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UPUĆIVANJE RADNIKA
U EU-U
“U Uniji u kojoj su svi ravnopravni ne mogu postojati radnici druge klase.
Za jednak rad na istome mjestu jednaka treba biti i plaća.”
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker, govor o stanju Unije, 13. rujna 2017

ČINJENICE I BROJKE
 pućeni su radnici oni koje njihovi poslodavci pošalju na privremeni rad u drugu državu radi pružanja
U
prekograničnih usluga.
Upućeni radnici u EU-u prosječno pružaju uslugu u drugoj državi manje od 4 mjeseca.
U EU-u je 2015. bilo 2,05 milijuna upućenih radnika, što je 0,9 % ukupnog broja zaposlenih ili 0,4 % u
ekvivalentu punog radnog vremena.
Broj upućivanja povećao se za 41 % od 2010. do 2015.
Direktiva o upućivanju radnika na snazi je od 1996. To je prva Direktiva kojom je na temelju minimalnog
skupa socijalnih jamstava u interesu radnika poduzećima ograničena mogućnost da pružaju usluge diljem
jedinstvenog tržišta.

PRAVEDNA MOBILNOST RADNE SNAGE: KOMISIJA PODUZIMA MJERE
Od početka mandata Junckerova je Komisija posvećena borbi protiv socijalnog dampinga te promiče pravednu mobilnost
radne snage diljem EU-a. U okviru tih nastojanja Komisija je predložila reformu postojećih pravila o upućivanju radnika
kojom se utvrđuje načelo jednake plaće za jednak rad na istome mjestu, čime se čini znatno više od zahtjeva za
minimalne naknade iz postojeće Direktive.
Ostali elementi te reforme uključuju:
 	

 ravila utvrđena općenito primjenjivim kolektivnim ugovorima postat će obvezna za upućene radnike u svim
P
gospodarskim sektorima. To je trenutačno tako samo u građevinskom sektoru.
 D
 anas ne postoje minimalna ni maksimalna ograničenja trajanja upućivanja. U okviru Komisijina prijedloga sva
pravila radnog prava primjenjiva na lokalne radnike počet će se primjenjivati i na upućene radnike nakon određenog
trajanja upućivanja.

 Nova pravila primjenjivala bi se i na radnike zaposlene preko agencija za privremeno zapošljavanje kako bi se
osiguralo poštovanje načela jednake plaće za jednak rad.
Komisija istodobno olakšava provedbu takozvane „Direktive o provedbi”, koja je stupila na snagu u lipnju 2016. Tom se
Direktivom daju veće ovlasti nacionalnim tijelima za suzbijanje zlouporaba, kao što su fiktivna poduzeća, i koordiniraju
aktivnosti tih tijela.
Ostale nedavne inicijative Komisije za osiguranje pravedne mobilnosti uključuju:
Modernizaciju pravila EU-a za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti
Pokretanje Sustava za elektroničku razmjenu informacija o socijalnoj sigurnosti
Prijedlog za osnivanje Europskog nadzornog tijela za rad

REFORMA PRAVILA O UPUĆIVANJU RADNIKA: TRENUTAČNO STANJE
Komisija je 8. ožujka 2016. predstavila prijedlog reforme pravila o upućivanju radnika. Očekuje se da će Parlament donijeti
konačno stajalište u listopadu te da će Vijeće o svojem stajalištu raspravljati na sastanku ministara za zapošljavanje i
socijalna pitanja 23. listopada 2017. Zatim će biti potrebne rasprave Parlamenta, Vijeća i Komisije kako bi se finalizirao
dogovor o revidiranoj Direktivi o upućivanju radnika.

Ožujka 2016

8/03
Komisija predstavlja prijedlog
21/03
Početak rasprava na tehničkoj razini u Vijeću

Svibnja 2016

10/05
Europski parlament imenuje suizvjestitelje

Srpnja 2016

20/07
Komisija potvrđuje da je prijedlog u skladu s načelom supsidijarnosti

Veljača 2017

Početak rasprava na razini odbora u Europskom parlamentu

Listopad 2017

Očekuje se donošenje stajališta Europskog parlamenta
23/10
Rasprave u Vijeću (Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja
potrošača)
Rasprava u okviru trijaloga Parlamenta, Vijeća i Komisije

