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Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων

Μία από τις τέσσερις ελευθερίες των πολιτών της ΕΕ είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζομένων. Περιλαμβάνει τα δικαιώματα μετακίνησης και διαμονής των εργαζομένων,
τα δικαιώματα εισόδου και διαμονής των μελών της οικογένειας, το δικαίωμα εργασίας σε
άλλο κράτος μέλος και το δικαίωμά τους σε ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του εν λόγω
κράτους μέλους. Σε ορισμένες χώρες ισχύουν περιορισμοί για πολίτες των νέων κρατών
μελών. Οι κανόνες σχετικά με την πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές διαμορφώνονται επί του
παρόντος κατά κύριο λόγο από τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ.

Νομική βάση

Άρθρο 3 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)· Άρθρο 4 παράγραφος
2 στοιχείο α), και άρθρα 20, 26 και 45-48 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των
οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών
μελών· κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων
στο εσωτερικό της Ένωσης· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 σχετικά με τον συντονισμό των
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και o κανονισμός εφαρμογής του (ΕΚ) αριθ. 987/2009.
Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχοι

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είναι μία από τις ιδρυτικές αρχές της ΕΕ. Ορίζεται
στο άρθρο 45 της ΣΛΕΕ και συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα των εργαζομένων. Συνεπάγεται
την κατάργηση κάθε διάκρισης λόγω ιθαγένειας μεταξύ εργαζομένων των κρατών μελών όσον
αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τις λοιπές συνθήκες εργασίας και απασχόλησης.

Επιτεύγματα

Στα τέλη του 2014, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 3% των πολιτών της ΕΕ (15,3
εκατομμύρια άτομα) διέμεναν σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό του οποίου είναι πολίτες.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ευρωβαρομέτρου το 2010, το 10% των ερωτηθέντων στην ΕΕ
δήλωσαν ότι είχαν διαμείνει και εργαστεί σε άλλη χώρα κάποια στιγμή κατά το παρελθόν, ενώ
το 17% των ερωτηθέντων σκόπευαν να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία
στο μέλλον.
Α. Ισχύον γενικό καθεστώς για την ελεύθερη κυκλοφορία
Κάθε πολίτης κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να αναζητεί εργασία στην επικράτεια
άλλου κράτους μέλους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που ισχύει για τους ημεδαπούς
εργαζόμενους. Δικαιούται να λάβει την ίδια βοήθεια από το εθνικό γραφείο εύρεσης εργασίας
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όπως και οι πολίτες του κράτους μέλους υποδοχής χωρίς καμία διάκριση λόγω ιθαγένειας και
δικαιούται επίσης να παραμείνει στη χώρα υποδοχής για χρονικό διάστημα που επαρκεί για
την αναζήτηση εργασίας, την υποβολή αίτησης για μια θέση απασχόλησης και την πρόσληψή
του. Το δικαίωμα αυτό ισχύει εξίσου για όλους τους εργαζόμενους από άλλα κράτη μέλη, είτε
πρόκειται για μόνιμους, είτε για εποχικούς ή μεθοριακούς εργαζόμενους ή παρόχους υπηρεσιών.
Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις, για παράδειγμα όσον αφορά τις γλωσσικές
απαιτήσεις, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το επίπεδο που είναι εύλογο και απαραίτητο
για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.
Οι κανόνες αυτοί δεν ισχύουν για τους αποσπασμένους εργαζόμενους, καθότι στην περίπτωση
αυτή δεν γίνεται χρήση του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία: αντιθέτως, πρόκειται
για περίπτωση χρήσης του δικαιώματος στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από την πλευρά
των εργοδοτών, με στόχο την απόσπαση εργαζομένων στο εξωτερικό σε προσωρινή βάση.
Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι προστατεύονται μόνο από την οδηγία για την απόσπαση
εργαζομένων (οδηγία 96/71/ΕΚ), η οποία προβλέπει ορισμένους ελάχιστους όρους εργασίας
και απασχόλησης στο κράτος υποδοχής, και τη σχετική οδηγία εφαρμογής (οδηγία 2014/67/
ΕΕ), προκειμένου να αποφεύγεται η προσφορά υπηρεσιών σε τιμές χαμηλότερες από εκείνες
των τοπικών παρόχων. Λόγω των σημαντικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών όσον
αφορά την απόσπαση εργαζόμενων, τον Μάρτιο του 2016 η Επιτροπή πρότεινε αναθεώρηση
της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων, περιλαμβανομένης της τροποποιημένης αρχής
της ίσης αμοιβής για ίση εργασία στον ίδιο τόπο εργασίας. Έως τον Μάιο του 2016, έντεκα
εθνικά κοινοβούλια είχαν κινήσει τη διαδικασία «κίτρινης κάρτας» λόγω επιφυλάξεων σχετικά
με την επικουρικότητα. Τον Ιούλιο του 2016, η Επιτροπή εξέτασε εκ νέου τις επιφυλάξεις που
εκφράστηκαν, αλλά αποφάσισε να διατηρήσει την αρχική της πρόταση. Η πρόταση τελεί υπό
συζήτηση στο Κοινοβούλιο.
1. Δικαιώματα κυκλοφορίας και διαμονής των εργαζομένων
Η οδηγία 2004/38/ΕΚ εισάγει την ιθαγένεια της ΕΕ ως το βασικό καθεστώς των υπηκόων των
κρατών μελών όταν ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην επικράτεια
της ΕΕ. Για τους πρώτους τρεις μήνες, κάθε πολίτης της ΕΕ έχει δικαίωμα διαμονής στην
επικράτεια άλλου κράτους μέλους χωρίς προϋποθέσεις ή διατυπώσεις πέραν της απαίτησης
να κατέχουν εν ισχύι ταυτότητα ή διαβατήριο. Για μεγαλύτερες περιόδους, το κράτος μέλος
υποδοχής μπορεί να απαιτήσει από τον πολίτη να γνωστοποιήσει την παρουσία του στη χώρα
εντός εύλογης προθεσμίας που δεν δημιουργεί διακρίσεις.
Το δικαίωμα διαμονής των μεταναστών εργαζομένων για χρονικό διάστημα άνω των
τριών μηνών εξακολουθεί να υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες ποικίλλουν
ανάλογα με το καθεστώς του πολίτη: για πολίτες της ΕΕ οι οποίοι δεν είναι μισθωτοί ή
αυτοαπασχολούμενοι, το δικαίωμα διαμονής εξαρτάται από το αν διαθέτουν επαρκείς πόρους
ώστε να μην επιβαρύνουν το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας του κράτους μέλους υποδοχής,
καθώς και αν διαθέτουν ασφάλιση ασθενείας. Κάθε πολίτης της ΕΕ αποκτά δικαίωμα μόνιμης
διαμονής στο κράτος μέλος υποδοχής έπειτα από πέντε έτη συνεχούς νόμιμης διαμονής.
Με την οδηγία 2004/38/ΕΚ τροποποιήθηκε ο κανονισμός 1612/68/ΕΟΚ για την οικογενειακή
επανένωση και επεκτάθηκε ο ορισμός του «μέλους της οικογένειας», (που προηγουμένως
περιοριζόταν στον/στη σύζυγο, τους κατιόντες κάτω των 21 ετών ή τα συντηρούμενα παιδιά και
στους συντηρούμενους ανιόντες), προκειμένου να συμπεριλάβει τον (τη) σύντροφο με τον (την)
οποίο(-α) ο πολίτης της Ένωσης έχει σχέση καταχωρημένης συμβίωσης, εφόσον η νομοθεσία
του κράτους μέλους υποδοχής αναγνωρίζει τη σχέση καταχωρημένης συμβίωσης ως ισοδύναμη
προς τον γάμο. Ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους, τα εν λόγω μέλη οικογενείας έχουν δικαίωμα
διαμονής στην ίδια χώρα με τον εργαζόμενο.
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2. Απασχόληση
Όσον αφορά τους όρους εργασίας και απασχόλησης στην επικράτεια του κράτους μέλους
υποδοχής, οι εργαζόμενοι που είναι πολίτες άλλου κράτους μέλους δεν μπορούν να έχουν
διαφορετική μεταχείριση από ό,τι οι ημεδαποί εργαζόμενοι λόγω ιθαγένειας. Αυτό ισχύει ιδίως
όσον αφορά την πρόσληψη, την απόλυση και την αμοιβή, καθώς και τα μέτρα επαγγελματικής
κατάρτισης και μετεκπαίδευσης. Οι πολίτες κράτους μέλους που απασχολούνται σε άλλο
κράτος μέλος διαθέτουν τα ίδια κοινωνικά και φορολογικά πλεονεκτήματα και πρόσβαση στη
στέγαση με τους ημεδαπούς εργαζόμενους και δικαιούνται ίσης μεταχείρισης ως προς την
άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.
Το δικαίωμα διαμονής στη χώρα υποδοχής μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης προβλέπεται
πλέον στην οδηγία 2004/38/ΕΚ. Τα άτομα που αναζητούν εργασία έχουν δικαίωμα διαμονής για
διάστημα που υπερβαίνει τους έξι μήνες (Δικαστήριο της ΕΕ, υπόθεση C-292/89 Antonissen)
χωρίς να πρέπει να πληρούν κάποιους όρους, εάν εξακολουθούν να αναζητούν απασχόληση
στο κράτος μέλος υποδοχής και έχουν «πραγματικές πιθανότητες» εύρεσης εργασίας· κατά
το διάστημα αυτό δεν μπορούν να απελαθούν. Μετά την απόκτηση του δικαιώματος μόνιμης
διαμονής στο κράτος μέλος υποδοχής, οι πολίτες της ΕΕ δεν υπόκεινται πλέον σε όρους (π.χ.
επαρκή οικονομικά μέσα) αλλά μπορούν, αν είναι απαραίτητο, να βασίζονται στο σύστημα
κοινωνικής πρόνοιας του κράτους μέλους υποδοχής με τον ίδιο τρόπο όπως οι υπήκοοί του.
Μετά τη θέσπιση της ιθαγένειας της ΕΕ, το Δικαστήριο της ΕΕ έχει επεκτείνει την πρόσβαση
σε κοινωνικές παροχές σε όλους τους πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος
(υποθέσεις C-184/99 Grzelczyk, C-224/98 D'Hoop). Το καθεστώς των ατόμων που αναζητούν
εργασία για πρώτη φορά αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο έντονων συζητήσεων,
δεδομένου ότι τα άτομα δεν είναι εργαζόμενοι ώστε να διατηρήσουν αυτό το καθεστώς. Στις
υποθέσεις C-138/02 Collins και C-22/08 Βάτσουρας, το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι οι εν
λόγω πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα ίσης πρόσβασης σε οικονομικό όφελος που έχει ως
στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας για όσους αναζητούν εργασία·
το όφελος αυτό δεν περιλαμβάνεται επομένως στις «κοινωνικές παροχές», η πρόσβαση στις
οποίες απαγορεύεται σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν
να απαιτούν την ύπαρξη πραγματικού δεσμού μεταξύ του ατόμου που αναζητά εργασία και της
αγοράς εργασίας του εν λόγω κράτους μέλους. Το Δικαστήριο της ΕΕ αποσαφήνισε περαιτέρω
το καθεστώς των πρώην εργαζομένων με την απόφασή του στην υπόθεση Alimanovic
(C-67/14). Οι ενδιαφερόμενοι είχαν εργαστεί και, κατά συνέπεια, διατηρήσει την ιδιότητα
του εργαζόμενου για έξι επιπλέον μήνες αφότου κατέστησαν άνεργοι (άρθρο 7 παράγραφος 3
στοιχείο γ) της οδηγίας). Ωστόσο, το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι, μετά τη λήξη της εν λόγω
περιόδου, οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να ζητήσουν να τύχουν ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες
του κράτους μέλους υποδοχής, και ως εκ τούτου πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές, μόνον
εφόσον η διαμονή τους στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους πληροί τις προϋποθέσεις της
οδηγίας. Παρότι το άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο β) της οδηγίας απαγορεύει την απέλαση
ανέργων πολιτών της ΕΕ εφόσον συνεχίζουν να αναζητούν εργασία, το άρθρο 24 παράγραφος 2
επιτρέπει ρητά στα κράτη μέλη να αρνούνται να χορηγούν δικαίωμα σε κοινωνικές παροχές σε
πολίτες της ΕΕ των οποίων το δικαίωμα διαμονής βασίζεται αποκλειστικά στην εν λόγω ρήτρα
μη απέλασης. Επιπλέον, το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι — σε αντίθεση με τις αποφάσεις
απέλασης, στις οποίες πρέπει να συνεκτιμάται η ατομική κατάσταση του ενδιαφερόμενου
πολίτη της ΕΕ — δεν απαιτείται εξατομικευμένη εξέταση όταν πρόκειται για την πρόσβαση σε
κοινωνικές παροχές.
Αντιθέτως, η διεκδίκηση παροχών από την πλευρά οικονομικά μη ενεργών πολιτών της ΕΕ
είναι δυνατόν να εξαρτάται από τη νόμιμη κατοικία τους — στοιχείο που προϋποθέτει επαρκή
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οικονομικά μέσα. Ωστόσο, το Δικαστήριο έκρινε, στην απόφαση του σχετικά με την υπόθεση
Brey (C-140/12), ότι το γεγονός και μόνον ότι υποβάλλεται αίτηση για μια παροχή δεν αρκεί για
να αποδειχθεί ότι ένα πρόσωπο δεν διαθέτει επαρκή μέσα, και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι
ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περίπτωσης, κατά την αξιολόγηση της επιβάρυνσης που θα προέκυπτε
από τη χορήγηση μιας παροχής για το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Με την απόφασή
του στην υπόθεση Brey, το Δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαίωσε τη νομολογία στην υπόθεση
Trojani (C-456/02), σύμφωνα με την οποία εφόσον ένας οικονομικά μη ενεργός πολίτης
δεν έχει απελαθεί, το δικαίωμά του σε ίση μεταχείριση όσον αφορά τις κοινωνικές παροχές
παραμένει άθικτο. Ωστόσο, το Δικαστήριο της ΕΕ αναθεώρησε πρόσφατα σε σημαντικό βαθμό
τη νομολογία αυτή, καθότι απέρριψε το δικαίωμα σε παροχές μη ενεργού πολίτη της ΕΕ ο
οποίος είχε εισέλθει στο κράτος μέλος υποδοχής αποκλειστικά με σκοπό να υποβάλει αίτηση
για παροχές (υπόθεση C-333/13 Dano): έκρινε ότι το δικαίωμα σε ίση μεταχείριση, το οποίο
θα περιλάμβανε την πρόσβαση σε παροχές, προϋποθέτει νόμιμη διαμονή δυνάμει της οδηγίας
2004/38/ΕΚ, την οποία δεν διέθετε ο αιτών λόγω έλλειψης επαρκών οικονομικών μέσων. Το
Δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαίωσε τα προηγούμενα στη νομολογία το 2016 (υπόθεση C-308/14,
Commission v. Ηνωμένο Βασίλειο), δεδομένου ότι τίποτα δεν εμποδίζει τη χορήγηση παροχών
κοινωνικής ασφάλισης σε ευρωπαίους πολίτες που δεν είναι οικονομικά ενεργοί υπό την
ουσιαστική προϋπόθεση ότι αυτοί οι πολίτες πληρούν τις απαραίτητες απαιτήσεις για να
αποκτήσουν το δικαίωμα νόμιμης διαμονής στο κράτος μέλος υποδοχής.
Με την απόφαση αυτή, το Δικαστήριο της ΕΕ φαίνεται να επιτρέπει στα κράτη μέλη να
αρνούνται την ίση πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές, χωρίς να χρειάζεται να τεθεί τέρμα στη
διαμονή του μη ενεργού πολίτη. Η νέα αυτή προσέγγιση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο
την κοινωνική συνοχή στα κράτη μέλη υποδοχής, δεδομένου ότι δημιουργεί μια υποκατηγορία
πολιτών της ΕΕ οι οποίοι δεν επιτρέπεται να απελαθούν, αλλά πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες
τους χωρίς τις κοινωνικές παροχές που λαμβάνουν οι υπήκοοι του οικείου κράτους μέλους που
βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Βάσει του νόμου που έχει διαμορφωθεί από το Δικαστήριο της
ΕΕ με τέτοιο τρόπο, η Επιτροπή, στην πρόταση της να τροποποιήσει τους κανόνες συντονισμού
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, προτείνει τη διευκρίνηση των δικαιωμάτων των μη
ενεργών ευρωπαίων πολιτών που μετεγκαθίστανται στο εξωτερικό (5.10.4).
Τέλος, το άρθρο 35 της οδηγίας παρέχει ρητά στα κράτη μέλη την εξουσία, σε περίπτωση
κατάχρησης ή απάτης, να ανακαλούν οποιοδήποτε δικαίωμα αναγνωριζόμενο από την οδηγία.
Β. Περιορισμοί της ελεύθερης κυκλοφορίας
Η Συνθήκη επιτρέπει στα κράτη μέλη να αρνηθούν σε υπήκοο της ΕΕ την είσοδο ή τη διαμονή
στο έδαφός τους για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Τα μέτρα
αυτά πρέπει να θεμελιώνονται με βάση την προσωπική συμπεριφορά του ενδιαφερόμενου
ατόμου, η οποία πρέπει να συνιστά αρκούντως σοβαρή και άμεση απειλή, στρεφόμενη κατά
θεμελιώδους συμφέροντος του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, η οδηγία 2004/38/EΚ προβλέπει
επίσης μια σειρά από διαδικαστικές εγγυήσεις.
Δυνάμει του άρθρου 45 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ, η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων δεν
εφαρμόζεται όσον αφορά την απασχόληση στη δημόσια διοίκηση, αν και η παρέκκλιση αυτή
έχει ερμηνευτεί κατά πολύ περιοριστικό τρόπο από το Δικαστήριο της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο
μόνον εκείνες οι θέσεις που περιλαμβάνουν την άσκηση δημόσιας εξουσίας και την ευθύνη για
τη διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του οικείου κράτους (όπως η εσωτερική ή εξωτερική
ασφάλειά του) μπορούν να περιοριστούν στους πολίτες του κράτους.
Κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου μετά την προσχώρηση νέων κρατών μελών,
μπορεί να ισχύσουν ορισμένες διατάξεις οι οποίες περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία
των εργαζομένων από, προς και μεταξύ αυτών των κρατών μελών. Οι περιορισμοί αυτοί δεν

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.10.4.pdf
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αφορούν τα ταξίδια στο εξωτερικό ή την αυτοαπασχόληση, και ενδέχεται να διαφέρουν από το
ένα κράτος μέλος στο άλλο. Οι υπολειπόμενες μεταβατικές περίοδοι που εφαρμόστηκαν στην
προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας το 2007 έληξαν την 1η Ιανουαρίου 2014. Επί
του παρόντος ισχύουν μεταβατικές περίοδοι για τους Κροάτες υπηκόους, οι οποίες πρέπει να
λήξουν το αργότερο τον Ιούλιο του 2020.
Γ. Μέτρα για την ενθάρρυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας
Ως βασική αρχή, κάθε πολίτης της ΕΕ πρέπει να μπορεί να ασκεί ελεύθερα το επάγγελμά
του σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Ωστόσο, η πρακτική εφαρμογή αυτής της αρχής
συχνά παρεμποδίζεται από εθνικές απαιτήσεις σχετικά με την πρόσβαση σε συγκεκριμένα
επαγγέλματα στη χώρα υποδοχής. Έχουν εισαχθεί μεταρρυθμίσεις στο σύστημα αναγνώρισης
των επαγγελματικών προσόντων προκειμένου να ενισχυθεί η ευελιξία των αγορών εργασίας
και να ενθαρρυνθεί η περισσότερο αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.
Η οδηγία 2005/36/ΕΚ (όπως εκσυγχρονίστηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ) σχετικά με την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ενοποιεί και επικαιροποιεί 15 υφιστάμενες
οδηγίες, καλύπτει σχεδόν όλους τους κανόνες σχετικά με την αναγνώριση (3.1.5), και προβλέπει
καινοτόμα χαρακτηριστικά όπως είναι η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα και η αμοιβαία
αναγνώριση νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων.
Το EURES (Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης) είναι ένα δίκτυο συνεργασίας στο οποίο
συμμετέχουν η Επιτροπή, οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης των κρατών μελών του ΕΟΧ
καθώς και άλλοι οργανισμοί εταίροι και η Ελβετία (βλ. 5.10.3). Με τον κανονισμό 2016/589
(που αντικαθιστά τον προηγούμενο κανονισμό 492/2011), από το 2016 το EURES βελτίωσε
περαιτέρω τα μέσα αυτοεξυπηρέτησης στην ψηφιακή του πλατφόρμα, ώστε να καταστεί μια
πραγματικά πανευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα, η οποία καθιερώνει την
αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων των αιτούντων εργασία και των διαθέσιμων
θέσεων εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει πλέον να αναρτούν στην πύλη EURES όλες τις
κενές θέσεις εργασίας και τις αιτήσεις εργασίας που δημοσιοποιούνται σε εθνικό επίπεδο
και η πύλη θα πρέπει να παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες ζωής και
εργασίας στη χώρα προορισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα μαθήματα ξένης γλώσσας,
καθώς και πιο εξατομικευμένες συμβουλές για τη σταδιοδρομία και την πρόσληψη. Στο
δίκτυο θα συμμετέχουν επίσης οι κοινωνικοί εταίροι και θα παρέχουν καλύτερη στήριξη για
διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις.
Η ΕΕ έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος
για την κινητικότητα των εργαζομένων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
— μια ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας και μια οδηγία σχετικά με τη διασυνοριακή

υγειονομική περίθαλψη·

— ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης χάρη στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
883/2004 και τον κανονισμό εφαρμογής (ΕΚ) αριθ. 987/2009 (5.10.4)·

— η έκδοση, τον Απρίλιο του 2014, της οδηγίας 2014/50/EE σχετικά με τις ελάχιστες
προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών
μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής
συνταξιοδότησης·

— η έγκριση τον Απρίλιο του 2014 της οδηγίας 2014/54/EΕ σχετικά με τα μέτρα που
διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης
κυκλοφορίας των εργαζομένων, η οποία συγκεκριμένα προβλέπει νέα μέσα έννομης
προστασίας για τους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν διακρίσεις.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_3.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.10.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.10.4.pdf
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Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την απασχόληση
συγκαταλέγονται μεταξύ των κύριων προτεραιοτήτων της ΕΕ και τόνιζε ανέκαθεν ότι η
ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να συντονίσουν τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν
και να προωθήσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων ως έναν από τους στόχους
της ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς. Το Κοινοβούλιο διαδραματίζει δυναμικό ρόλο στη
δημιουργία και τη βελτίωση της εσωτερικής αγοράς και υποστήριζε πάντα ενεργά τις
προσπάθειες της Επιτροπής στον τομέα αυτόν.
Με το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τον σεβασμό του θεμελιώδους
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ, το Κοινοβούλιο υπενθύμισε ότι το δικαίωμα
ελεύθερης κυκλοφορίας για σκοπούς εργασίας δεν μπορεί να συνδέεται με την κατάχρηση
των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας (βλ. επίσης της απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ στην
υπόθεση C-413/01, Ninni-Orasche), και ζήτησε από τα κράτη μέλη να απέχουν από οιαδήποτε
ενέργεια που θα μπορούσε να επηρεάσει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας.
Όσον αφορά τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, στο ψήφισμά του της
14ης Ιανουαρίου 2014 περί κοινωνικής προστασίας για όλους, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την
Επιτροπή να επανεξετάζει τη νομοθεσία και να παρακολουθεί την εφαρμογή και τον συντονισμό
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να προστατεύονται τα δικαιώματα των
μετακινούμενων εργαζομένων της ΕΕ σε παροχές.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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