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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o oblikovanju skupnih načel prožne varnosti: nova in boljša delovna mesta v povezavi s 
prožnostjo in varnostjo 
(2007/0000(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom "Oblikovanje skupnih načel prožne 
varnosti: nova in boljša delovna mesta v povezavi s prožnostjo in varnostjo" 
(KOM(2007)0359),

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o prožni varnosti 
(notranja razsežnost prožne varnosti – kolektivno pogajanje in vloga socialnega dialoga 
kot instrumenta za urejanje in reformo trgov dela) z dne 11. julija 2007 (SOC/272),

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vlogi socialnih 
partnerjev pri usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja z dne 11. junija 
2007 (SOC/271),

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zaposlovanju v 
prednostnih kategorijah (lizbonska strategija) z dne 12. junija 2007 (SOC/251),

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije o posodabljanju delovnega prava za soočanje z 
izzivi 21. stoletja (KOM(2006)0708),

– ob upoštevanju publikacije Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) 
Izgledi za zaposlovanje 2006: povečanje števila delovnih mest in prihodkov, 

– ob upoštevanju poročila Mednarodne organizacije dela o zasebnih agencijah za 
zaposlovanje z naslovom "Ali je stabilna delovna sila ugodna za gospodarstvo? Vpogled v 
odnos med varnostjo zaposlitve, produktivnostjo in zaposlovanjem" z avgusta 2004, ki 
kaže, da je odnos med varnostjo zaposlitve in produktivnostjo pozitiven,

– ob upoštevanju konvencije Mednarodne organizacije dela št. C87 o sindikalni svobodi 
združevanja in varstvu sindikalnih pravic iz leta 1948, konvencije Mednarodne 
organizacije dela št. C98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega 
dogovarjanja iz leta 1949 ter priporočila Mednarodne organizacije dela R198 o delovnih 
razmerjih iz leta 2006,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih 
enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. septembra 2006 o evropskem socialnem modelu 
za prihodnost2, v katerem so poudarjene skupne vrednote EU: enakost, solidarnost, 
nediskriminacija in prerazporejanje,

– ob upoštevanju členov 136–145 Pogodbe ES,

  
1 UL L 303, 2.12.2000, str. 16.
2 UL C 305 E, 14.12.2006, str. 141.
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– ob upoštevanju členov 15, 20 in 27–38 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije, zlasti 
pravice do varstva v primeru neupravičene odpustitve ter do poštenih in pravičnih 
delovnih pogojev,

– ob upoštevanju Evropske socialne listine, 

– ob upoštevanju poročila skupine na visoki ravni o prihodnosti socialne politike v razširjeni 
Evropski uniji, objavljenega maja 2004, 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z naslovom "Lizbonski program 
Skupnosti: poročilo o tehničnem izvajanju za 2006" (SEC(2006)1379), ter njegovega 
izvajanja, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije o socialni agendi (KOM(2005)0033),

– ob upoštevanju nacionalnih programov reform v okviru lizbonske strategije, ki so jih 
predložile države članice, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom "Globalna Evropa: konkurenca v svetu" 
(KOM(2006)0567),

– ob upoštevanju sporočila Komisije o integriranih smernicah za rast in delovna mesta 
(2005–2008) (KOM(2005)0141),

– ob upoštevanju sklepov z zasedanja predsedstva marca 2000, marca 2001, marca in 
oktobra 2005 ter marca 2006,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu 
o delu za določen čas, sklenjenem med Evropsko konfederacijo sindikatov (ETUC), 
Združenjem evropskih industrijskih in delodajalskih konfederacij (UNICE) in Evropskim 
centrom za podjetja z javno udeležbo in podjetja splošnega gospodarskega pomena 
(CEEP)1,

– ob upoštevanju resolucije z dne 23. marca 2006 o demografskih izzivih in 
medgeneracijski solidarnosti2,

– ob upoštevanju Direktive 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 
1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. oktobra 2006 o izvajanju Direktive 96/71/ES o 
napotitvi delavcev na delo4,

– ob upoštevanju konvencije Mednarodne organizacije dela o delavcih migrantih 
(dopolnilne določbe) iz leta 1975,

– ob upoštevanju konvencije Mednarodne organizacije dela o zasebnih agencijah za 
zaposlovanje iz leta 1997,

  
1 UL L 175, 10.7.1999, str. 43.
2 UL C 292 E, 1.12.2006, str. 131.
3 UL L 18, 21.1.1997, str. 1.
4 UL C 313 E, 20.12.2006, str. 452. 
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– ob upoštevanju agende za dostojno delo Mednarodne organizacije dela,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom: "Spodbujanje dostojnega dela za vse: 
prispevek Unije k izvajanju agende za dostojno delo po svetu" (KOM(2007)0249),

– ob upoštevanju Direktive Sveta 75/117/EGS z dne 10. februarja 1975 o približevanju 
zakonodaje držav članic v zvezi z uporabo načela enakega plačila za moške in ženske1,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 76/207/EGS z dne 9. februarja 1976 o izvrševanju načela 
enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega 
usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev2,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za 
spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki 
so pred kratkim rodile ali dojijo (deseta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 
89/391/EGS)3,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 94/33/ES z dne 22. junija 1994 o varstvu mladih ljudi pri 
delu4,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 94/45/ES z dne 22. septembra 1994 o ustanovitvi 
Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v 
družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti5,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. septembra 20026 o spremembi Direktive Sveta 76/207/EGS o izvrševanju načela 
enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega 
usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 97/81/ES z dne 15. decembra 1997 o okvirnem sporazumu 
o delu s krajšim delovnim časom, sklenjenim med UNICE, CEEP in ETUC – Priloga: 
Okvirni sporazum o delu s krajšim delovnim časom7,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A6-0000/2007),

A. ker je Evropska unija območje proste trgovine in skupnost skupnih vrednot in bi zato 
morala vsaka reforma delovnega prava in trga dela odražati te vrednote ter ker še vedno 
veljajo osnovna načela delovnega prava, ki so se razvila v Evropi; ker delovno pravo 
zagotavlja pravno varnost in varstvo za delavce in delodajalce bodisi prek zakonodaje 
bodisi s kolektivnimi pogodbami ali s kombinacijo obojega in ker vzdržuje ravnovesje 
moči med delavcem in delodajalcem; ker bo vsaka sprememba v delovnem pravu 
uspešnejša, če se bodo delavci počutili varnejše; ker je ta varnost odvisna tudi od tega, 

  
1 UL L 45, 19.2.1975, str. 19.
2 UL L 39, 14.2.1976, str. 40.
3 UL L 348, 28.11.1992, str. 1.
4 UL L 216, 20.8.1994, str. 12.
5 UL L 254, 30.9.1994, str. 64.
6 UL L 269, 5.10.2002, str. 15. 
7 UL L 14, 20.1.1998, str. 9.
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kako lahko je najti novo zaposlitev,

B. ker bi zato morali obravnavati prožno varnost kot močan evropski socialni model, ki 
spodbuja konkurenčna in prilagodljiva podjetja ter delovno silo,

C. ker brezposelnost v EU ni posledica zakonodaje za varstvo zaposlitve, ampak prej 
pomanjkljivega ustvarjanja novih delovnih mest z vlaganjem v raziskave, razvoj in 
vseživljenjsko izobraževanje, kar bi ustvarilo dinamičen trg dela,

D. ker bi cilj vrhunskega, inovativnega in na znanju temelječega gospodarstva morala biti 
konkurenčnost na najvišji ravni in ker je za dosego tega cilja potrebna dolgoročna 
zaposlitev visoko kvalificirane in motivirane delovne sile,

E. ker je namen prožne varnosti, da omogoči posameznikom, da se soočijo s spremembami 
in da poveča mobilnost evropskega trga dela, kar bi imelo za posledico trajnostno 
zaposlenost in prihodke,

F. ker morajo države članice poenotiti svoje delovno pravo po minimalnem merilu, zlasti na 
področjih, ki so pod pristojnostjo EU, da bi se lahko enakovredno zastopale na notranjem 
trgu, 

G. ker prožna varnost vključuje ravnovesje med pravicami in odgovornostmi delodajalcev, 
delavcev, iskalcev zaposlitve in javnih organov ter predvideva ozračje zaupanja in dialoga 
med javnimi organi in socialnimi partnerji, v katerem bi bile vse strani pripravljene 
prevzeti odgovornost za spremembe in ustvariti uravnotežene pakete ukrepov, zlasti v 
zvezi s prikrajšanimi skupinami, vključno z ženskami, priseljenci, mlajšimi in starejšimi 
delavci ter invalidi, 

H. ker je treba visoko brezposelnost in razdrobljenost trga dela premagati tako, da se 
delavcem zagotovijo enake pravice ter z vlaganjem v ustvarjanje delovnih mest in v 
vseživljenjsko učenje,

I. ker je sporočilo Komisije z naslovom: "Oblikovanje skupnih načel prožne varnosti: nova 
in boljša delovna mesta v povezavi s prožnostjo in varnostjo" (KOM(2007)0359), 
pomemben korak k bolj uravnoteženi razpravi o prožni varnosti,

1. se zaveda, da Evropa potrebuje podjetja, ki bodo hitro posegla po priložnostih, ki se 
ponujajo v hitrem ritmu svetovnega vsakdana, če želi uspeti v enaindvajsetem stoletju;

2. poudarja, da je prožna varnost politična strategija za reformo trga dela in kot taka mora 
biti celovita ter vključevati vse obstoječe vidike zaposlovanja in socialne politike tako na 
nacionalni kot na ravni EU; 

3. poudarja, da bi evropska strategija za prožno varnost morala podrobneje obravnavati 
zahteve sodobnega gospodarstva, vrsto delovne sile, ki jo evropska podjetja potrebujejo za 
uspeh in glavne ovire;

4. je prepričan, da morajo strategije prožne varnosti kar največjo pozornost posvetiti glavnim 
težavam, kot delu uravnoteženega svežnja, o katerem se je treba podrobno posvetovati s 
socialnimi partnerji, vendar pa katerikoli poskus povečanja prožne varnosti brez 
predhodnega dogovora s socialnimi partnerji ali brez neke vrste jasno opredeljenega 
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vračila za povečano prožnost lahko privede zgolj do pomanjkanja varnosti;

5. je pa prepričan, da se največje težave v Evropi nanašajo na pridobivanje usposobljenih in 
prilagodljivih delavcev, kar je vprašanje, ki bi lahko bilo v ospredju evropskih strategij za 
prožno varnost; poudarja, da bi najprej morali ustvariti prožni trg dela tako, da bi zvišali 
raven izobrazbe in povečali obseg programov za usposabljanje in preusposabljanje; s 
premagovanjem ovir za vključevanje žensk, priseljencev, starejših ali mlajših delavcev in 
drugih skupin v trg dela; z odstranjevanjem ovir za poklicno in geografsko mobilnost; in z 
dejavnimi politikami trga dela, ki pospešujejo prehod s stare na novo zaposlitev; poudarja 
odločilno vlogo novih tehnologij pri izobraževanju in usposabljanju ter opozarja na nove 
oblike prožnosti, ki jih ponujajo dogovori socialnih partnerjev o delu na daljavo, 
skrajšanem delovnem času in delu na določen čas; se ne strinja z razlikovanjem Komisije 
med zaposlenimi in zunanjimi sodelavci;

6. zato predlaga, da Evropski svet decembra 2007 sprejme bolj uravnotežen sveženj načel 
prožne varnosti, ki temeljijo na ustvarjanju kakovostnih zaposlitev in krepitvi evropskega 
socialnega modela; poudarja, da bi morala ta načela vključevati:

• potrebo po usposobljenih in prilagodljivih delavcih
• ukrepe proti negotovim zaposlitvam in nezakonitim delovnim praksam 
• premagovanje delitve trga dela in dvig z načela varnosti delovnega mesta na 

varnost zaposlitve
• sodelovanje pri soočanju s spremembami
• enakost spolov in enake možnosti za vse
• načrtovanje nacionalnih smernic ob posvetovanju s socialnimi partnerji
• makroekonomski okvir rasti in zaposlitev;

7. opozarja na pristojnosti EU na področju zaposlovanja in socialne politike ter opominja 
države članice in Komisijo na njihovo odgovornost pri zagotavljanju pravic na ravni 
Evropske unije; opozarja, da evropska zakonodaja dopolnjuje pravila nacionalnih trgov 
dela in je pomembna pri zagotavljanju pravic delavcev; 

8. v zvezi s tem poziva k sprejetju direktive o delovanju agencije in prenosljivosti pravic iz 
dodatnega pokojninskega zavarovanja, k hitri reviziji direktive o delovnem času1 in 
direktive o evropskem svetu delavcev2, kot tudi k boljšemu izvajanju direktive o napotitvi 
delavcev na delo;

9. poziva tudi k ponovnem boju proti neprijavljenemu delu in sivi ekonomiji, ki – čeprav je v 
različnih državah članicah prisotna v različnem obsegu – škodljivo vpliva na 
gospodarstvo, ne ščiti delavcev, škoduje potrošnikom, zmanjšuje davčne prihodke ter 
povzroča nelojalno konkurenco med podjetji; poziva Komisijo na boj proti 
neprijavljenemu delu z ustvarjanjem evropske platforme za usklajevanje med inšpektorati 
za delo in/ali sindikati, poziva k intenzivnim usklajevanjem med udeleženimi javnimi in 
zasebnimi organizacijami,  ter poziva države članice, naj za boj proti davčni zlorabi 
uporabijo inovativne metode, ki temeljijo na kazalnikih in merilih, značilnih za različne 
poslovne sektorje;

  
1 UL L 307, 13.12.1993, str. 18.
2 UL L 254, 30.9.1994, str. 64.
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10. je prepričan, da je vzdušje zaupanja in dialoga možno doseči zgolj z udeležbo socialnih 
partnerjev pri prilagajanju nacionalnih politik, s spodbujanjem močnih sindikatov in 
kolektivnih pogajanj, kot dela participativnega sistema zaposlovanja z visoko ravnijo 
zaupanja, ki ima za posledico ravnovesje; poudarja potrebo po odpravi pomanjkljivosti pri 
opravljanju kolektivnih pogajanj in spodbuja širitev kolektivnih pogajanj in socialnega 
dialoga – vključno s čezmejnim in sektorskim dialogom – v katere je vključeno 
usposabljanje, organizacija dela in vprašanja, povezana s prestrukturiranjem in selitvijo 
podjetja; poziva Komisijo, naj socialnim partnerjem priskrbi tehnično in finančno pomoč;

11. poudarja, da morajo vsi modeli prožne varnosti temeljiti na skupnih načelih, ki podpirajo 
evropski socialni model; verjame, da se zahteve po prožnosti in varnosti vzajemno krepijo 
in da prožna varnost omogoča podjetjem in delavcem prilagajanje ob visoki ravni socialne
zaščite, socialne varnosti in nadomestil za brezposelnost, zaščite varnosti in zdravja, 
aktivnih tržnih politikah ter možnosti za usposabljanje/vseživljenjsko učenje; poleg tega 
opozarja na periodična in učinkovita kolektivna pogajanja, ki potekajo v tristranski 
strukturi z močnimi in reprezentativnimi socialnimi partnerji in poudarja potrebo po 
vsesplošnem socialnem varstvu in splošnem dostopu do storitev, kot je varstvo otrok in 
drugih vzdrževanih oseb; nadalje izpostavlja, da varnost delavcev lahko pripomore k 
njihovi mobilnosti in strukturnim spremembam tako, da poveča pripravljenost za tveganje; 

12. obžaluje ozek pristop Komisije k vprašanju prožne varnosti in jo poziva, naj se posveti 
načelu varnosti delavcev, dejavne politike trga dela in vseživljenjskega učenja ter naj 
prožno varnost obravnava v širšem kontekstu evropskega socialnega modela;

13. poudarja, da boj proti delitvi trga dela vključuje temeljne pravice vseh delavcev ne glede 
na specifičen zaposlitveni status, kar pomeni: načelo enakega obravnavanja, zaščita 
varnosti in zdravja delavca med delovnim časom, svoboda združevanja in zastopanja, 
kolektivna pogajanja, kolektivni ukrepi in dostop do izobrazbe, kot tudi stalno varovanje 
pridobljenih pravic tako, da se pokrijejo obdobja izobraževanja in usposabljanja, 
zdravstvene oskrbe, prehoda z odvisne na neodvisno zaposlitev itd.; opozarja, da cilj 
temeljnih pravic in delovnega prava ni doživljenjsko zadrževanje delavcev celo življenje 
na istih delovnih mestih, ampak zagotavljanje dostojnih delovnih in življenjskih pogojev; 

14. poudarja potrebo po uvajanju politik, ki bi preprečevale kopičenje neobičajnih pogodb;

15. poziva k vzpostavitvi celostnih sistemov vseživljenjskega učenja s poudarkom na delavcih 
z atipičnimi pogodbami; poziva države članice, naj strategije osredotočijo na svoje šibke 
točke, naj poskrbijo za prilagojeno vlaganje v izobraževanje in usposabljanje ter naj 
poskrbijo za izboljšanje učinkovitosti javnih organov in podjetij; 

16. poziva socialne partnerje in javne organe držav članic, naj zagotovijo vlaganje v 
vseživljenjsko učenje s tem, da zanj sprejmejo 2-odstotno mejo deleža BDP (skupna javna 
in zasebna poraba); poleg tega poziva države članice, naj spodbujajo podjetja k povečanju 
vlaganj v vseživljenjsko učenje;

17. poudarja učinkovitost inovativnih oblik delovnih organizacij, kot so učeče se organizacije, 
večstranska usposobljenost in kroženje po delovnih mestih prek usposabljanj, ki jih 
ponujajo delodajalci, sektorske finančne pobude, pomoč za regionalni razvoj in dejavne 
politike trga dela; 

18. je prepričan v pomembnost spodbujanja stalnih delovnih odnosov tam, kjer je raven 
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zaupanja visoka;

19. opozarja na pomen učinkovitih in dejavnih politik trga dela, vključno s svetovanjem in 
usmerjanjem, preusposabljanjem in pomočjo pri mobilnosti, da bi skrajšali obdobja 
prehajanja med zaposlitvami, s sistemi socialnega varstva, ki spodbujajo odprtost do 
sprememb, ki bi omilile izgube dohodka ter z omogočanjem izobraževanja;

20. poudarja potrebo po olajšani mobilnosti z ustvarjanjem možnosti za mobilnost navzgor, da 
bi delavcem olajšali preskok na varnejšo in bolj stabilno zaposlitev, ki vključuje visoko 
kvaliviciranost ter s spodbujanjem priznavanja spretnosti in usposobljenosti, pridobljenih 
med formalnim, neformalnim in informalnim izobraževanjem1;

21. poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe, ki so v skladu z Evropskim paktom za 
enakost med spoloma in sporočilom o demografski prihodnosti Evrope, da bi spodbujali 
enakost med ženskami in moškimi pri dostopu do kakovostnih zaposlitev;

22. poudarja potrebo, da socialni partnerji dosežejo dogovor o dovolj prožni organizaciji 
delovnega časa, da se izpolnijo potrebe delodajalcev in delavcev ter se ljudem omogoči, 
da lažje ohranjajo ravnovesje med poklicnim in družinskim življenjem; 

23. poziva države članice, naj sprejmejo rešitve, ki spodbujajo prožnost pri upokojevanju 
starejših delavcev prek delnega upokojevanja in podobnih shem, ki bi lahko izboljšale 
integracijo starejših delavcev v trg dela;

24. opozarja države članice, da je treba, če želijo, da ima prožna varnost za posledico rast 
skupne zaposlenosti, ustvariti spodbudno makroekonomsko okolje, strategija za prožno 
varnost mora vključevati izboljšano usklajenost makroekonomskih politik in javne porabe, 
ki spodbujajo premišljeno rast, s poudarkom na porabi v prid lizbonskim prednostnim 
nalogam;

25. poziva Evropsko centralno banko, naj vlaga v strukturno reformo, vseživljenjsko učenje, 
raziskave in razvoj;

26. opozarja Komisijo, da je treba Parlamentu dati potreben čas, v nobenem primeru pa ne 
manj kot pet mesecev, da bo lahko izpolnil svojo posvetovalno vlogo;

27. poziva evropska podjetja, naj pospešijo uvajanje politik glede svoje družbene 
odgovornosti in poziva Komisijo, naj začne z izvajanjem priporočil iz resolucije 
Parlamenta z dne 13. marca 2007 v zvezi z družbeno odgovornostjo podjetij2;

28. meni, da bi institucije Unije in države članice morale izvajati skupna načela o prožni 
varnosti v okviru lizbonske strategije; poziva k reviziji smernic zaposlovanja, v katere bi 
vključili skupna načela prožne varnosti, ki bi jih države članice morale izvajati v svojih 
programih nacionalnih reform; poziva Komisijo in države članice, naj Parlament, 
nacionalne parlamente in socialne partnerje bolj vključijo v izvajanje in nadzor odprte 
metode sodelovanja, evropske strategije zaposlovanja in smernice zaposlovanja, da bi 

  
1 Neformalno izobraževanje predstavlja organizirane in trajnostne izobraževalne dejavnosti, ki se ne ujemajo z 
opredelitvijo formalnega izobraževanja. Informalno izobraževanje predstavlja dejavnosti izven formalnega ali 
neformalnega izobraževanja na nizki organizacijski ravni , kot je na primer samoizobraževanje. Formaloa 
izobraževanje je običajni izobraževalni proces vsake države. Glej SEC(2006)0639
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0062.
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dosegli kar največjo učinkovitost teh politik;

29. poziva Evropski svet in Komisijo, naj po vmesnem pregledu agende socialne politike in 
ob upoštevanju poročila Parlamenta o pogledu na družbeno resničnost pripravita 
ambiciozno agendo reform tako za EU kot za države članice; poleg tega poziva obe 
instituciji, naj skupaj s Parlamentom pripravita pogled na prihodnost socialne Evrope, in 
ob tem uravnoteženo spodbujata reforme in prilagoditve prožni varnosti, globalizaciji, 
industrijskem prestrukturiranju, tehnološkim inovacijam, demografskim pojavom in 
selitvam; vendar opozarja, da je socialne pravice in varstvo, ki so trdno zasidrani v 
evropski tradiciji, treba zagotoviti zato, da bi okrepili rast in višanje ravni zaposlovanja in 
kakovosti dela; poudarja, da bo socialna Evropa s svojimi ambicioznimi nacionalnimi 
reformami ponudila pravo dodano vrednost delavcem in državljanom tako, da bo 
uporabila vsa orodja, ki so ji na voljo (odprte metode koordinacije, nacionalna in evropska 
zakonodaja, socialni dialog, programi); verjame, da lahko le notranji trg, ki uravnava 
finančno svobodo s socialnimi pravicami, pridobi podporo svojih državljanov;

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

1. Komisija je po poročilu o posodobitvi delovnega prava v juliju 20071 objavila sporočilo o 
pristopih na področju prožne varnosti na podlagi predlogov skupine strokovnjakov2. Poleg 
tega, da je tesno povezana z razpravo o delovnem pravu, je razprava o prožni varnosti tudi 
zelo časovno ustrezna, saj se sistemi socialnega varstva držav članic Evropske unije 
soočajo z izzivi postopne integracije svetovnega in evropskega gospodarstva, visoke 
brezposelnosti, staranja evropske družbe, tehnoloških sprememb in povečane vloge žensk 
na trgu dela. Vseeno pa je le EU, ki temelji na gospodarski in družbeni koheziji in brani 
svoje skupne vrednote, lahko dovolj močna, da brani svoje interese ter ohranja in spodbuja 
vrednote, povezane z evropskim socialnim modelom – enakost, solidarnost, pravice in 
odgovornosti posameznika, nediskriminacijo in porazdelitev z dostopnostjo zelo 
kakovostnih javnih storitev vsem državljanom – in že dosežene visoke socialne standarde. 

2. Evropska integracija je vedno napredovala s pomočjo kombinacije evropske zakonodaje 
in reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Evropski okvir ponuja neprecenljivo 
priložnost, da se uokviri nacionalna zakonodaja in razvoj notranjega trga. Pravni red EU 
na socialnem področju na eni strani in odprta metoda usklajevanja skupaj s programi 
nacionalnih reform na drugi strani so ustvarili okvir za usklajevanje socialnih politik držav 
članic. Razprava o prožni varnosti je lahko del tega okvira in različne dele reform za 
pristope bo treba izvajati na najbolj primerni ravni. Kljub temu, da zaradi različnih 
značilnosti trgov dela in socialnih politik v državah članicah ni mogoče doseči rešitve, ki 
bi ustrezala vsem, je naš notranji trg ustvaril in še naprej ustvarja skupne izzive, s katerimi 
se je najbolje soočiti na ravni EU. Vloga EU, ob spoštovanju pristojnosti držav članic, ni 
zgolj, da služi kot platforma za izmenjavo najboljših praks, ampak tudi, da postavi okvir 
za razpravo z dogovorom o zakonodaji, smernicah in kriterijih za izvajanje na ravni držav 
članic.

3. Kot so pokazale številne študije, lahko modeli prožne varnosti delujejo le v okolju, ki 
spodbuja zaupanje. Treba je razmisliti o posledicah za vse zainteresirane strani, vključno z 
delodajalci, delojemalci in celotno družbo. Ljudje bodo pogoste spremembe sprejeli, če 
bodo obstajala zagotovila in mehanizmi za nadomestila. To zajema tudi zmožnost 
posameznikov, da sami odločajo o svojih življenjih, ne da bi se soočali z večjimi tveganji, 
povezanimi z njihovimi karierami/pokojninami. Za to pa je potrebna okrepitev socialne 
zaščite in sistemov trga dela, kakovostna socialna infrastruktura in temeljne pravice z 
razvitimi procesi posvetovanja. Za spodbujanje zaupanja lahko države članice sledijo 
različnim pristopom, vendar to lahko deluje le, če so ti pristopi vgrajeni v splošni evropski 
okvir, ki skrbi za temeljne socialne pravice in pravice na področju zaposlitve za vse 
(potencialne) delavce.

4. Močan evropski okvir s polnim sodelovanjem socialnih partnerjev na nacionalni, sektorski 
in evropski ravni je pogoj, ki mora biti nujno izpolnjen, da bodo države članice lahko 
izvajale pristope prožne varnosti, ki bodo temeljili na zaupanju. To pomeni, da morajo 
evropski socialni partnerji, skupaj z enakovrednimi nacionalnimi telesi, igrati vodilno 
vlogo pri oblikovanju potrebnega evropskega zakonodajnega okvira, ki bi evropskim 
podjetjem in delavcem nudil potrebna zagotovila za prožnost in varnost. Namen prožne 

  
1 Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z naslovom Oblikovanje skupnih načel prožne varnosti: nova in boljša delovna mesta v povezavi s 
prožnostjo in varnostjo. COM(2007) 0359 
2 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/flexi_pathways_en.pdf
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varnosti je spodbujanje socialne Evrope, ki spodbuja produktivnost in konkurenčnost 
naših podjetij. Evropski socialni model, skupaj z visoko konkurenčnimi podjetji in 
visokokvalificirano in prilagodljivo delovno silo, bi moral biti hkrati oblikovan na 
nacionalni in evropski ravni s pomočjo približevanja in usklajevanja evropske zakonodaje 
na področju gospodarstva, zaposlovanja, okolja in na socialnem področju.  

5. EU mora za dosego večje učinkovitosti hitro izvesti reformo svoje institucionalne sestave, 
za svoje državljane in podjetja pa mora oblikovati tudi politike za boj proti stranskim 
učinkom povečane konkurence in odpiranja trga, kar včasih povzroči nove oblike 
tveganja, tako za delodajalce kot za delojemalce. Prožna varnost je predlagana kot način 
za bolj enakomerno prerazporejanje teh tveganj, razpravo na to temo pa so zameglili 
predsodki in sum.  Države članice, ki izvajajo celovite politike prožne varnosti (nordijske 
države in Nizozemska), kažejo, da je to dobro delujoč in obsežno podprt pristop k 
usklajevanju ciljev dinamičnega gospodarstva in varne delovne sile. Na evropski ravni so 
se razširili strahovi, da je izraz izrabljen za zakrivanje dejstva, da gre v bistvu za težnjo po 
deregularizaciji, kjer imajo potrebe delodajalcev prednost pred potrebami delojemalcev.

6. Zato bi morala izhodiščna točka razprave biti jasna in nedvoumna opredelitev izraza 
prožna varnost. V Evropi obstaja več modelov prožne varnosti, ki se kombinirajo z 
različnimi stopnjami notranje prožnosti in varnosti znotraj podjetij, ter zunanje prožnosti 
in varnosti v skladu z zgodovino, pravno tradicijo, stanjem gospodarstva, javnimi 
financami in sistemi odnosov v industriji v državah članicah.  Vsi pa temeljijo na skupnih 
načelih solidarnosti, enakosti, pravic in odgovornosti. Zahteve po prožnosti in varnosti si 
torej niso v nasprotju, vendar se medsebojno krepijo.  Zato je treba kombinacijo teh dveh 
zahtev videti kot priložnost.  Prožna varnost združuje sposobnost prilagajanja podjetij in 
delavcev z visoko stopnjo socialne zaščite, socialne varnosti in nadomestil za 
brezposelnost, z zaščito zdravja in varnosti, z aktivnimi politikami trga dela ter možnostjo 
vseživljenjskega učenja in poklicnega usposabljanja. Vse skupaj je podprto s pogostimi in 
učinkovitimi kolektivnimi pogajanji, ki se izvajajo v tripartitni sestavi z močnimi in 
reprezentativnimi socialnimi partnerstvi, kot tudi z obsežnimi določbami socialnega 
skrbstva in univerzalnim dostopom do kakovostnih storitev, kot je varstvo otrok in skrb za 
druge vzdrževane osebe. V tem pogledu je opredelitev prožne varnosti v zeleni knjigi 
Komisije o delovnem pravu in v sporočilu o prožni varnosti preozka in ni ustrezno 
politično usmerjena.

7. Osnovna predpostavka Komisije, da je treba tveganja in koristi porazdeliti med delavci, ki 
imajo zaščitene pogodbe, in tistimi, ki nimajo takšnih pogodb (zaposleni in zunanji 
sodelavci), je obžalovanja vredna. Segmentacija dela bo končana le, če se bodo socialni 
partnerji, tako delodajalci kot delojemalci, sporazumeli glede ravnotežja med pravicami in 
obveznostmi. Zato je ključnega pomena vključitev socialnih partnerjev v razpravo o 
prožni varnosti in to bi bilo treba narediti že prej. Čeprav Komisija načeloma podpira 
močno socialno partnerstvo, sporočilo ne določa strategije za napredovanje in krepitev 
socialnega partnerstva na evropski in nacionalni ravni. Poleg tega poročilo OECD 
Employment Outlook 20061, ki navaja, da zakonodaja o varstvu zaposlitve nima nobenega 
vpliva na skupno stopnjo zaposlenosti, ne podpira trditve Komisije, da stroga zaščita 
delovnih mest ustvarja brezposelnost. Zato novinci in povratniki na trgu dela potrebujejo 
zaposlitev kot odskočno desko za lažji dostop, ki mora vsebovati temeljne pravice, s 
katerimi so ti delavci zavarovani pred nepravično obravnavo. V tem pogledu Komisija ni 

  
1 http://www.oecd.org/document/38/0,2340,en_2649_201185_36261286_1_1_1_1,00.html
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ustrezno razložila, kaj pomeni "zadostna" prožnost pri zaposlovanju.

8. Potrebna je jasna razdelitev dela med EU in državami članicami; kaj je treba narediti na 
evropski in kaj na nacionalni ravni. Sporočilo Komisije je mogoče dopolniti z 
izpostavitvijo vloge Evropske unije v postopku ustvarjanja politike prožne varnosti. 
Ključna evropska zakonodaja, katere sprejetje ali revizija je v zaostanku, ni omenjena. 
Direktive kot so direktiva o delovnem času, o delavcih, zaposlenih za določen čas, o 
napotitvi delavcev na delo ter evropski svet delavcev, obveščanje delavcev in 
posvetovanje z njimi morajo zagotavljati in povečati zaščito delojemalcev znotraj EU, da 
bi se povečalo njihovo zaupanje in da bi se zmanjšalo tveganje, povezano s pritiski 
povečane konkurence, preoblikovanja in prožnosti trga dela. To je le del pristopov k 
prožni varnosti, skupaj s številnimi sporazumi, ki so jih sprejeli socialni partnerji o delu za 
določen čas, starševskem dopustu, delu s krajšim delovnim časom in delu na daljavo.

9. Poleg tega je treba glede na postopno integracijo evropskih gospodarstev in trgov dela 
spodbujati socialni dialog in kolektivna pogajanja na evropski ravni. (črtano, ker je že 
prišlo do razprave z njimi) Načela prožne varnosti ni mogoče dokončno oblikovati brez 
formalnega prispevka socialnih partnerjev pri določanju pravic in odgovornosti 
delodajalcev in delojemalcev. Treba je sklicati socialne partnerje na vseh ravneh 
(evropska, nacionalna, sektorska, regionalna in lokalna), da bi poiskali načine za notranje 
in zunanje spodbujanje prožnosti in varnosti. 

10. Skupna načela, o katerih so se dogovorile države članice, morajo biti izvajana na 
nacionalni ravni preko lizbonske strategije in jih je zato treba vključiti v spremenjene 
evropske smernice za zaposlovanje, saj te predstavljajo okvir, ki ga morajo države članice 
izvajati preko svojih nacionalnih programov reform.

11. Sporočilo Komisije omenja potrebo po zagotavljanju osnovne ravni zaščite delovnih mest. 
To pomeni, da morajo za vsako obliko zaposlitve, atipično ali ne, veljati temeljne pravice 
ne glede na specifičen zaposlitveni status, ki morajo zajemati enako obravnavo, zaščito 
zdravja in varnosti delavcev in določbe o delovnem času, svobodo združevanja in 
zastopanja, kolektivnega pogajanja, kolektivnega delovanja ter dostop do usposabljanja in 
zaščito pridobljenih pravic. Vsako reformo nacionalnega delovnega prava je treba izvajati 
v okviru teh temeljnih pravic.

12. Večje naložbe v vseživljenjsko učenje in poklicno usposabljanje ter boljše priznavanje 
formalnega, neformalnega in informalnega učenja so pogoji za vsako politiko prožne 
varnosti. Četrta evropska raziskava o delovnih razmerah (2005)1 kaže, da ni prišlo do 
izboljšanja ravni usposabljanja v podjetjih. Obstajajo tudi občutne razlike v ravneh 
dostopa do usposabljanja med državami članicami, med nizko in visoko usposobljenimi 
delavci, med delavci z varnimi in nestalnimi pogodbami ter med tistimi s trdno osnovno 
izobrazbo in tistimi, ki niso pridobili srednješolske /univerzitetne izobrazbe. Za 
dvigovanje teh ravni so v prihodnosti potrebne nove spodbude.

13. Pomembno je poudariti vpliv prožne varnosti na vprašanji spolov in enakih možnosti. 
Prožna ureditev trga dela ima večji učinek na prikrajšane skupine, kot so ženske, migranti, 
mlajši, starejši delavci in invalidi, ter tako na pomen uvedbe temeljnih pravic za vse 
delavce in močnejše politike socialnega vključevanja in vključevanja na trg dela.

  
1 http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/EWCS2005/index.htm
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14. Makroekonomske politike bi morale spodbujati naložbe v aktivne politike trga dela in 
okrepljeno partnerstvo z delodajalci na področju usposabljanja in programov 
vseživljenjskega učenja za prilagodljivo delovno silo. Pomembno je, da se je treba o vseh 
pobudah pogajati s socialnimi partnerji ter da morajo biti te pobude finančno vzdržne. Če 
se država članica odloči, da bo od podjetij prevzela tveganja, povezana s preoblikovanjem 
z uvajanjem manj stroge zaščite zaposlitve, bi se morala podjetja v zameno zavezati, da 
bodo več vlagala v delavce preko usposabljanja in vseživljenjskega učenja, kot tudi preko 
večjih naložb v raziskave in razvoj z namenom razvoja delovnih mest, izboljšanja 
delovnih metod in delovnega okolja ter razvoja novih tehnologij s pomočjo katerih bo 
podjetje ostalo konkurenčno. To je treba narediti ob posvetovanju med upravo in delavci. 

15. Brezposelnost v Evropi še vedno ostaja visoka, zato morajo države članice in Evropska 
unija storiti več za izboljšanje stanja. Če bodo v privatnem in javnem sektorju izvedene 
prave reforme, bo dovolj delovnih mest za vse. Evropa mora vlagati v vseživljenjsko 
učenje ter tudi v raziskave in razvoj, da se bo lahko soočila z izzivi 21. stoletja. 


