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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vplivu pravil EU o prostem gibanju delavcev in prostem pretoku storitev: mobilnost 
delovne sile v EU kot orodje za usklajevanje potreb in ponudbe na trgu delovne sile
(2020/2007(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju člena 5 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju členov 45, 56, 153 in 154 PDEU,

– ob upoštevanju evropskega stebra socialnih pravic, ki so ga novembra 2017 razglasili 
Evropski svet, Parlament in Komisija,

– ob upoštevanju Konvencije Organizacije združenih narodov o pravicah invalidov,

– ob upoštevanju temeljnih delovnih standardov Mednarodne organizacije dela (MOD) ter 
njenih konvencij in priporočil o uradih za delo in inšpekcijah dela,

– ob upoštevanju obsežnega pravnega reda Unije na področju zdravja in varnosti pri delu, 
zlasti Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za 
spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu1 ter njenih posebnih in z njo 
povezanih direktiv,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 8. junija 2020 z naslovom S prekvalificiranjem in 
izpopolnjevanjem do večje trajnosti in zaposljivosti v podporo okrevanju gospodarstva 
in socialni koheziji,

– ob upoštevanju političnih usmeritev naslednje Evropske komisije za obdobje 2019–
2024 – Bolj ambiciozna Unija, ki jih je predstavila predsednica Komisije Ursula von der 
Leyen,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/1149 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. junija 2019 o ustanovitvi Evropskega organa za delo, spremembi uredb (ES) 
št. 883/2004, (EU) št. 492/2011 in (EU) 2016/589 ter razveljavitvi Odločbe 
(EU) 2016/3442,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji3,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/589 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. aprila 2016 o evropski mreži služb za zaposlovanje (EURES), dostopu delavcev do 

1 UL L 183, 29.6.1989, str. 1.
2 UL L 186, 11.7.2019, str. 21.
3 UL L 141, 27.5.2011, str. 1.
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storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela ter o spremembi 
uredb (EU) št. 492/2011 in (EU) št. 1296/20134,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti5,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 
o koordinaciji sistemov socialne varnosti6,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega 
prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES7,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza 
blaga8,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti9,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim 
prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/8510,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3577/92 z dne 7. decembra 1992 o uporabi 
načela prostega pretoka storitev v pomorskem prometu med državami članicami 
(pomorska kabotaža)11,

– ob upoštevanju Direktive 2014/54/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. aprila 2014 o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru 
prostega gibanja delavcev12,

– ob upoštevanju Direktive 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij13,

– ob upoštevanju Direktive 2002/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. marca 2002 o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti 

4 UL L 107, 22.4.2016, str. 1.
5 UL L 166, 30.4.2004, str. 1. 
6 UL L 284, 30.10.2009, str. 1.
7 UL L 300, 14.11.2009, str. 51.
8 UL L 300, 14.11.2009, str. 72.
9 UL L 293, 31.10.2008, str. 3.
10 UL L 102, 11.4.2006, str. 1.
11 UL L 364, 12.12.1992, str. 7.
12 UL L 128, 30.4.2014, str. 8.
13 UL L 255, 30.9.2005, str. 22.



PR\1217539SL.docx 5/14 PE660.195v01-00

SL

v cestnem prometu14,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 1999/63/ES z dne 21. junija 1999 o sporazumu o 
razporejanju delovnega časa pomorščakov, sklenjenim med Združenjem ladjarjev 
Evropske skupnosti (ESCA) in Federacijo sindikatov delavcev v prometu Evropske 
unije (FST)15, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2009/13/ES z dne 
16. februarja 2009 o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev 
Evropske skupnosti (ECSA) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) o 
Konvenciji o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 200616,

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 
16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev17,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
28. junija 2018 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru 
opravljanja storitev18,

– ob upoštevanju Direktive 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru 
opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju 
prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI)19,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2020/1057 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
15. julija 2020 o določitvi posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in 
Direktivo 2014/67/EU za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa ter 
spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje in Uredbe (EU) 
št. 1024/201220,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2019/1181 z dne 8. julija 2019 o smernicah za 
politike zaposlovanja držav članic21,

– ob upoštevanju Sklepa (EU) 2016/344 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
9. marca 2016 o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri ukrepanju 
proti neprijavljenemu delu22,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 22. maja 2017 o evropskem ogrodju kvalifikacij 
za vseživljenjsko učenje in razveljavitvi priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 23. aprila 2008 o uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje23,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. junija 2020 o evropskem varstvu čezmejnih in 

14 UL L 80, 23.3.2002, str. 35.
15 UL L 167, 2.7.1999, str. 33.
16 UL L 124, 20.5.2009, str. 30.
17 UL L 18, 21.1.1997, str. 1.
18 UL L 173, 9.7.2018, str. 16.
19 UL L 159, 28.5.2014, str. 11.
20 UL L 249, 31.7.2020, str. 49.
21 UL L 185, 11.7.2019, str. 44.
22 UL L 65, 11.3.2016, str. 12.
23 UL C 189, 15.6.2017, str. 15.
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sezonskih delavcev v času krize zaradi COVID-1924,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. septembra 2017 o novem programu znanj in 
spretnosti za Evropo25,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. januarja 2014 o učinkovitih inšpekcijah dela 
kot strategiji za izboljšanje pogojev dela v Evropi26,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 15. julija 2020 
z naslovom Načrt okrevanja za Evropo in večletni finančni okvir 2021–2027,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 5. maja 2020 z 
naslovom Trajnostno financiranje vseživljenjskega učenja ter razvoja znanj in spretnosti 
zaradi pomanjkanja kvalificirane delovne sile (raziskovalno mnenje na zaprosilo 
hrvaškega predsedstva),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 1. julija 2020 z naslovom Program znanj in 
spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost 
(COM(2020)0274) in delovnih dokumentov služb Komisije, ki sta priložena temu 
sporočilu (SWD(2020)0121) in (SWD(2020)0122),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. januarja 2020 z naslovom Močna socialna 
Evropa za pravičen prehod (COM(2020)0014),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. decembra 2019 z naslovom Letna 
strategija za trajnostno rast za leto 2020 (COM(2019)0650),

– ob upoštevanju predloga skupnega poročila Komisije in Sveta o zaposlovanju z dne 
17. decembra 2019, priloženega sporočilu o letni strategiji za trajnostno rast za 
leto 2020,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 z naslovom Evropski 
zeleni dogovor (COM(2019)0640),

– ob upoštevanju Poročila Komisije z dne 25. septembra 2019 o uporabi in izvajanju 
Direktive 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o 
izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja 
storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek 
informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) (COM(2019)0426),

– ob upoštevanju letnega poročila Komisije o mobilnosti delovne sile v EU za leto 2019,

– ob upoštevanju poročila Cedefopa Skills forecast trends and challenges to 2030 
(Napoved glede znanj in spretnosti: trendi in izzivi do leta 2030),

– ob upoštevanju poročila Eurofounda Posted workers in the European Union (Napoteni 

24 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0176.
25 UL C 337, 20.9.2018, str. 135.
26 UL C 482, 23.12.2016, str. 31.
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delavci v Evropski uniji) (2010)27 in nacionalnih poročil,

– ob upoštevanju gospodarske napovedi Komisije iz pomladi 2020, objavljene 
6. maja 2020,

– ob upoštevanju smernic Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) z 
dne 24. aprila 2020 z naslovom COVID-19: nazaj na delovna mesta – Prilagajanje 
delovnih mest in zaščita delavcev,

– ob upoštevanju študije Parlamenta (2015) EU Social and Labour Rights and EU 
Internal Market Law (Socialne pravice in pravice delavcev v EU in pravo o notranjem 
trgu EU),

– ob upoštevanju študije Komisije iz leta 2015 Wage setting systems and minimum rates 
of pay applicable to posted workers in accordance with Directive 96/71/EC in a 
selected number of Member States and sectors (Sistemi določanja plač in minimalna 
plačila, ki se uporabljajo za napotene delavcev v skladu z Direktivo 96/71/ES v 
nekaterih državah članicah in sektorjih),

– ob upoštevanju študije Eurofounda iz leta 2015 z naslovom Socialna dimenzija 
mobilnosti znotraj Evropske unije: vpliv na javne storitve,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za 
kmetijstvo in razvoj podeželja,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A9 0000/2020),

A. ker člen 45 PDEU določa, da mora prosto gibanje vključevati odpravo vsakršne 
diskriminacije na podlagi državljanstva delavcev držav članic v zvezi z zaposlitvijo, 
plačilom in drugimi delovnimi in zaposlitvenimi pogoji;

B. ker so prosto gibanje delavcev, svoboda ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev 
temeljna načela notranjega trga;

C. ker je prosto gibanje oseb ključno za evropski projekt, koristi tako državam članicam 
pošiljateljicam kot gostiteljicam in je tudi bistveno za doseganje ciljev ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije; ker EU trenutno ne izkorišča vseh možnosti mobilnosti 
v EU;

D. ker sta pomanjkanje delovne sile in beg možganov, zlasti po finančni krizi, v nekaterih 
državah članicah dosegla kritične ravni in ovirata nadaljnjo gospodarsko rast;

E. ker je treba za zaščito pravic mobilnih delavcev in spodbujanje lojalne konkurence med 
podjetji, zlasti malimi in srednjimi podjetji (MSP), izboljšati, uskladiti in poenostaviti 
čezmejno izvrševanje prava Unije na področju mobilnosti delovne sile ter odpraviti 

27 http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2010/working-conditions-industrial-relations/posted-
workers-in-the-european-union.
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zlorabe;

F. ker je bil Evropski organ za delo (ELA) ustanovljen, da bi pripomogel h krepitvi 
pravičnosti in zaupanja na notranjem trgu, prostega gibanja delavcev, napotitve 
delavcev in zelo mobilnih storitev, pa tudi da bi izboljšal sodelovanje med državami 
članicami pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu;

G. ker nestandardne oblike dela in navidezne samozaposlitve dolgoročno ogrožajo sisteme 
socialnega zavarovanja in povečujejo število prekarnih zaposlitev ter jih je torej treba 
preprečevati; ker lahko zaradi vse pogostejših oddaj naročil podizvajalcem prihaja do 
zlorab, čeprav so take oddaje naročil ugodne za podjetja in ranljive delavce;

H. ker je socialna kohezija eno od glavnih načel politik Unije; ker so delovni pogoji in 
plače v Uniji še vedno precej različni, razlike v plačah pa so med glavnimi razlogi za 
odhod delavcev iz domačih držav;

I. ker zlorabe, kot je socialni damping, zmanjšujejo podporo načelom notranjega trga in 
konkurenčnosti podjetij, zlasti MSP, ter ogrožajo pravice evropskih delavcev in 
zaupanje v evropsko povezovanje; ker se podjetja, zlasti MSP, soočajo z zapletenim 
regulativnim sistemom za mobilnost delovne sile, težavami zaradi birokracije ter 
različnimi in pogosto nasprotujočimi si nacionalnimi zakonodajami;

J. ker več kot 8 % mobilnih delavcev dela v sektorjih zdravstvenega varstva in socialnega 
dela, več kot 7 % v sektorju prevoznih storitev in več kot 10 % v nastanitvenem in 
živilskem sektorju;

K. ker je pandemija covida-19 pokazala, da so zelo mobilni delavci, ki se pogosto gibajo v 
Evropski uniji ali v njo in iz nje, med krizo javnega zdravja nenadomestljivi ter da so 
sezonski in napoteni delavci med pandemijo kljub velikim tveganjem za njihovo zdravje 
in zdravje njihovih družin izjemno veliko prispevali k obstoju trgovine in gospodarstva 
EU;

L. ker sezonski in napoteni delavci med pandemijo covida-19 pogosto niso imeli dostopa 
do osnovnega zdravstvenega varstva ali pa so bili deportirani iz države članice, kar je 
ogrozilo njihovo zdravje ter zdravje drugih potnikov in oseb, s katerim so bili v stiku;

M. ker je izbruh covida-19 razkril in poslabšal težke delovne in življenjske pogoje več sto 
tisoč sezonskih delavcev v EU, pri čemer gre večinoma za čezmejne delavce in delavce 
migrante;

N. ker je ta pandemija razkrila več strukturnih pomanjkljivosti regulativnega okvira, ki 
niso nujno povezane le s pandemijo;

O. ker bi morala mobilnost delovne sile, zlasti napotitev delavcev, lajšati izmenjavo znanj 
in spretnosti ter poklicnih izkušenj, v resnici pa povzroča nenehna trenja med državami 
članicami;

P. ker sta neskladje med ponudbo znanj in spretnosti ter povpraševanjem po njih, pa tudi 
njihovo pomanjkanje, pomembna izziva za trg dela, izobraževalne sisteme in sisteme 
usposabljanja v Uniji; ker med delovno silo zelo primanjkuje digitalnih znanj in 
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spretnosti; ker sta vzajemno priznavanje in preglednost kvalifikacij ključna za reševanje 
tega, težave pri priznavanju tujih kvalifikacij pa ovirajo čezmejno mobilnost;

Q. ker lahko učinkovit tristranski dialog uspešno dopolni vladna in institucionalna 
prizadevanja za odpravo obstoječih trenj in nesoglasij v EU, vendar na ravni Unije še 
vedno ni dovolj razvit;

1. opozarja, da mora zaščita delovnih pogojev mobilnih delavcev zajemati prosto gibanje 
delavcev in svobodo opravljanja storitev; je zaskrbljen zaradi pomanjkljive zaščite 
čezmejnih in mobilnih delavcev na ravni EU, ki jo je razkrila pandemija covida-19; 
poudarja, da se delavcev ne sme prezreti zaradi uveljavljanja pravice do prostega 
gibanja ali pravil Unije o svobodi opravljanja storitev;

2. opozarja na naravo vseevropskih dobavnih verig v strateških industrijskih sektorjih, ki 
so ključen vir zaposlitev in dejavnosti za mobilne delavce in storitvena podjetja ter na 
katere močno vplivajo neusklajene in dolge karantene, ki jih države članice odrejajo v 
prizadevanjih za spopadanje s pandemijo;

3. opozarja, da bi lahko dolge karantene, ki se pogosto odredijo pred prihodom in ob 
povratku, močno obremenile podjetja, pa tudi mobilne in obmejne delavce ter njihove 
družine, zlasti v sektorjih, za katere je značilna velika mobilnost;

4. poziva Komisijo in države članice, naj delavce v strateških proizvodnih dobavnih 
verigah, na primer v ladjedelništvu in gradbeništvu, izrecno priznajo kot ključne ali 
kritične ter jih zato izvzamejo iz zahteve za prestajanje stroge karantene v skladu s 
priporočilom Sveta o usklajenem pristopu k omejevanju prostega gibanja v odziv na 
pandemijo COVID-19;

5. poziva Komisijo, naj poskrbi za operativnost organa ELA, da bi zagotovili pravično 
mobilnost in učinkovito čezmejno izvrševanje pravic delavcev;

6. poziva Komisijo, naj predstavi pobudo za digitalno evropsko številko socialnega 
zavarovanja, ki je potrebna, da bi zagotovili pravno varnost, pravično mobilnost ter 
zaščito in izvrševanje pravic delavcev, pa tudi da bi podprli lojalno konkurenco za 
zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za podjetja;

7. poudarja, da je treba pod vodstvom organa ELA dodatno uskladiti in poenostaviti 
predpise za mobilnost delovne sile in postopke za njen nadzor, vključno s skupnimi 
inšpekcijskim pregledi in izmenjavo informacij;

8. opozarja, kako pomembna sta socialni dialog in krepitev tristranskega dialoga na ravni 
EU pri pripravi in izvajanju predpisov o opravljanju storitev in o poklicih;

9. poziva Komisijo, naj obravnava potrebo po varnih in zdravih delovnih pogojih za 
sezonske delavce;

10. poziva Komisijo in organ ELA, naj preiščeta več primerov zavrnjenega dostopa do trga 
dela, pa tudi zlorabe in diskriminacijo, ki so povezane z delovnimi pogoji, temeljijo na 
državljanstvu in so med krizo zaradi covida-19 postale izjemno vidne;
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11. poziva države članice, naj izvajajo vsa priporočila Komisije o sprejetju, uskladitvi in 
odpravi ukrepov, povezanih s pandemijo covida-19;

12. poziva, naj se vzpostavi enoten protokol za prosto gibanje v zdravstvenih krizah in 
drugih kriznih razmerah;

13. poudarja, da je treba za opravljanje storitev še naprej uporabljati orodja za usklajevanje 
in vzajemno priznavanje ter da je treba priznavati poklicne kvalifikacije v vsej Uniji, da 
bi preprečili birokracijo ter olajšali trgovino in prevoz;

14. je seznanjen z uspešnimi dvostranskimi sporazumi, ki so jih sklenile države članice, da 
bi zagotovile uveljavljanje pravic do socialne varnosti, zlasti za čezmejne delavce, in 
poziva EU, naj si prizadeva za izvrševanje socialnih pravic čezmejnih, sezonskih in 
napotenih delavcev v primeru zdravstvene krize in drugih izrednih razmer;

15. poudarja, da je treba v celoti digitalizirati postopke v zvezi z mobilnostjo delovne sile in 
opravljanjem storitev, vključno s službo za pomoč delavcem in delodajalcem, tako 
digitalno kot v uradih v okviru organa ELA;

16. poziva države članice, naj zagotovijo ustrezno usklajevanje socialne varnosti, vključno s 
pregledom Uredbe (ES) št. 883/2004, pa tudi s krepitvijo prenosljivosti pravic; poziva 
države članice, naj prilagodijo svoje določbe o delavcih v primerih prenosov podjetij;

17. poudarja, da nadaljnje izvrševanje pravnega reda Unije o mobilnosti delovne sile 
nikakor ne sme povzročati dodatne birokracije za MSP ali omejitve na trgu dela na 
podlagi državljanstva, tudi v sektorjih, za katere je značilna visoka mobilnost;

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

To samoiniciativno poročilo se je začelo pripravljati precej pred izbruhom covida-19 v 
Evropi. Zato obravnava predvsem stalna in dolgotrajna vprašanja, povezana s trgom dela v 
EU, zlasti delovne pogoje za mobilne delavce, tj. migrante ter sezonske, napotene in čezmejne 
delavce, pa tudi obstoječo birokracijo in pravne ovire za ponudnike storitev, samostojne 
delavce in MSP, ki delujejo v več kot eni državi članici.

Čeprav se je trend na področju mobilne delovne sile, vsaj pred izbruhom pandemije covida-
19, stabiliziral in je stopnja zaposlenosti mobilnih delavcev v EU-27 v povprečju več kot štiri 
odstotne točke višja kot skupna stopnja zaposlenosti v EU-27, se še vedno porajajo pomisleki 
glede delovnih pogojev, višine plačil, socialnega dampinga in diskriminacije, pa tudi različne 
pravne ovire za opravljanje storitev v vsej Uniji. V zvezi s tem deležniki namenjajo posebno 
pozornost priznavanju kvalifikacij. 

A pandemija covida-19 je razkrila veliko pomembnejše težave, povezane z mobilnostjo 
delovne sile. Nekatere od njih so povezane izključno z zdravstveno krizo, nekatere z 
izrednimi razmerami, precej pa jih je povezanih s strukturnimi pomanjkljivostmi, ki so med 
pandemijo postale le še bolj pereče in vidne. 

I. Samoiniciativno poročilo naj bi prvotno obravnavalo naslednja vprašanja: 

1. Neusklajevanje zakonodaje na ravni EU. V mnogih primerih zakonodaja države članice 
gostiteljice zahteva prilagoditve, ki bi morale upoštevati način opravljanja storitve. Zaradi 
zelo različnih zakonodaj imajo podjetja stroške informiranja, kar je v praksi ovira za notranjo 
mobilnost. Ker take določbe niso diskriminatorne in pomenijo le dodatne stroške, se ne štejejo 
za omejitve dostopa do trga, zato niso zajete v temeljne svoboščine. S kodifikacijo skupnih 
standardov na nacionalni ravni bi lahko to težavo odpravili. Pravna podlaga za sprejetje takih 
uredb in direktiv sta člena 53(1) in 62 PDEU.

2. Dejstvo, da institucije EU kljub številnim nedavnim pobudam veljajo za počasne in 
nenaklonjene izvajanju deljenih pristojnosti na področju predpisov o delu in socialni varnosti.

3. Omejene pristojnosti organa ELA in neopredeljen obseg njegovih prihodnjih dejavnosti. 
ELA je decentralizirana agencija EU. Njena naloga je, da posameznikom in podjetjem 
pomaga čim bolj izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja prosto gibanje, in da zagotavlja pravično 
mobilnost delovne sile. Njeni cilji so pomagati nacionalnim organom pri boju proti goljufijam 
in zlorabam, hkrati pa državljanom olajšati mobilnost. Vendar so pristojnosti organa ELA v 
več vidikih omejene. Organ ELA ni pristojen za organizacijo skupnih inšpekcijskih 
pregledov. Nacionalnim organom za skladnost zagotovi pravico do organiziranja čezmejnih 
ukrepov in sodelovanja v njih. 

4. Pogosta in sistematična zloraba pravic delavcev, zlasti mobilnih delavcev, med temi pa še 
posebej napotenih in sezonskih delavcev. Deležniki so posebej opozorili na kršitve predpisov 
v podizvajalskih verigah, navidezne samozaposlitve, navidezne zaposlitve s krajšim delovnim 
časom in prekarne delovne pogoje, zlasti v primeru sezonskih delavcev ter delavcev v 
agroživilskem sektorju in turizmu. Usmeriti se je treba v diskriminacijo mobilnih delavcev na 
podlagi spola in državljanstva in na položaj državljanov tretjih držav, ki so mobilni delavci v 



PE660.195v01-00 12/14 PR\1217539SL.docx

SL

EU.

Čeprav vsaka država zagotavlja določene minimalne standarde za delovne pogoje in 
preprečevanje zlorab pravic delavcev, enotnega standarda za nadzor za inšpekcije dela ni. 
Trdi se, da v različnih državah članicah prihaja do dvojnih meril glede sezonskih delavcev, 
zlasti državljanov tretjih držav. ELA trenutno razvija skupno predlogo za inšpekcijske 
preglede, ki bi morala biti pripravljena do konca leta 2020 ali v začetku leta 2021 in bi morala 
obravnavati ta vprašanja.

Pomembno je tudi poudariti, da so v skladu z načelom subsidiarnosti za ukrepanje pristojne 
predvsem države članice, vendar v primeru sporov med delodajalci in mobilnimi delavci temu 
ukrepanju načeloma niso naklonjene.

Organ ELA naj bi olajšal skupne inšpekcijske preglede, saj so praktične izkušnje, pridobljene 
s pilotnimi sistemi inšpekcijskih pregledov, razkrile pomanjkljivosti v sedanjih dejavnostih 
čezmejnega izvrševanja in vzajemne pomoči. Uredba o Evropskem organu za delo tega ne 
obravnava v celoti. Določa sicer, da morajo dokaze, ki izhajajo iz izmenjave informacij, 
vzajemne pomoči in skupnih preiskav, pravno potrditi sodelujoče države članice. Ne omenja 
pa potrjevanja in legitimizacije na ravni EU.

ELA nacionalnim organom za skladnost zagotavlja pravico do organiziranja čezmejnih 
ukrepov in sodelovanja v njih ter do oblikovanja skupin. A pristojnost za skupno ukrepanje ni 
okrepljena. Ni pristojnosti na ravni EU, ki bi bila primerljiva s pristojnostjo v skupnih 
dejavnostih drugih organov EU (na primer s pristojnostjo za inšpekcijski pregled ali 
možnostjo za sodelovanje v usklajenih ukrepih na področjih protimonopolnega prava ali 
varstva potrošnikov).

5. Kar zadeva poslovno okolje in zlasti MSP, je vzrok za veliko zaskrbljenost pomanjkanje 
enotnih postopkov za mobilno delo in opravljanje storitev, pa tudi stalna težava s 
priznavanjem poklicnih kvalifikacij, pri čemer je potreben napredek, na primer v zvezi s 
strokovnjaki za informacijsko tehnologijo, po katerih je v vsej Evropi veliko povpraševanje. 
Evropska poslovna skupnost od organa ELA pričakuje, da bo zagotovil smernice za 
okrepljeno sodelovanje na področju upravnih postopkov, digitalnih platform in spodbujanja 
mobilnosti delovne sile. Evropski socialni partnerji so izrecno pozvali, naj se vzpostavi služba 
za pomoč mobilnim delavcem, samozaposlenim in delodajalcem.

II. Po izbruhu covida-19 se je obseg poročila znatno razširil, da so bila vključena mnoga 
vprašanja, ki so jih postavili sindikati, združenja delodajalcev in poklicne organizacije 
in ki so bila sistematizirana v sporočilih Komisije in resolucijah Parlamenta:

1. Pandemija covida-19 razkriva težke delovne pogoje več sto tisoč čezmejnih, obmejnih, 
napotenih in sezonskih delavcev v EU. Pokazalo se je, da so te skupine delavcev, ki so še 
posebej ranljive, ključne za obstoj zdravstvenih sistemov, prehranskih verig, prometa in 
gospodarstva. Sezonski delavci so izredno pomembna delovna sila za kmetije v Nemčiji, 
Franciji in drugih državah članicah. Zagotavljajo prehransko varnost v vsej Evropi, a sami 
svojih pravic pogosto ne morejo uveljavljati. Delavci v prometu so kljub precejšnjemu 
tveganju za svoje zdravje in zdravje svojih družin zagotovili obstoj prehranskih verig Unije, 
zdravstveni delavci migranti in napoteni zdravstveni delavci pa so bili dragocena delovna sila 
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za boj proti pandemiji v najbolj prizadetih državah in regijah.

Pandemija covida-19 je razkrila slabe delovne pogoje delavcev v klavnicah na Nizozemskem 
in v Franciji ter zdravstvenih delavcev iz Romunije in Bolgarije, ki kot podizvajalci delajo v 
Avstriji, na to pa je postala pozorna tudi javnost. Mnogim sezonskim delavcem je bil zavrnjen 
dostop do njihovega delovnega mesta, drugi so ostali izolirani v tujih državah brez socialne 
varnosti in sredstev za preživljanje in mnogi so bili deportirani, pri čemer so bili pozitivni na 
koronavirus, v svoji domači državi pa niso imeli zdravstvenega varstva. 

Čeprav je ranljivost nekaterih od 1,9 milijona napotenih delavcev v Evropi in 1,5 milijona 
čezmejnih delavcev že dolgo problem, je kriza zaradi covida-19 te pereče težave še bolj 
postavila v središče pozornosti. Člani Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) so 
poudarili, da je v skladu s pravom Unije treba zagotoviti in zaščititi pravice mobilnih in 
napotenih delavcev enako kot pravice domačih delavcev. Države članice so pozvali, naj 
povečajo število inšpekcij dela, kadar je to ustrezno skupaj z organom ELA, in naj v celoti 
izvajajo zakonodajo Unije, ki ureja različne vidike mobilnosti, vključno s prostim gibanjem, 
napotitvijo delavcev in usklajevanjem socialne varnosti.

2. Nujno je treba uskladiti sisteme socialne varnosti.

Člani odbora EMPL so tudi poudarili, da bi digitalizacija postopkov in aplikacij lahko 
pripomogla k usklajevanju različnih sistemov socialne varnosti nacionalnih organov, da se 
zagotovi socialno varstvo za vse zaposlene v EU.

Pogajalska skupina EP za revizijo zakonodaje Unije o usklajevanju sistemov socialne varnosti 
je tudi pozvala vse akterje, naj čim prej najdejo uravnoteženo rešitev, kar je glavna prednostna 
naloga na področju socialne varnosti.

Nekateri člani so poudarili odgovornost agencij, ki zaposlujejo mobilne delavce, in postavili 
vprašanje, ali so potrebni strožji ukrepi za boljšo zaščito mobilnih delavcev, da se preprečijo 
situacije, ko izgubijo tako svoj dom kot svoje delovno mesto. Drugi so navedli, da je resnično 
prosto gibanje možno le, če je delovno mesto varno.

Čeprav so mnoge države članice sklenile dvostranske sporazume, ki urejajo nove izzive na 
področju usklajevanja sistemov socialne varnosti, še vedno ni enotnega pristopa niti ustreznih 
rešitev za tiste delavce, ki niso zajeti v navedene dvostranske sporazume. 

3. Komisija je pripravila smernice, da bi mobilnim delavcem v EU, ki se štejejo za ključne v 
boju proti pandemiji covida-19, zagotovila dostop do njihovega delovnega mesta. 
Agroživilski sektor je ključen sektor, ki je zajet v te smernice, zlasti v zvezi s sezonskimi 
delavci.

ELA zagotavlja, da se predpisi Unije o mobilnosti delovne sile in usklajevanju socialne 
varnosti izvršujejo pravično in učinkovito. Predsednica odbora EMPL Lucia Ďuriš 
Nicholsonová je 5. maja 2020 v dopisu za organ ELA izrazila globoko zaskrbljenost zaradi 
ranljivega položaja ključnih delavcev med krizo zaradi covida-19.

Zlasti v luči sedanje pandemije bo spodbujanje mobilnosti delovne sile v EU kot mehanizma 
za usklajevanje/stabilizacijo, in sicer na podlagi prostega gibanja delavcev (člen 45 PDEU) in 



PE660.195v01-00 14/14 PR\1217539SL.docx

SL

svobode opravljanja storitev (člen 56 PDEU), pomembno orodje za spodbujanje prilagajanja 
na asimetrične šoke v EU.

Če povzamemo, napotitve delavcev znotraj EU lahko po eni strani zmanjšajo stopnje 
brezposelnosti v državah članicah, ki se spopadajo z gospodarskim pretresom, po drugi strani 
pa lahko povečajo dohodke gospodinjstev in celo prihodke na podlagi obdavčitve dela. Vse to 
so pomembni elementi, ki so v primeru delovnih migracij manj običajni.


