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Razlogi za ustanovitev ELA

Mobilnost delovne sile v Evropi je vse večji pojav, ki vključuje več kot
17 milijonov državljanov, ki živijo ali delajo v drugi državi EU - dvakrat
več kot pred desetletjem.

EU določa pravila o pravicah in obveznostih v zvezi s čezmejno
mobilnostjo. Za uveljavljanje teh pravil so odgovorni nacionalni organi,
kar zahteva tesno čezmejno upravno sodelovanje. Prav tako morajo
tudi posamezniki in delodajalci vedeti, kje lahko najdejo ustrezne
informacije.
Tu nastopi Evropski organ za delo.
Njegov cilj je podpreti pravično mobilnost delavcev znotraj EU, kar
državljanom in podjetjem omogoča, da izkoristijo priložnosti, ki jih
ponuja enotni trg.
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Ključna sporočila ELE

ELA pomaga
zagotovljati, da
se pravila EU o
mobilnosti
delovne sile
učinkovito in
pravično izvajajo
po vsej Evropi

ELA omogoča
državljanom,
iskalcem
zaposlitve in
delodajalcem lažje
izkoriščanje
notranjega trga

ELA pomaga
državam
članicam EU
pri ukrepanju
proti
neprijavljene
mu delu
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Pravni okvir organa za delo
Uredba (EU) št. 2019/1149 o ustanovitvi ELE
•

Prosto gibanje delavcev in EURES (Uredba (EU) št. 492/2011; Direktiva
2014/54/EU, Uredba (EU) št. 2016/589)

•

Napoteni delavci (Direktiva 96/71/EK
2018/957/EU) and Dir. 2014/67/EU)

•

Koordinacija sistemov socialne varnosti (Uredba (EK) No 883/2004 in
987/2009), Uredba (EU) 1231/2010

•

Neprijavljeno delo (Sklep (EU) 2016/344)

•

Socialni vidiki predpisov mednarodnega cestnega prometa Uredba (EK)
št. 561/2006 kot spremenjena z Uredbo 2020/1054, Dir. 2006/22/EU kot
spremenjena z Dir. 2020/1057, Dir. (EU) 2020/1057, Uredba (EK) št.
1071/2009 kot spremenjena z Uredbo 2020/1055

(kot

spremenjena

z

Dir.
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Naloge organa za delo
Olajšuje dostop do informacij in storitev, kar
vključuje usklajevanje mreže EURES

Izboljšuje sodelovanje in izmenjavo informacij
med državami EU
Koordinira usklajene in skupne inšpekcijske
nadzore

ELA

Izvaja analize in ocene tveganja
Podpira države EU pri krepitvi zmogljivosti

Podpira države EU pri ukrepanju proti
neprijavljenemu delu
Posreduje v sporih med državami članicami EU pri
razrešitvi čezmejnih sporov
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Delovne skupine organa za delo
Inšpekcijski pregledi
•Orodja in postopki za usklajene in skupne inšpekcijske
preglede (npr. Smernice za usklajene in skupne inšpekcijske
preglede, predloge...).
•Vzajemno učenje in usposabljanje (Train the trainer...).

Informacije
•Kampanja o sezonskih delavcih.
•Peer review nacionalnih internetnih strani o napotitvah.
•Služba za podporo z informacijami in prevodi.

Mediacija
•Določitev poslovnika in ureditev dela za postopek mediacije v
okviru vse zakonodaje EU, navedene v členu 1(4) uredbe o
ustanovitvi ELE (SOLVIT, AC).

Platforma za ukrepanje proti neprijavljenemu
delu
•Stalna delovna skupina (26. 5. 2021 prenesena k ELI).
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Kako deluje Evropski organ za delo?

Upravni
organ

Osebje

Izvršni
direktor

Skupina
deležnikov

NLO-ji

Cosmin
BOIANGIU
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Vodenje
UPRAVNI ODBOR - vodi organ
•

Člani:
- 1 član iz vsake države članice EU
- 2 člana, ki zastopata Evropsko Komisijo
- 1 neodvisni strokovnjak, ki ga imenuje Evropski parlament
- 4 člani, ki zastopajo medpanožne organizacije socialnih partnerjev na
ravni EU
• Opazovalci:
- Predstavniki iz tretjih držav, ki uporabljajo pravo Unije, ki je v pristojnosti
organa
- Predstavniki drugih EU agencij na področju zaposlitvene in socialne
Skupina
deležnikov
svetovalno
funkcijo
politike
(Eurofound,- EU-OSHA,
Cedefop,
ETF)

•

Člani:
- 2 predstavnika Evropske Komisije
- 10 predstavnikov socialnih partnerjev na ravni EU
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Nacionalni uradnik za zvezo (NLO)
NALOGE:

• Pomaga pri opravljanju nalog organa
• Spodbuja sodelovanje in izmenjavo informacij
• Podpira in usklajuje inšpekcijske preglede
• Deluje tudi kot nacionalna kontaktna točka
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Proračun ELE
• Proračun za leto 2021:
24m evrov
• Od tega več kot 14m
evrov za izdatke
poslovanja
• Trenutno okoli 60
osebja
• Normalno delovanje
ELE se pričakuje leta
2024 s 144 osebjem
(vključno s 27 NLO-ji)

Ocejena finančna sredstva
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Hvala za pozornost!
Get in touch with ELA:
EMPL-ELAINFO@EC.EUROPA.EU

Follow us on
social media …
ela.europa.eu

EU_ELA

European-Labour-Authority

