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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o krepitvi boja proti neprijavljenemu delu
(2008/2035(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru ter Odboru regij z naslovom „Krepitev boja proti 
neprijavljenemu delu“ (KOM(2007)0628),

– ob upoštevanju svoje resolucije z 21. septembra 2000 o sporočilu Komisije o 
neprijavljenem delu1, 

– ob upoštevanju resolucije Sveta in predstavnikov držav članic, ki so se sestali v okviru 
Sveta 22. aprila 1999, o kodeksu ravnanja za učinkovitejše sodelovanje med javnimi 
upravami držav članic v boju proti zlorabam socialnega zavarovanja in dajatev na 
nadnacionalni ravni ter neprijavljenemu delu, ter v zvezi z začasno čezmejno napotitvijo 
delavcev2, 

– ob upoštevanju direktive Sveta 1999/85/ES z dne 22. oktobra 1999, ki spreminja direktivo 
77/388/EGS v zvezi z možnostjo poskusne uvedbe nižje stopnje DDV za delovno 
intenzivne storitve3,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Prihodnost evropske strategije 
zaposlovanja – strategija za polno zaposlenost in boljša delovna mesta za vse 
(KOM(2003)0006), 

– ob upoštevanju sklepov Sveta 2003/578/ES in 2005/600/ES z dne 22. julija 2003 ter 12. 
julija 2005 v zvezi s smernicami za politike držav članic o zaposlovanju, zlasti smernic 9 
in 214,

– ob upoštevanju resolucije Sveta o preoblikovanju neprijavljenega dela v formalne oblike 
zaposlitve5,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu svetu z naslovom Čas za višjo prestavo –
Novo partnerstvo za rast in delovna mesta (KOM(2006)0030),

– ob upoštevanju sklepa Sveta 2006/702/ES z dne 6. oktobra 2006 o strateških smernicah 
Skupnosti o koheziji6,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
                                               
1 UL C 146, 17.5.2001, str. 102.
2 UL C 125, 6.5.1999, str. 1.
3 UL L 277, 28.10.1999, str. 34.
4 UL L 197, 5.8.2003, str.13, in UL L 205, 6.8.2005, str. 2.
5 UL C 260, 29.10.2003, str. 1.
6 UL L 291, 31.10.2006, str. 11.
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ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij „Poročilo o delovanju prehodnih ureditev, 
določenih v pristopni pogodbi iz leta 2003 (obdobje od 1. maja 2004 do 30. aprila 2006)“ 
(KOM(2006)0048),

– ob upoštevanju svoje resolucije s 23. maja 2007 o spodbujanju dostojnega dela za vse1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z 11. julija 2007 o posodabljanju delovnega prava za 
soočanje z izzivi 21. stoletja2,

– ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o sankcijah zoper 
delodajalce državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU, ki ga je predstavila 
Komisija (KOM(2007)0249),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. novembra 2007 o skupnih načelih prožne 
varnosti3,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o rezultatih javnega posvetovanja o zeleni 
knjigi Komisije z naslovom Posodabljanje delovnega prava za soočanje z izzivi 21. 
stoletja (KOM(2007)0627), 

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

– ob upoštevanju dejavnosti Mednarodne organizacije dela o dostojnem delu,

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

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

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 22. decembra 1995 o uskladitvi instrumentov za 
boj proti nezakonitemu priseljevanju in nezakonitemu delu4,

– ob upoštevanju priporočila Sveta s 27. decembra 1996 o boju proti nezakonitemu delu 
državljanov tretjih držav5,

– ob upoštevanju poročila Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer 

                                               
1  UL C 102 E, 24.4.2008, str. 321.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0339.
3 Sprejeta besedila, P6_TA-PROV(2007)0574.
4 UL C 5, 10.1.1996, str. 1.
5 UL C 304, 14.10.1996, str. 1.
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o boju proti delu na črno v Evropski uniji1,

– ob upoštevanju členov 136 in 145 Pogodbe o ES,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenj Odbora za 
ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve, Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter Odbora za notranji trg in 
varstvo potrošnikov (A6-0000/2008),

A. ker je neprijavljeno delo kompleksen pojav, njegovo razširjenost pa je težko opredeliti, saj 
nanj vplivajo številni gospodarski, družbeni, institucionalni in kulturni dejavniki,

B. ker je neprijavljeno delo posebej zaskrbljujoča in stalna lastnost trgov dela v Evropi, ki 
lahko poruši evropski socialni model z oviranjem gospodarskih, proračunskih in socialnih 
politik, ki si prizadevajo za rast, in ker je neprijavljeno delo ravno tako razlog za 
izkrivljanje konkurence na notranjem trgu, saj ustvarja nelojalno konkurenco do drugih 
držav in podjetij,

C. ker je neprijavljeno delo glavni dejavnik socialnega dampinga in je tako eno od ključnih 
vprašanj za posodobitev evropskega delovnega prava, 

D. ker neprijavljeno delo najbolj prizadene sektorje z intenzivno uporabo delovne sile, kot so 
kmetijstvo, gradbeništvo, gospodinjske storitve, storitve nastanitve in gostinske storitve, 
za katere so značilni negotovost zaposlitve in neugodni pogoji plačevanja,

E. ker je neprijavljeno delo priljubljeno tudi pri reorganizaciji podjetij z vzpostavitvijo 
podpogodbenih verig, zaradi katere se poveča število samostojnih delavcev, ki včasih niso 
prijavljeni, 

F. ker je vprašanje priseljevanja povezano z neprijavljenim delom, saj priseljenci, pogosto 
nezakoniti, opravljajo neprijavljeno delo, pogosto v slabih razmerah,

G.  ker so delavci v gospodinjstvu pogosto pomemben vir neprijavljene delovne sile in žrtve 
množičnega izkoriščanja, ter ker je veliko teh delavcev dejansko priseljencev, med njimi 
pa je mnogo nezakonitih,

H. ker neprijavljeno delo ni vključeno v davčno osnovo in spodkopava financiranje in 
razdeljevanje storitev socialne varnosti in javnih storitev, s tem pa omejuje zmožnost 
držav članic, da bi povečale zmogljivosti socialnih storitev,

I. ker je za uspešen spopad z delom na črno treba okrepiti mehanizme nadzora in kaznovanja 
s pomočjo služb inšpektorata za delo, davčnih uprav in socialnih partnerjev,

J.  ker neprijavljeno delo vpliva negativno na vse stebre lizbonske strategije: polno 

                                               
1 Spoprijemanje z neprijavljenim delom v Evropski uniji, 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
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zaposlenost, kakovost in produktivnost dela ter socialno kohezijo; 

1. izraža globoko zaskrbljenost zaradi obsežnosti neprijavljenega dela, ki v nekaterih 
državah članicah doseže do 20 % BDP ali več;

2. pozdravlja pobudo Komisije, ki je postavila neprijavljeno delo med politične prednostne 
naloge na evropski ravni in ki zahteva pomembne ukrepe na ravni Skupnosti in na 
nacionalni ravni;

3. vseeno ugotavlja, da je evropske politične smernice na področju neprijavljenega dela 
težko spremeniti v dobro opredeljene pravne in institucionalne instrumente, ki bi se lahko 
prenesli v konkretne ukrepe v posameznih državah članicah;

4. poudarja, kako močna je neenakost med instrumenti, ki jih Evropska unija lahko uporabi 
za kakovostne politike dela in instrumenti, ki zagotavljajo svoboščine trga; 

5. zato poziva k večji operativnosti in učinkovitosti evropskih ukrepov v boju proti 
neprijavljenemu delu, da pri posodobitvi delovnega prava v Evropi ne bi ostalo le pri 
teoriji;

6. poudarja, da je neprijavljeno delo v nacionalnih pravnih ureditvah različno opredeljeno in 
da bi skupna opredelitev za vse države članice privedla do odprave pravne negotovosti pri 
statističnem opredeljevanju pojava; v zvezi s tem upošteva, da je opredelitev iz poročila 
Komisije (ki razločuje med zakonitimi in nezakonitimi dejavnostmi), mogoče uporabiti 
kot izhodišče, zavedati pa se je treba, da se v različnih državah obseg tega pojava 
količinsko in kakovostno razlikuje;

7. poziva Komisijo, naj predstavi predloge za razvoj splošno sprejetih metod za merjenje 
neprijavljenega dela;

8. poziva Komisijo, naj preuči možnost oblikovanja podatkovne zbirke o različnih pristopih 
in izvedenih ukrepih vseh držav članic na nacionalni ravni, ki bi ovrednotil njihovo 
izvedljivost in prenosljivost v druge sektorje in na druga področja dela v drugih državah 
članicah,

9. poziva Komisijo, naj oblikuje politike, ki bodo upoštevale tako splošne kot sektorske 
ukrepe za omejevanje in zakonsko urejanje neprijavljenega dela ob polnem sodelovanju 
socialnih partnerjev in s posebno navedbo najbolj prizadetih sektorjev, kot so hotelirstvo, 
gostinstvo, kmetijstvo, gospodinjske storitve in gradbeništvo; 

10. poziva, naj bo pristop Komisije za zmanjšanje privlačnosti neprijavljenega dela z 
gospodarskega vidika prek boljše opredelitve sistemov obdavčitve in socialnega varstva 
podprt z učinkovitimi politikami za ustvarjanje več in boljših delovnih mest;

11. poziva, naj bodo reforme sistemov socialnega varstva del integriranega pristopa, 
namenjenega usklajevanju politik socialnega varstva z davčnimi in ekonomskimi 
politikami;

12. poziva države članice, naj predvidijo močne spodbude za tiste, ki si prizadevajo 
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spremeniti neprijavljeno delo v zakonito in se poslužujejo atipičnih pogodb za omejen čas 
(2 leti);

13. meni, da mora Evropska komisija tudi prek direktive zagotoviti podporo nadnacionalnim 
kolektivnim pogajanjem, katerih cilj je zagotoviti dostojne in enake minimalne plače v 
vsej Evropski uniji;

14. glede na pridobljene izkušnje v nekaterih državah članicah poziva k oceni in spodbujanju 
novih kategorij rednega dela, da se omogoči osebam, ki opravljajo neprijavljeno delo, da 
svoje delovanje uskladijo z zakonom, na primer s kuponi za storitve;

15. je trdno prepričan, da mora uskladitev dela na črno z zakonom vedno vsebovati tudi 
obveznost nakazovanja prispevkov, ki se lahko – če želimo delodajalcu pomagati –
predhodno naloži davčni upravi, vendar mora biti v vsakem primeru vedno izvedeno;

16. poziva države članice, ki uporabljajo prehodne ureditve za prosto gibanje delavcev v 
Evropski uniji, naj odprejo svoj trg dela za delavce, ki prihajajo iz novih držav članic, saj 
so omejitve (tudi delne) dostopa do trga v nasprotju z evropskim duhom, poleg tega pa se 
zaradi prehodne ureditve lahko poveča neprijavljeno delo in nastanejo ozemeljske 
neuravnoteženosti;

17. meni, da bi bilo s poenostavitvijo in zmanjšanjem upravnih bremen zlasti za mala in 
srednja podjetja lahko zmanjšali uporabo neprijavljenega dela;

18. se mu zdi potrebno, da morajo biti podjetja, ki dajejo podpogodbeno delo, odgovorna za 
morebitne nepravilnosti, povezane s prispevki in davki podjetij podpogodbenikov;

19. poziva k tesnemu nacionalnemu usklajevanju med zainteresiranimi javnimi in zasebnimi 
organizacijami in poziva države članice, naj uporabljajo inovativne metode, ki temeljijo 
na posebnih referenčnih kazalnikih in merilih za različne podjetniške sektorje, da se tako 
izognejo zniževanju davčne osnove; 

20. opozarja, da bi se lahko zaradi izključno kaznovalne politike, ki ni podprta s konkretnimi 
ukrepi za usklajevanje med državami članicami, neprijavljeno delo lahko skoncentriralo v 
manj strukturiranih državah in manj urejenih gospodarstvih;

21. v zvezi s tem poziva Komisijo, naj državam članicam ter družbenim in gospodarskim 
akterjem, ki se borijo proti neprijavljenemu delu, predlaga „pakt za prijavo 
neprijavljenega“, ki bi omogočil postopno prijavljanje neprijavljenih dejavnosti in ga je 
treba razumeti kot časovno omejeno prehodno obdobje (2 leti) brez kazni, ob njegovem 
izteku pa je treba predvideti mehanizme poostrenega kaznovalnega režima;

22. poziva k odločnejšemu ukrepanju proti podjetjem, ki zaposlujejo na črno in nimajo sedeža 
v državi, v kateri opravljajo dejavnost, ter ugotavlja, da bi lahko okvirni sklep Sveta 
2005/214/PNZ z dne 24. februarja 2005 o uporabi načela vzajemnega priznavanja 
denarnih kazni1 pomagal izboljšati razmere;

                                               
1 UL L 76, 22.3.2005, str. 16.
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23. poziva k večjemu in učinkovitejšemu upoštevanju delovnega prava in veljavnih predpisov 
na področju dela, zlasti direktive 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o napotitvi 
delavcev na delo v okviru opravljanju storitev1,

24. poziva, naj ima Evropska unija pomembnejšo vlogo pri spodbujanju boljšega in večjega 
sodelovanja in usklajevanja med inšpektorati za delo, prek okrepitve ekonomskih in 
tehnoloških virov inšpekcijskih služb ter ob predvidevanju uvedbe neke vrste evropskega 
žarišča socialnih dejavnosti;

25. poziva k večjemu sodelovanju in izmenjavi informacij med državami članicami pri 
preučevanju pojava neprijavljenega dela, s prikazom doseženih pa tudi nepričakovanih 
rezultatov;

26. pozdravlja uvedbo odbora na visoki ravni za pomoč državam članicam pri opredeljevanju 
in izmenjavi dobre prakse, v zvezi z nadzorom in izboljšanjem zakonodaje o napotitvi 
delavcev; 

27. meni, da je treba delavce in morebitne uporabnike bolje seznaniti s tveganji in stroški v 
zvezi z neprijavljenim delom ter koristmi od zakonite ureditve delovnega razmerja;

28. poziva k stalnim kampanjam proti neprijavljenemu delu in pobudam za obveščanje in 
osveščanje na evropski in lokalni ravni, pri katerih naj sodelujejo socialni partnerji, javne 
ustanove, trgovinske zbornice in zavodi za zaposlovanje, šole, upravne enote in različni 
sistemi nadzora in represije;

29. meni, da bi morali biti različni ukrepi za ukoreninjenje kulture zakonitosti, spodbujanja 
kakovostnega dela in kulture zakonitega podjetništva podprti s stalnimi kampanjami;

30. poziva vse države članice, naj podpišejo Mednarodno konvencijo o zaščiti pravic vseh 
delavcev migrantov in njihovih družinskih članov;

31. meni, da so za preprečevanje pojava neprijavljenega dela potrebni programski instrumenti 
na lokalni in evropski ravni, ki bi omogočili hkratno izvajanje politik gospodarskega in 
družbenega razvoja ter nadzornih in represivnih ukrepov;

32. poziva Komisijo, naj pretehta možnost ustanovitve temu namenjenega „evropskega sklada 
za ureditev zakonitih delovnih razmerij na področju nezakonitega dela“, ki bi bil 
namenjen podpori regionalnih in lokalnih načrtov za preprečevanje neprijavljenega dela;

33. meni, da je treba tudi pri pojavu neprijavljenega dela uporabiti pot državne pomoči, 
oproščene obveznosti priglasitve, prek široke razlage izraza „ustvarjanje delovnih mest“ v 
razmerju do „ustvarjanja rednega delovnega mesta“; ugotavlja, da neprijavljeno delo ni 
enakovredno pravemu delovnemu mestu in bi zato spodbude za ureditev neprijavljenega 
dela, da se uskladi z zakoni, lahko postale „pomoč pri ustvarjanju zaposlitve“;

34. poziva, naj se namenijo sredstva raziskovalnim projektom na področju zdravja in varnosti 
pri delu ter promocijskim dejavnostim za preprečevanje in širjenje kulture zdravja in 

                                               
1 UL L 18, 21.1.1997, str. 1.
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varnosti na delovnem mestu, s posebno pozornostjo do tistih panog, v katerih je tveganje 
poškodb največje in v katerih se najpogosteje skriva neprijavljeno delo; 

35. meni, da je prvi korak pri preprečevanju neprijavljenega dela ustrezna politika 
usposabljanja;

36. je seznanjen s prej navedenim predlogom direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
kaznih zoper delodajalce državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v Evropski 
uniji;

37. meni, da je problematika nezakonitega zaposlovanja neprijavljenih delavcev zapletena in 
je torej ni mogoče razrešiti samo s kaznovanjem delodajalcev, temveč so za njeno 
reševanje potrebni medsektorski ukrepi s širokim obsegom delovanja;

38. meni, da se je mogoče proti rastoči sivi ekonomiji, zlasti pa proti izkoriščanju 
neprijavljenih delavcev priseljencev, ob kaznovalni politiki in izgonih boriti tudi z 
instrumenti in mehanizmi za preprečevanje in boj proti izkoriščanju priseljenih delavcev 
ter upoštevati, da je treba priznati in spoštovati temeljne človekove pravice in pravice dela 
nezakonitih priseljencev;

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

Delo na črno oziroma neprijavljeno delo je tako razsežen pojav, da ga Evropa in njene 
institucije ne smejo nedejavno opazovati. Kadar je delež neprijavljenega dela večji od 20 %, 
gre za razmere razširjene nezakonitosti, ki je ni mogoče dopuščati, saj dejansko hudo izkrivlja 
konkurenco med podjetji in ozemlji. Vzroki za neprijavljeno delo so različni: nedvomno se 
nanašajo na nekatere pomanjkljivosti, značilne za trge dela, reorganizacijo v nekaterih 
podjetjih, pa tudi šibkost v drugih, ki se na trgu niso sposobna postaviti na lastne noge; 
zadevajo nezakonito priseljevanje, pa tudi priseljevanje znotraj Skupnosti, odvisni so od ne 
vedno neoporečnega ravnanja javne uprave in neprimerne davčne politike. Kljub temu se zdi 
primerno, da se nam bolj zasidra v zavest, kako brez resnega boja proti neprijavljenemu delu 
tvegamo, da bomo v prihodnosti močno načeli sistem socialnega varstva v Evropi. Pravzaprav 
bo pred zgodovinskimi izzivi, s katerimi se mora Evropa spoprijeti, se pravi globalizacijo in 
demografskimi gibanji, težko oblikovati politike, ki jima bodo kos, če ne bomo zmogli 
zmanjšati obsega sive ekonomije. Posledice neprijavljenega dela pa so še druge. 

Že zaradi svojih značilnosti je to z vseh vidikov negotovo delo. Če preučimo podatke o 
nesrečah pri delu, lahko ugotovimo, da jih je dobršen del povezanih z vrsto dela.

Tudi zato je treba do cilja, ki si ga je zadala Evropska komisija, o zmanjšanju nesreč pri delu 
za 25 % do leta 2014, prek ostrega boja proti delu na črno in neprijavljenemu delu.

Še ena posledica je izkrivljenost konkurence v Evropi med podjetji, ki spoštujejo predpise in 
onimi, ki jih kršijo. Kako si je mogoče zamisliti izgradnjo Evrope s pregledno konkurenco, če 
je del trga umetno napihnjen? 

Nazadnje je treba poudariti še en pomemben vidik. Neprijavljeno delo je dejavnik 
destabilizacije na različnih trgih dela, ki povzroča težko obvladljive razmere.

Tudi v tem primeru je izjemno težko nadaljevati posodobitev dela in same prožne varnosti, če 
ne bomo uspeli izkoreniniti dela na črno oziroma neprijavljenega dela in tako ustvariti manj 
razdrobljenih in enotnejših trgov dela.

Skratka, dokaj jasno bi moralo biti, da Evropa nima druge možnosti, kot da se tega boja loti 
resno, če želi doseči cilje, določene v lizbonski strategiji.

Brez dvoma se bo EU-27 vedno bolj ocenjevalo glede na doslednost njenih politik ter 
sposobnost in pripravljenost, da ne ostane samo pri besedah.

To velja za vsa področja, vedeti pa je treba, da je področje dela eno od tistih, ki so za 
evropsko javno mnenje najzanimivejša, saj je od njega odvisna socialna prihodnost Evrope, 
njena gospodarska kapaciteta in blaginja evropskih državljanov.

To je zahtevna naloga, za katero pa ni potrebno veliko besed, temveč predvsem jasni in 
konkretni ukrepi.

Poleg tega posebnost evropskega pristopa v tem sektorju jasno dokazuje, da je nove politične 
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smernice težko spreminjati v dobro določene pravne in institucionalne instrumente, ki se 
kasneje lahko prenesejo v jasne ukrepe v posameznih državah članicah.

Razlog je v tem, da Evropska unija za ukrepanje na področju neprijavljenega dela še vedno 
zanaša na uporabo mehkega prava, posledično pa evropskim ukrepom za boj proti temu 
pojavu ni sposobna dati novega zagona v smislu proaktivnosti in prodornosti. Vendar bi bilo v 
zvezi s tem pravično poudariti, da je uporaba mehkega prava omogočila postopno zbliževanje 
držav članic s strategijami za spoprijem s tem problemom. Očitno ni mogoče spregledati 
močne neenakosti med instrumenti, ki jih lahko uporabi in želi uporabiti Evropska unija za 
kakovostne politike dela, in instrumenti, ki zagotavljajo tržne svoboščine. 

Komisija govori o premiku za racionaliziranje nacionalnih predpisov na področju delovnih 
razmerij in kako bi ti postali učinkovitejši v boju proti neprijavljenemu delu, opredeli nekatere 
zelo zanimive cilje, ne opremi pa se z natančnimi in primernimi instrumenti za njihovo 
doseganje.

Treba bi bilo premisliti o tem, ali zmanjšati omejitve za uporabo netipičnih oblik zaposlitve, 
uporabiti strukturne sklade z istim ciljem, ali pa podpreti, tudi prek direktive, nadnacionalna 
kolektivna pogajanja, s katerimi bi se premaknili proti poenotenju minimalne plače v Evropi.

Zaradi vsega naštetega je torej potrebnega še veliko dela, da bi okrepili boj proti 
neprijavljenemu delu.

V poročilu je poskus obravnave teh vprašanj in delovni predlogi iz njega si prizadevajo za oris 
načrta za podporo tega boja.
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