Povzetek predloga Evropske komisije
Evropska platforma o delu na črno
ZA KAJ GRE


Delo na črno je plačano delo, ki je zakonito, vendar ni prijavljeno pri uradnih organih.



Neprijavljeno delo škoduje državi, delavcem in gospodarstvu:
o

država izgubi prihodke iz davkov in socialnih prispevkov,

o

delavci na črno:

o



slabši delovni pogoji in pomanjkljive možnosti za razvoj znanja in spretnosti,



okrnjeno pridobivanje pokojninskih pravic,



neustrezno zdravstveno
zdravstvenega varstva;

zavarovanje

in

s

tem

slabši

dostop

do

podjetja, ki uporabljajo delo na črno, imajo nepošteno prednost pred poštenimi
podjetji.



Za odkrivanje in odpravo dela na črno so odgovorni predvsem nacionalni organi. Vendar pa
lahko z ukrepi na ravni EU javnim organom pomagamo, da svoje delo opravljajo učinkoviteje.



Konkreten primer take pomoči bi bila vseevropska platforma za nacionalne izvršilne organe
(inšpektorati za delo, organi za socialno varnost in davčni organi), na kateri bi razpravljali o
teh vprašanjih in iskali rešitve.

PREDLAGANE SPREMEMBE
V razpravi s sorodnimi organi iz drugih držav članic EU bi nacionalni organi:


bolje razumeli to vprašanje in zato pripravili boljše ukrepe in politike za njegovo reševanje,



učinkoviteje sodelovali s sorodnimi organi iz tujine in razvili nova orodja za odkrivanje
čezmejnih primerov dela na črno.

PREDNOSTI PREDLOGA
Nacionalni izvršilni organi bodo lahko bolje odkrivali in preprečevali delo na črno, kar bo koristilo:


delavcem – boljši delovni pogoji in boljše uveljavljanje svojih pravic, doma in v drugih
državah EU;



podjetjem – manj nepoštene konkurence podjetij, ki ne prijavijo delavcev;



vsem prebivalcem – z večjimi prihodki iz davkov in socialnih prispevkov bodo države lahko
državljanom zagotovile boljše storitve.

ZAKAJ UREJANJE NA RAVNI EU


Delo na črno je težava, s katero se spopadajo vse države članice EU, zato bi sodelovanje
koristilo vsem.



EU lahko sodelovanje olajša: nacionalnim organom lahko s svojimi sredstvi pomaga izmenjati
dobre prakse in razviti naprednejši način usklajevanja ukrepov preprečevanja/odvračanja.

ZAČETEK VELJAVNOSTI


V nadaljevanju leta 2014.

