
Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2017 1

LAISVAS DARBUOTOJŲ JUDĖJIMAS

Viena iš keturių laisvių, kuriomis naudojasi ES piliečiai, yra laisvas darbuotojų judėjimas.
Ji apima darbuotojų teises atvykti į šalį ir joje apsigyventi, šeimos narių teises atvykti į šalį
ir joje apsigyventi, taip pat teisę dirbti kitoje valstybėje narėje ir būti traktuojamam taip pat,
kaip tos valstybės narės piliečiai. Kai kuriose šalyse naujų valstybių narių piliečiams taikomi
apribojimai. Socialinių išmokų gavimo taisyklės šiuo metu iš esmės formuojamos remiantis
Teisingumo Teismo praktika.

TEISINIS PAGRINDAS

Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 3 straipsnio 2 dalis, Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo (SESV) 4 straipsnio 2 dalies a punktas, 20, 26 ir 45–48 straipsniai.
Direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi
valstybių narių teritorijoje, Reglamentas (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo
Sąjungoje, Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir jo
įgyvendinimo Reglamentas (EB) Nr. 987/2009.
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (TT) praktika.

TIKSLAI

Laisvas darbuotojų judėjimas – vienas iš pagrindinių ES projekto principų. Jis nustatytas
SESV 45 straipsnyje ir yra pagrindinė darbuotojų teisė. Tai reiškia, kad panaikinama bet kokia
valstybių narių darbuotojų diskriminacija dėl pilietybės įdarbinimo, darbo užmokesčio ir kitų
darbo ir užimtumo sąlygų srityse.

LAIMĖJIMAI

Eurostato duomenimis, 2014 m. pabaigoje 3 proc. ES piliečių (15,3 mln. asmenų) gyveno ne
toje valstybėje narėje, kurios piliečiai jie yra. Kaip matyti iš 2010 m. atlikto Eurobarometro
tyrimo rezultatų, 10 proc. ES apklaustų asmenų nurodė, kad jie yra gyvenę ir dirbę kitoje šalyje,
o 17 proc. respondentų ketina ateityje pasinaudoti laisvo judėjimo teise.
A. Šiuo metu galiojanti bendroji laisvo judėjimo tvarka
Bet kuris vienos valstybės narės pilietis turi teisę ieškoti darbo kitoje valstybėje narėje,
laikydamasis tos valstybės narės darbuotojams taikomų atitinkamų nuostatų. Jis turi teisę iš tos
valstybės įdarbinimo tarnybų gauti tokią pačią pagalbą, kaip ir priimančiosios valstybės narės
piliečiai, ir turi būti nediskriminuojamas dėl pilietybės, taip pat turi teisę priimančiojoje šalyje
gyventi tiek laiko, kad pakaktų darbui ieškoti, kreiptis su prašymu dėl darbo ir būti įdarbintam.
Ši teisė vienodai taikoma visiems darbuotojams iš kitų valstybių narių: dirbantiems pagal
nuolatines sutartis, sezoniniams, tarpvalstybiniams ir teikiantiems paslaugas darbuotojams.
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Darbuotojai negali būti diskriminuojami, pvz., dėl kalbos įgūdžių reikalavimų, t. y. reikalavimai
neturi būti griežtesni už tuos, kurie yra pagrįsti ir būtini dirbant konkretų darbą.
Šios taisyklės netaikomos komandiruotiems darbuotojams, kurie nesinaudoja laisvo judėjimo
teise: priešingai, tai jų darbdaviai naudojasi teise teikti paslaugas, siųsdami darbuotojus
laikinai dirbti į užsienį. Komandiruoti darbuotojai yra apsaugoti tik pagal Darbuotojų
komandiravimo direktyvą (96/71/EB), kurioje nustatytos atitinkamos būtinosios darbo
priimančiojoje valstybėje sąlygos, ir jos vykdymo užtikrinimo direktyvą (2014/67/ES) siekiant,
kad nebūtų pablogintos sąlygos vietos paslaugų teikėjams. Kadangi darbuotojų komandiravimo
nuostatos valstybėse narėse labai skiriasi, 2016 m. kovo mėn. Komisija pasiūlė persvarstyti
Darbuotojų komandiravimo direktyvą ir, be kita ko, taikyti kitokį požiūrį, pagal kurį už
tą patį darbą toje pačioje vietoje turėtų būti mokamas toks pat atlyginimas. 2016 m.
gegužės mėn. vienuolika nacionalinių parlamentų, kilus abejonių dėl subsidiarumo, pradėjo
geltonosios kortelės procedūrą. 2016 m. liepos mėn. Komisija dar kartą išnagrinėjo susirūpinimą
sukėlusius klausimus, tačiau nusprendė nekeisti savo pirminio pasiūlymo. Pasiūlymas šiuo metu
svarstomas Parlamente.
1. Darbuotojų teisė judėti ir pasirinkti gyvenamąją vietą
Pagal Direktyvą 2004/38/EB ES pilietybė yra pagrindinis valstybių narių piliečių statusas, kai
jie naudojasi savo teise laisvai judėti ir pasirinkti gyvenamąją vietą ES teritorijoje. Tris pirmus
mėnesius kiekvienas ES pilietis turi teisę gyventi kitos ES valstybės teritorijoje be papildomų
sąlygų ar formalumų. Būtina tik turėti galiojančią tapatybės kortelę arba pasą. Jei liekama ilgesnį
laiką, priimančioji valstybė narė gali reikalauti, kad pilietis užregistruotų atvykimą į šalį per
pagrįstą ir nediskriminacinį laikotarpį.
Darbuotojų migrantų teisei gyventi šalyje ilgiau kaip tris mėnesius ir toliau taikomos tam
tikros sąlygos, kurios skiriasi priklausomai nuo piliečio statuso: ES piliečiai, kurie nėra
samdomi darbuotojai ar savarankiškai dirbantys asmenys, turi teisę apsigyventi šalyje, jei jie turi
pakankamai lėšų, kad netaptų našta priimančiosios valstybės narės socialinės paramos sistemai,
ir turi sveikatos draudimą. ES piliečiai įgyja teisę nuolat gyventi priimančiojoje valstybėje
narėje, jei joje teisėtai ir be pertraukos gyveno penkerius metus.
Direktyva 2004/38/EB buvo iš dalies pakeistos Reglamento Nr. 1612/68/EEB nuostatos dėl
šeimos susijungimo ir išplėsta sąvoka „šeimos narys“ (ji anksčiau reiškė tik sutuoktinį,
tiesioginius palikuonis iki 21 metų amžiaus arba išlaikomus vaikus ir išlaikomus įpėdinius),
kad ji apimtų ir registruotus partnerius, jeigu pagal priimančiosios valstybės narės teisės
aktus registruota partnerystė prilyginama santuokai. Šie darbuotojo šeimos nariai, nepaisant jų
pilietybės, turi teisę gyventi toje pačioje šalyje kaip ir darbuotojas.
2. Užimtumas
Priimančiosios valstybės narės teritorijoje darbuotojams, kurie yra kitos valstybės narės
piliečiai, dėl jų pilietybės negali būti taikomos kitokios darbo ir įdarbinimo sąlygos nei
priimančiosios valstybės darbuotojams. Ši nuostata visų pirma taikoma įdarbinimo, atleidimo
iš darbo ir darbo užmokesčio nustatymo, taip pat profesinio mokymo ir perkvalifikavimo
priemonių atvejais. Vienos valstybės narės piliečiams, dirbantiems kitoje valstybėje narėje,
taikomos tokios pačios socialinės ir mokesčių lengvatos ir teisė įsigyti būstą, kaip tos valstybės
narės darbuotojams, be to, jie tokiomis pat sąlygomis gali naudotis profesinių sąjungų teisėmis.
Teisė pasilikti priimančiojoje šalyje išėjus iš darbo dabar nustatyta Direktyvoje 2004/38/EB.
Darbo ieškantys asmenys turi teisę gyventi kitoje valstybėje narėje ilgesnį nei šešių mėnesių
laikotarpį (TT byla C-292/89 Antonissen) ir jiems netaikomos jokios sąlygos, jei jie toliau ieško
darbo priimančioje valstybėje narėje ir turi realią galimybę jį rasti. Per šį laikotarpį jie negali
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būti išsiųsti iš šalies. Įgijus teisę nuolat gyventi priimančiojoje valstybėje narėje, ES piliečiams
nebetaikomos jokios sąlygos (pavyzdžiui, sąlyga turėti pakankamai finansinių lėšų) ir prireikus
priimančiojoje valstybėje narėje jie gali naudotis socialine parama, kaip ir tos valstybės narės
piliečiai.
Po to, kai buvo įvesta ES pilietybė, TT nustatė, jog galimybės gauti socialines išmokas
tvarka turi būti taikoma ES piliečiams, gyvenantiems kitoje valstybėje narėje (bylos C-184/99
Grzelczyk, C-224/98 D’Hoop). Dabar intensyviai diskutuojama dėl pirmą kartą darbo ieškančių
piliečių statuso, nes šie asmenys negali išsaugoti darbuotojo statuso. Nagrinėdamas bylas
C-138/02 Collins ir C-22/08 Vatsouras TT nustatė, kad ES piliečiai turi vienodas teises
naudotis finansine lengvata, kuri skirta darbo ieškančių asmenų prieigai prie darbo rinkos
palengvinti; todėl tokia lengvata negali būti laikoma socialine parama, kuria neleidžiama
naudotis pagal Direktyvą 2004/38/EB. Tačiau valstybės narės gali reikalauti, kad darbo
ieškantis asmuo įrodytų, jog turi tiesioginį ryšį su atitinkamos valstybės narės darbo rinka. TT
savo sprendime byloje Alimanovic (C-67/14) patikslino anksčiau dirbusių darbuotojų padėtį.
Atitinkami asmenys anksčiau dirbo, todėl atitinkamai išsaugojo darbuotojo statusą dar šešiems
mėnesiams po to, kai tapo bedarbiai (direktyvos 7 straipsnio 3 dalies c punktas). Tačiau TT
nustatė, kad praėjus tam laikotarpiui ES piliečiai gali reikalauti, kad jie būtų traktuojami taip pat,
kaip priimančiosios valstybės piliečiai, taigi ir galimybės gauti socialinę paramą tik tuo atveju,
jei jų buvimas valstybėje narėje atitinka direktyvos sąlygas. Nors pagal direktyvos 14 straipsnio
4 dalies b punktą draudžiama iš šalies išsiųsti bedarbius ES piliečius, kol jie ieško darbo, pagal
24 straipsnio 2 dalį valstybei narei aiškiai suteikiami įgaliojimai atsisakyti suteikti socialinę
paramą ES piliečiams, kurių teisė apsigyventi grindžiama vien šia neišsiuntimo nuostata. TT
taip pat nustatė, kad priešingai nei išsiuntimo sprendimų atveju, kai turi būti atsižvelgiama į
asmeninę ES piliečio padėtį, socialinės paramos atveju neprivalo būti atliekamas individualus
vertinimas.
Tačiau gali būti nustatyta, kad ekonomiškai neaktyvūs ES piliečiai gali prašyti lengvatų tik
tuo atveju, jei jų nuolatinė gyvenamoji vieta yra toje valstybėje narėje, o tai savaime apima
pakankamų finansinių lėšų išlygą. Tačiau TT byloje C-140/12 Brey nusprendė, jog pats
faktas, kad asmuo prašo išmokos, dar neįrodo, kad jis finansiniu požiūriu nėra savarankiškas,
ir pabrėžė, jog kiekvienu atveju, vertinant naštą, kurią suteikus išmoką patirs nacionalinė
socialinės paramos sistema, reikia atsižvelgti į konkrečias aplinkybes. Byloje Brey TT dar
kartą patvirtino teismo praktiką, kuri taikoma priėmus sprendimą byloje C-456/02 Trojani:
t. y. kol ekonomiškai neaktyvus pilietis neišsiųstas iš šalies, jo teisės į vienodas galimybes
pasinaudoti socialine parama neapribojamos. Vis dėlto TT neseniai reikšmingai nesilaikė šios
praktikos: teisė į išmokas nesuteikta ekonomiškai neaktyviam ES piliečiui, kuris į priimančią
valstybę narę atvyko tik tam, kad prašytų paramos (byla C-333/13 Dano). Nuspręsta, kad
teisė į vienodas galimybes, kuri apimtų ir galimybę gauti išmokas, suteikiama piliečiams,
kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra valstybėje narėje, kaip nurodyta Direktyvoje 2004/38/
EB, o ieškovas negalėjo teisėtai apsigyventi toje valstybėje narėje, nes neturėjo pakankamai
finansinių lėšų. 2016 m. TT patvirtino teismo praktikos precedentus (byla C-308/14, Komisija
prieš Jungtinę Karalystę), tvirtindamas, kad niekas nedraudžia socialinių išmokų skyrimo
ekonomiškai neaktyviems Sąjungos piliečiams susieti su esmine sąlyga, kad šie įvykdytų
reikalavimus, kurių reikalaujama tam, kad įgytų teisę teisėtai gyventi priimančiojoje valstybėje
narėje.
Tokiu savo sprendimu TT leidžia valstybėms narėms nesuteikti vienodų galimybių gauti
socialines išmokas neatimant neaktyvių piliečių teisės apsigyventi. Šis naujas požiūris galėtų
kelti grėsmę socialinei sanglaudai priimančiosiose valstybėse narėse, nes būtų sukuriamas
poklasis ES piliečių, kurių negalima išsiųsti iš šalies, bet kurie turi išsiversti be socialinės
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paramos, kurią gauna toje pačioje padėtyje esantys tos valstybės narės piliečiai. Atsižvelgdama
į tokiu būdu TT formuojamą teisę, Komisija savo pasiūlyme dėl socialinės apsaugos
koordinavimo taisyklių dalinio keitimo siūlo patikslinti nedirbančių ES piliečių, keliaujančių į
kitą valstybę narę, teises (5.10.4).
Pagaliau direktyvos 35 straipsnyje aiškiai suteikiami įgaliojimai valstybėms narėms sukčiavimo
ar piktnaudžiavimo atveju atšaukti visas pagal šią direktyvą suteiktas teises.
B. Judėjimo laisvės apribojimai
Pagal Sutartį valstybė narė viešosios politikos, visuomenės saugumo ir visuomenės sveikatos
sumetimais gali atsisakyti ES piliečiui suteikti teisę atvykti į šalį arba apsigyventi jos teritorijoje.
Tokios priemonės turi būti pagrįstos asmeniniu tam tikro asmens elgesiu, o minėtas elgesys
turi būti gana pavojingas ir kelti grėsmę pagrindiniams valstybės interesams. Šiuo požiūriu
Direktyvoje 2004/38/EB numatytos tam tikros procedūrinės garantijos.
Remiantis SESV 45 straipsnio 4 dalimi, laisvo darbuotojų judėjimo principas netaikomas darbui
viešajame sektoriuje, nors šią leidžiančią nukrypti nuostatą TT išaiškino labai siaurai. Pagal šį
aiškinimą kitos valstybės narės piliečiams galima drausti pretenduoti tik į tokias pareigas, kurias
einant vykdomi viešojo sektoriaus institucijos įgaliojimai ir prisiimama atsakomybė už bendrųjų
valstybės interesų apsaugą (pvz., valstybės vidaus ar išorės saugumo užtikrinimas).
Naujai į ES įstojusioms valstybėms narėms pereinamuoju laikotarpiu gali būti taikomos tam
tikros sąlygos, kuriomis ribojamas laisvas darbuotojų judėjimas iš šių valstybių narių, į jas ir tarp
jų. Šie apribojimai nėra susiję su kelionėmis į užsienį ar savarankiško darbo veikla ir įvairiose
valstybėse narėse gali būti skirtingi. 2007 m. įstojus Bulgarijai ir Rumunijai, joms taikyti
pereinamieji laikotarpiai buvo panaikinti 2014 m. sausio 1 d. Šiuo metu Kroatijos piliečiams yra
nustatyti pereinamieji laikotarpiai, kurie turi būti panaikinti ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos
mėn.
C. Priemonės judėjimo laisvei skatinti
Laikantis vieno iš pagrindinių principų, visiems ES piliečiams turėtų būti užtikrinama galimybė
nevaržomai dirbti pagal savo profesiją bet kurioje valstybėje narėje. Vis dėlto praktiškai
įgyvendinti šį principą dažnai trukdo valstybių narių vidaus reikalavimai, taikomi tam tikrų
profesijų darbuotojams priimančiojoje šalyje. Profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistema
pertvarkyta siekiant padėti užtikrinti didesnį darbo rinkų lankstumą ir paskatinti dažnesnį
automatinį kvalifikacijų pripažinimą. Direktyva 2005/36/EB (atnaujinta Direktyva 2013/55/
ES) dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo konsoliduotos ir atnaujintos 15 galiojančių
direktyvų, kurios apima beveik visas pripažinimo taisykles (3.1.5), ir numatytos naujos sąlygos,
pavyzdžiui, Europos profesinis pažymėjimas ir abipusis reglamentuojamų profesijų vertinimas.
EURES (Europos užimtumo tarnybų tinklas) bendradarbiavimo tinklą sudaro Komisija, ES ir
EEE valstybių narių viešosios užimtumo tarnybos ir kitos partnerės organizacijos ir Šveicarija
(žr. 5.10.3). Įgyvendinant Reglamentą 2016/589 (juo keičiamas ankstesnis Reglamentas
492/2011) nuo 2016 m. EURES portalas toliau tobulino savo skaitmeninėje platformoje
esančias savitarnos priemones, kad, įdiegus darbo ieškančių asmenų gebėjimų ir laisvų darbo
vietų automatinį susiejimą, taptų tikru visos Europos darbo jėgos judumo portalu. Valstybės
narės dabar turėtų pateikti EURES portalui visas nacionaliniu lygmeniu paskelbtas laisvas
darbo vietas ir darbo prašymus, o portalas turėtų teikti bendrą informaciją apie gyvenimo ir
darbo sąlygas, įskaitant kalbų kursus, priimančiojoje šalyje ir teikti labiau individualizuotus
patarimus karjeros ir įdarbinimo klausimais. Jis taip pat užtikrins aktyvesnį socialinių partnerių
dalyvavimą tinklo veikloje ir geriau rems tarpvalstybines partnerystes.
ES deda labai daug pastangų darbuotojų judumui palankiai aplinkai kurti. Šios pastangos apima:

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.10.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_3.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.10.3.pdf
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— Europos sveikatos draudimo kortelę ir Direktyvą dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros
paslaugų;

— socialinės apsaugos sistemų koordinavimą remiantis Reglamentu (EB) Nr. 883/2004 ir
įgyvendinimo Reglamentu (EB) Nr. 987/2009 (5.10.4);

— 2014 m. balandžio mėn. priimtą Direktyvą 2014/50/ES dėl būtiniausių reikalavimų
darbuotojų judumui tarp valstybių narių didinti gerinant teisių į papildomą pensiją įgijimą
ir išsaugojimą;

— 2014 m. balandžio mėn. priimtą Direktyvą 2014/53/ES dėl priemonių, kad darbuotojai
galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis, kurioje konkrečiai
numatomos diskriminuojamų darbuotojų naujos teisių gynimo priemonės.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Europos Parlamentas mano, kad visi su užimtumu susiję klausimai turi būti laikomi
svarbiausiais ES prioritetais, ir visada pabrėžė, kad ES ir jos valstybės narės turėtų derinti
veiksmus šioje srityje ir skatinti laisvą darbuotojų judėjimą kaip vieną iš užbaigtos kurti vidaus
rinkos tikslų. Parlamentas atlieka aktyvų vaidmenį kuriant ir tobulinant vidaus rinką. Be to, jis
visada aktyviai rėmė Komisijos veiksmus šioje srityje.
Savo 2014 m. sausio 16 d. rezoliucijoje dėl pagarbos pagrindinei laisvo judėjimo teisei
ES Parlamentas priminė, kad teisė laisvai judėti darbo tikslais negali būti siejama su
piktnaudžiavimu socialinės apsaugos sistemomis (taip pat žr. TT sprendimą byloje C-413/01
Ninni-Orasche), ir paragino valstybes nares nesiimti jokių veiksmų, kurie galėtų daryti poveikį
laisvo judėjimo teisei.
Reikšdamas nuomonę socialinės apsaugos koordinavimo klausimu Parlamentas savo 2014 m.
sausio mėn. rezoliucijoje dėl socialinės apsaugos visiems paragino Komisiją persvarstyti teisės
aktus ir stebėti socialinės apsaugos sistemų įgyvendinimą ir su tuo susijusį koordinavimą
siekiant apsaugoti ES darbuotojų migrantų teises į išmokas.
Marion Schmid-Drüner
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.10.4.pdf
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