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Povzetek
Ocena učinka predloga direktive o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru
opravljanja storitev

A. Nujnost ukrepanja
Zakaj? V čem je težava?
Leta 2014 je bilo napotenih 1,9 milijona evropskih delavcev. Čeprav napotitev delavcev predstavlja 0,7 % vseh
zaposlitev v EU, podpira čezmejno opravljanje storitev na notranjem trgu, zlasti v gradbeništvu ter nekaterih
sektorjih osebnih in poslovnih storitev. V skladu z veljavnimi pravili morajo podjetja, ki napotijo delavce,
spoštovati osnovne pravice države članice gostiteljice, vključno z minimalnimi urnimi postavkami. Ta določba
povzroča velike razlike v plačah med napotenimi in lokalnimi delavci v državah gostiteljicah. Te razlike po
ocenah segajo od 10 % pa vse do 50 %, odvisno od držav in sektorjev. Različna pravila o plačilu izkrivljajo
konkurenco med podjetji, saj podjetjem, ki pošiljajo delavce, zagotavljajo prednost v zvezi s stroški dela pred
lokalnimi podjetji v državah članicah gostiteljicah. Neusklajenosti med Direktivo in drugimi zakonodajnimi akti EU
ustvarjajo pravno negotovost glede enakega obravnavanja napotenih delavcev v regulativnem okviru EU v
primeru dolgoročnih napotitev. Po drugi strani pa splošna pravila o napotitvi morda ne bi bila ustrezna za
obravnavanje posebnih primerov, kot so napotitve v okviru podizvajalskih verig in dela prek agencij za
zagotavljanje začasnega dela ter napotitve znotraj skupine.
Kaj se pričakuje od pobude?
Revizija direktive iz leta 1996 je namenjena okrepitvi prvotnega cilja, tj. spodbujanja uveljavljanja svobode
čezmejnega opravljanja storitev v ozračju poštene konkurence in spoštovanja pravic delavcev, s prilagajanjem
novim gospodarskim razmeram in razmeram na trgu dela. Namen pobude je zlasti zagotoviti poštene plačne
pogoje za napotene delavce in enake konkurenčne pogoje med podjetji, ki delavce napotijo, in lokalnimi podjetji
v državi članici gostiteljici ter izboljšati jasnost zakonodaje EU.
Kakšna je dodana vrednost ukrepanja na ravni EU?
Regulativni okvir za napotitev delavcev med državami članicami se lahko vzpostavi samo na ravni EU. Države
članice in socialni partnerji na ustrezni ravni ostajajo pristojni za vzpostavitev svoje zakonodaje in določanje plač
v skladu z nacionalnim pravom in praksami.

B. Rešitve
Katere zakonodajne in nezakonodajne možnosti politike so bile predvidene? Ali ima katera od njih
prednost? Zakaj?
Komisija meni, da sta za doseganje ciljev politike, tj. poštenih plačnih pogojev za napotene delavce,
enakovrednejših konkurenčnih pogojev za podjetja in boljše pravne jasnosti, uvedba enakih pravil o plačilu za
delo in razširitev sklica na splošno zavezujoče kolektivne pogodbe na vse sektorje učinkovitejša možnost kot
neukrepanje. Po mnenju Komisije so za izboljšanje pravne jasnosti učinkovite tudi naslednje možnosti: uporaba
delovnega prava države članice gostiteljice za dolgoročne napotitve nad 24 mesecev, v skladu s pravili
koordinacije sistemov socialne varnosti; določitev enakega plačila za delo za napotene delavce v podizvajalskih
verigah in delavce pri glavnem izvajalcu z uporabo delovnih pogojev slednjega, vključno s pogoji iz sporazumov
na ravni podjetja, če obstajajo; obvezna uporaba enakih pogojev za delavce, ki jih napoti agencija za
zagotavljanje začasnega dela, in za lokalno zaposlene agencijske delavce.
Kdo podpira katero možnost?
Možnosti uvedbe načela „enakih pravil o plačilu za enako delo“ in uporabe delovnega prava države članice
gostiteljice za dolgoročne napotitve gresta v smeri, ki jo podpira sedem držav članic (Avstrija, Belgija, Francija,
Nemčija, Luksemburg, Nizozemska in Švedska), Evropska konfederacija sindikatov in Evropsko združenje malih
gradbenikov. Eurociett podpira revizijo direktive o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela, da se
zagotovi enako obravnavanje čezmejnih in domačih delavcev, zaposlenih pri agenciji za zagotavljanje
začasnega dela. Devet držav članic (Bolgarija, Češka, Estonija, Madžarska, Litva, Latvija, Poljska, Slovaška in
Romunija), Business Europe, UEAPME in CEEMET so izrazili stališče, da bi bilo treba pred ukrepanjem počakati
na zadostno obdobje izvajanja direktive o izvrševanju.
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C. Učinki prednostne možnosti
Kakšne so koristi prednostne možnosti (če obstaja, sicer glavnih možnosti)?
Enaka pravila o plačilu za delo bodo prispevala k povečanju plač napotenih delavcev, zmanjšanju razlik v plačah
v primerjavi z lokalnimi delavci in vzpostavitvi enakih konkurenčnih pogojev med podjetji v državah gostiteljicah.
Z zmanjšanjem obsega konkurence na podlagi stroškov dela bo napotitev delavcev spodbudila opravljanje
čezmejnih storitev na podlagi specializacije, inovativnosti in spretnosti. Odprava neusklajenosti med Direktivo in
drugo zakonodajo EU bo izboljšala pravno jasnost za podjetja, delavce in organe ter zmanjšala stroške
morebitnih sodnih postopkov. V primeru podizvajalskih verig in dolgoročnih napotitev naj bi uporaba načela
enakega obravnavanja izboljšala plačne pogoje napotenih delavcev in s tem njihovo socialno zaščito.
Kakšni so stroški prednostne možnosti (če obstaja, sicer glavnih možnosti)?
Enaka pravila o plači lahko povečajo stroške plač za tista podjetja, ki pošiljajo delavce in spadajo v segment
nizkih plač (1/3 primerov), čeprav so skupni stroški dela zaradi razlik med državami glede socialnih prispevkov in
obdavčitve dohodkov pravnih oseb morda še vedno nižji kot pri lokalnih podjetjih v državah članicah
gostiteljicah. Zmanjšana vloga stroškov dela kot glavnega dejavnika konkurence lahko zmanjša konkurenčnost
podjetij, ki se nahajajo v državah članicah z nižjimi plačnimi pogoji, zlasti v delovno intenzivnih sektorjih, kot je
gradbeništvo. Pravila o enakem obravnavanju pri dolgoročnih napotitvah nad 24 mesecev in v podizvajalskih
verigah lahko prav tako zmanjšajo vlogo stroškov dela kot dejavnika konkurence s podobnimi posledicami,
čeprav se zdi, da dolgoročne napotitve predstavljajo majhen delež vseh napotitev. Uporaba načela enakega
obravnavanja za delavce, ki jih napoti agencija za zagotavljanje začasnega dela, lahko prav tako povzroči
povečanje stroškov plač za podjetja, čeprav ta možnost ne predvideva dodatnih pogojev od tistih, ki zdaj veljajo
za lokalno zaposlene agencijske delavce.
Kakšen bo vpliv na podjetja, MSP ter mikropodjetja? Največ 8 vrstic
Za MSP ni načrtovana posebna ureditev. MSP bodo v prvi vrsti imela koristi od boljše pravne jasnosti in
manjšega upravnega bremena, ki izhaja iz tveganja sodnih postopkov. Enaka pravila o plačilu ter enako
obravnavanje pri dolgoročnih napotitvah in v podizvajalskih verigah lahko zlasti vplivajo na MSP, ki zagotavljajo
čezmejne storitve z napotitvijo delavcev v tržnih segmentih nizkih plač, in sicer zaradi morebitnih zvišanj
stroškov plač. Vendar lahko ta učinek omilijo razlike med državami glede socialnih prispevkov in drugih davkov,
vključno s posebnimi ureditvami za MSP v nekaterih državah članicah. Po drugi strani pa bodo MSP, ki z
napotitvami delavcev delujejo v tržnih segmentih visokih plač, imela koristi od ozračja poštene konkurence na
podlagi enakih konkurenčnih pogojev glede pravil o plači. Učinek predlaganih možnosti lahko poveča njihove
poslovne možnosti in potencial za ustvarjanje delovnih mest.
Ali bo prišlo do znatnih učinkov na nacionalne proračune in uprave?
Ne pričakujejo se posebni stroški za nacionalne proračune in uprave. Stroški informiranja in izvrševanja so
predvideni že v direktivi o izvrševanju iz leta 2014, ki je zdaj v fazi prenosa.
Ali bo prišlo do drugih znatnih učinkov?
Zaradi izboljšanja informacij v prenosnih dokumentih A1 ter prenosa direktive o izvrševanju se bo povečala
zanesljivost informacij o dinamiki napotitve delavcev.

D. Spremljanje
Kdaj se bo politika pregledala?
Komisija bo učinek Direktive ocenila pet let po roku za prenos. Poročilo o oceni bo pripravila s pomočjo zunanjih
strokovnjakov ter v posvetovanju s socialnimi partnerji in drugimi deležniki.
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