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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05
- uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija za mednarodne
odnose in evropske zadeve na 35. seji, 9. 4. 2014, sprejela naslednje

Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta
in Sveta o evropski mreži služb za zaposlovanje, dostopu delavcev do storitev na
področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 35. seji, 9. 4. 2014 obravnavala
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
evropski mreţi sluţb za zaposlovanje, dostopu delavcev do storitev na področju mobilnosti in
nadaljnjem povezovanju trgov dela, ki ga je Drţavnemu zboru na podlagi prvega odstavka 4.
člena Zakona o sodelovanju med Drţavnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zadevah
Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10 in 107/10) posredovala Vlada Republike
Slovenije.
Uvodno predstavitev je podala predstavnica Ministrstva za delo, druţino, socialne zadeve in
enake moţnosti, Magda Zupančič, ki je predstavila bistvene elemente predlagane uredbe in
stališče Vlade RS. Vlada RS podpira mreţo EURES, pa tudi izvajanje teh storitev po enotnih
standardih in skupnih pravilih, ki jih podpira in koordinira Evropska komisija.
Člani komisije ugotavljajo, da predlagana uredba predstavlja okrepitev vseevropske mreţe
za iskanje zaposlitve EURES. Cilj predlagane uredbe je, da bi mreţa postala bolj učinkovita,
zaposlovanje bolj pregledno, sodelovanje med drţavami članicami pa tesnejše. Tako bi
povečali izmenjavo informacij o prostih delovnih mestih po vsej EU, zagotovili ustreznejše
usklajevanje med ponudbo in povpraševanjem ter pomagali delodajalcem, zlasti malim in
srednjim podjetjih, hitreje zapolniti prosta delovna mesta z ustreznejšimi kandidati. Obenem
bi drţavljanom pomagali sprejeti kar najbolj informirano odločitev o morebitni selitvi v tujino
zaradi zaposlitve.
Člani komisije izpostavljajo, da prosto gibanje delavcev drţavljanom EU omogoča, da iščejo
zaposlitev v drugi drţavi EU, da tam delajo, ne da bi zato potrebovali delovno dovoljenje in
da uţivajo enako obravnavo kot drţavljani drţave gostiteljice v smislu dostopa do zaposlitve,
delovnih pogojev in socialnih prejemkov. Člani komisije podpirajo dejavno vlogo EURES pri
povezovanju iskalcev zaposlitve in tistih, ki ţelijo na novo delovno mesto, s trenutno ponudbo
prostih delovnih mest, obenem pa se delodajalcem zagotovi boljši dostop do nabora
kandidatov s spretnostmi, potrebnimi za razvoj in rast njihovih podjetij.
Člani komisije opozarjajo na ukrepe za izboljšanje brezposelnosti mladih na ravni EU. Glede
nevarnosti bega moţganov, je bilo izraţeno mnenje, da v primeru, če se delavec preseli v
tujino, je matična drţava sicer kratkoročno oškodovana, vendar je to bolje, kot če bi oseba
ostala brezposelna v svoji drţavi. Poleg vajeništva, ki bi olajšalo prehod mladih iz
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izobraţevanja v zaposlitev, je bil izpostavljen tudi okvir za kakovost pripravništev, da se
mladim omogoči pridobitev kakovostnih delovnih izkušenj v varnih pogojih in se prepreči, da
bi podjetja pripravništva izkoriščala kot vir poceni delovne sile ali celo kot brezplačno delo. V
zadnjem primeru so najbolj prikrajšani mladi iz ranljivih ali prikrajšanih skupin. Predstavnica
Ministrstva je zagotovila, da Slovenija zagovarja stališče, da so navedene oblike vezane na
nagrado.
Člani komisije opozarjajo, da smo v RS temeljito deregulirali vstop v obrtno dejavnost
skladno s priporočili in smernicami EU. Pri ponovnem odpiranju deregulacije vstopa v obrtno
dejavnost se morajo temeljito proučiti tako negativne kot tudi pozitivne posledice ureditve.
Obstaja namreč realna bojazen, da se bo zaradi vedno večje konkurence na trgu dela in
velikega števila brezposelnih, pritisk na deregulacijo poklicev še povečeval, z namenom
pocenitve dela izobraţenega in usposobljenega kadra.
Člani komisije ugotavljajo, da Vlada RS podaja konkretne pripombe na posamezne člene
predloga uredbe. V zvezi s tem izpostavljajo javno objavo ţivljenjepisov iskalcev zaposlitve,
ki je lahko sporna zaradi vprašanja varstva osebnih podatkov ter pristojnosti nacionalnih
uradov za usklajevanje v primeru pritoţb, povezanih s prostimi delovnimi mesti in
posredovanji zaposlitve EURES, kjer slovenska nacionalna zakonodaja ukrepa na drug
način. V Sloveniji namreč za Zavod za zaposlovanje ni pristojen za reševanje in nudenje
podpore pri pritoţbah, temveč je pristojna inšpekcija za delo, zato se v tem primeru zastavlja
vprašanje neskladnosti predloga uredbe z obstoječim sistemom pravnega varstva v upravnih
postopkih v RS. Pri tem člani komisije upoštevajo, da narava uredbe EU zahteva njeno
neposredno uporabnost in čim večjo natančnost. V navedenih primerih gre za odprta in
sporna vprašanja, ki se nanašajo na samo vsebino uredbe: obstajajo pomisleke glede
zbiranja in dostopa do podatkov ter pristojnosti drţavnih organov, ki so določene z
nacionalno zakonodajo. Člani komisije menijo, da bi RS morala podati preučitveni pridrţek v
povezavi s členi predloga uredbe, ki urejajo zgoraj izpostavljene vsebine.
Glede na navedeno, komisija predlaga, da Odbor Drţavnega zbora za zadeve EU dopolni
uvodno besedilo stališča RS z navedbo, da RS vlaga preučitveni pridrţek in sicer v povezavi
s členi, ki niso skladni z nacionalno ureditvijo in da se odpravijo pomisleki, ki izhajajo iz
obrazloţitve gradiva.
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje, da
podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o evropski mreţi sluţb za zaposlovanje, dostopu delavcev do storitev na področju
mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela pod pogojem, da se v uvodnem delu
besedila stališča RS navede, da RS vlaga preučitveni pridrţek.
***
Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Bojan Kekec.
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