Sažetak za građane
Prijedlog EU-a – Europska platforma za neprijavljeni rad
O ČEMU JE RIJEČ?
•

Neprijavljeni rad podrazumijeva plaćene djelatnosti koje su zakonite, ali nisu prijavljene
javnim tijelima.

•

Neprijavljeni rad ima negativne učinke za vlade, radnike i poduzeća:
o

ozbiljni gubici u državnim prihodima od poreza i socijalnih doprinosa

o

za neprijavljene radnike:

o



loši uvjeti rada i nedostatne vještine



manja mirovinska prava



slabiji pristup zdravstvenoj zaštiti

poduzeća koja zapošljavaju neprijavljene radnike imaju nepoštenu prednost.

•

Glavnu odgovornost za rješavanje problema neprijavljenog rada imaju nacionalna tijela. No,
na razini EU-a mogu biti poduzete određene mjere kojima bi im se pomoglo da to učine na
djelotvorniji način.

•

Konkretan bi korak bio uspostavljanje foruma na razini EU-a kojim bi se nacionalnim
provedbenim tijelima (inspekciji rada, tijelima socijalne sigurnosti i poreznim tijelima)
omogućilo raspravljanje o ovom problemu i njegovom rješavanju.

ŠTO ĆE SE TOČNO PROMIJENITI?
Raspravljanje o tom problemu s istovjetnim organima diljem EU-a pomoglo bi nacionalnim tijelima da:
•

bolje razumiju probleme i tako osmisle bolje mjere i politike za njihovo rješavanje

•

učinkovitije međusobno surađuju i razviju nova sredstva za otkrivanje transnacionalnih
aspekata neprijavljenog rada.

TKO ĆE I NA KOJI NAČIN IMATI KORISTI OD TOGA?
Nacionalna provedbena tijela moći će lakše spriječiti i onemogućiti neprijavljeni rad, od čega će na
kraju imati koristi:
•

radnici – bolji uvjeti rada te bolja provedba njihovih prava i u vlastitim državama i u drugim
državama u Europi.

•

poduzeća – veća pravednost u tržišnom natjecanju od poduzeća koja ne prijavljuju svoje
radnike.

•

svi mi – veći prihodi od poreza i socijalnih doprinosa omogućili bi vladama da osiguraju bolje
usluge svim građanima.

ZAŠTO EU MORA DJELOVATI?
•

Budući da neprijavljeni rad predstavlja problem za sve europske države, suradnja u tom
pitanju koristila bi svima.

•

EU je dobra platforma za suradnju – svojim resursima može pomoći nacionalnim tijelima u
razmjenjivanju
dobre
prakse
i
razvijanju
bolje
koordinacije
mjera
sprečavanja/onemogućavanja.

KADA BI PRIJEDLOG MOGAO STUPITI NA SNAGU?
•

Najkasnije krajem 2014.

