008/104/ES o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela, da bi 
zagotovila dostojne delovne in zaposlitvene pogoje za delavce, zaposlene pri teh 
agencijah; opozarja, da je pomembno pritegniti socialne partnerje k oblikovanju in 
izvajanju predpisov o opravljanju storitev in poklicev; v zvezi s tem poudarja, da je 
treba zaščito delavcev in vključenost socialnih partnerjev postaviti v središče ter tako 
zagotoviti demokratično delovanje, gospodarsko rast ter visoke socialne in okoljske 
standarde; poziva Komisijo in države članice, naj sindikatom skladno z nacionalno 
prakso zagotovijo dostop do delovnih mest; poziva Komisijo in države članice k 
ukrepom, s katerimi bi okrepile in podprle socialni dialog ter avtonomijo socialnih 
partnerjev, delavce pa spodbudile, da se organizirajo, saj je to osrednje orodje za 
doseganje visokih standardov zaposlovanja;

12. poziva Komisijo, naj okrepi prizadevanja na tem področju in nemudoma omogoči 
delovanje Evropskega organa za delo, da se izboljšata uporaba in izvrševanje 
zakonodaje Unije o mobilnosti delovne sile in koordinaciji sistemov socialne varnosti;

13. države članice poziva, naj se intenzivno zavzamejo za digitalizacijo javnih storitev in 
izvajajo vse komponente sistema za elektronsko izmenjavo informacij o socialni 
varnosti, da bi okrepile sodelovanje med državami članicami in nosilci socialne varnosti 
ter olajšale prosto in pošteno mobilnost evropskih delavcev; poziva države članice, naj 
izboljšajo sodelovanje in izmenjavo informacij v zvezi s sistemi socialne varnosti;

14. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo uporabo digitalnih orodij in 
inšpektoratom za delo zagotovijo zadostna sredstva, da bodo lahko ukrepali proti vsem 
oblikam kršitev; poziva Komisijo, naj pripravi pobudo za evropsko številko socialnega 
zavarovanja, da se delavcem in podjetjem zagotovi pravna varnost, hkrati pa vzpostavi 
tudi učinkovit nadzor nad praksami oddajanja naročil podizvajalcem in preprečijo 
goljufije na področju socialne varnosti, kot so navidezna samozaposlitev, navidezna 
napotitev in navidezne družbe; poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo pregledi, 
ki se izvajajo, sorazmerni, upravičeni in nediskriminatorni; poziva Komisijo, naj 
poskrbi, da bo Evropski organ za delo čim prej začel polno delovati, da bo zagotovljeno 
boljše usklajevanje med nacionalnimi inšpektorati za delo in boj proti čezmejnemu 
socialnemu dampingu;

15. poudarja, da je treba ustvariti dodatne načine za privabljanje nadarjenih posameznikov 
ter prepotrebnih znanj in spretnosti; poziva Komisijo, države članice in lokalne organe, 
naj sodelujejo s socialnimi partnerji ter tako podprejo izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delavcev, da bodo lahko dodobra izkoristili kakovostne zaposlitvene 
možnosti, zlasti s pridobivanjem digitalnih znanj in spretnosti; poziva k boljšemu 
vzajemnemu priznavanju združljivosti znanj in spretnosti ter kvalifikacij, ki ga 
podpirajo obstoječi mehanizmi za priznavanje, kot so portal EURES za zaposlitveno 
mobilnost, spletna platforma Europass in klasifikacijski sistem ESCO;
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16. opozarja, da predlog Komisije o pregledu postopka uradnega obveščanja v zvezi s 
storitvami po nepotrebnem ovira zmožnosti držav članic in lokalnih organov ter 
spodkopava zakonodajno pristojnost držav članic na področju storitev; zato poziva 
Komisijo, naj predlog umakne;

17. želi spomniti, da je Parlament 21. oktobra 2019 pozval Komisijo, naj umakne svoj 
predlog o uvedbi evropske storitvene e-izkaznice; zato jo ponovno poziva, naj predlog 
umakne;

18. poudarja, da se invalidni delavci še naprej srečujejo s številnimi ovirami, ki jim 
otežujejo ali preprečujejo, da bi v celoti izkoristili prosti pretok storitev; poziva države 
članice, naj začnejo nemudoma izvajati evropski akt o dostopnosti, da bi dejansko 
odpravile ovire za delavce invalide ter jim zagotovile dostopne storitve in ustrezne 
pogoje opravljanja storitev; poudarja, da je izjemno pomembno uresničiti popolnoma 
dostopen enotni trg, na katerem bo zagotovljeno enako obravnavanje ter gospodarska in 
socialna vključenost invalidnih delavcev;

19. poziva k nujnemu prenosu Direktive 2019/882 o zahtevah glede dostopnosti za 
proizvode in storitve;

20. poziva Komisijo, naj vidike zdravja in varnosti pri delu vključi kot bistvene elemente za 
krepitev enotnega trga na socialno trajnosten način in za pošteno konkurenco na 
enotnem trgu; meni, da bi morala Komisija sprejeti nov, velikopotezno zastavljen 
strateški okvir EU za zdravje in varnost pri delu, ki bi zajemal prizadevanja za popolno 
preprečitev smrtnih primerov pri delu; poziva Komisijo, naj še naprej določa zavezujoče 
mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost rakotvornim snovem pri delu;

21. poziva Komisijo in države članice, naj izboljšajo predpise EU in usklajevanje med 
nacionalnimi organi, da bi olajšale odkrivanje davčne utaje; spodbuja Komisijo in 
države članice, naj predlagajo zavezujoč akcijski načrt za boj proti davčni utaji.
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