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DARBA ŅĒMĒJU PĀRVIETOŠANĀS BRĪVĪBA

Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ir viena no četrām Eiropas Savienības pilsoņu brīvībām.
Tā ietver darba ņēmēju tiesības pārvietoties un uzturēties, ģimenes locekļu tiesības ieceļot
un uzturēties, kā arī tiesības strādāt citā ES dalībvalstī un saņemt tādu pašu attieksmi, kādu
piemēro attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem. Dažās valstīs jauno dalībvalstu pilsoņiem piemēro
ierobežojumus. Noteikumus par sociālo pabalstu pieejamību pašlaik galvenokārt nosaka
Eiropas Savienības Tiesas judikatūra.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienību (LES) 3. panta 2. punkts; Līguma par Eiropas Savienības darbību
(LESD) 4. panta 2. punkta a) apakšpunkts, 20., 26. un 45.–48. pants.
Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi
pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā; Regula (ES) Nr. 492/2011 par darba ņēmēju
brīvu pārvietošanos Savienībā; Regula (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu
koordinēšanu un tās Īstenošanas regula (EK) Nr. 987/2009.
Eiropas Savienības Tiesas (Tiesa) judikatūra.

MĒRĶI

Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ir viens no ES pamatprincipiem. Šīs tiesības ir paredzētas
LESD 45. pantā un tās ir darba ņēmēju pamattiesības. Pārvietošanās brīvība nozīmē to, ka
tiek aizliegta jebkāda dalībvalstu darba ņēmēju diskriminācija valstspiederības dēļ attiecībā uz
nodarbinātību, atalgojumu un citiem darba un nodarbinātības nosacījumiem.

SASNIEGUMI

Saskaņā ar Eirostata datiem 2014. gada beigās 3 % ES pilsoņu (15,3 miljons cilvēku) uzturējās
citā, nevis savā pilsonības dalībvalstī. Atbilstīgi Eirobarometra 2010. gada pētījumam 10 %
Eiropas Savienībā aptaujāto cilvēku atbildēja, ka viņi kādu laiku jau dzīvojuši un strādājuši citā
dalībvalstī, savukārt 17 % aptaujāto plānoja nākotnē izmantot pārvietošanās brīvības sniegtās
priekšrocības.
A. Pašreizējais vispārējais režīms attiecībā uz pārvietošanās brīvību
Ikvienam kādas dalībvalsts pilsonim ir tiesības meklēt darbu citā dalībvalstī atbilstīgi
attiecīgajiem noteikumiem, kurus piemēro konkrētās valsts darba ņēmējiem. Šie citu dalībvalstu
pilsoņi ir tiesīgi no attiecīgās valsts nodarbinātības iestādes saņemt tādu pašu palīdzību, kādu
saņem uzņēmējas dalībvalsts pilsoņi, nepieļaujot diskrimināciju valstspiederības dēļ, un viņi
ir tiesīgi uzturēties uzņēmējā dalībvalstī pietiekami ilgu laiku, lai meklētu darbu, pieteiktos
darbā un stātos darbā. Šīs tiesības ir vienādi piemērojamas visiem darba ņēmējiem no citām
dalībvalstīm neatkarīgi no tā, vai viņi ir noslēguši pastāvīgus līgumus vai arī tiek nodarbināti
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kā sezonas un pārrobežu darba ņēmēji vai kā pakalpojumu sniedzēji. Darba ņēmējus nedrīkst
diskriminēt, piemēram, prasīto valodas zināšanu dēļ, un šīm prasībām ir jābūt saprātīgām un
tādām, kādas nepieciešamas attiecīgā darba veikšanai.
Šie noteikumi neattiecas uz norīkotajiem darba ņēmējiem, kuri paši neizmanto savas tiesības
brīvi pārvietoties: tie ir viņu darba devēji, kuri izmanto savas tiesības sniegt pakalpojumus
un uz laiku nosūta darbiniekus strādāt ārvalstīs. Norīkotos darba ņēmējus aizsargā vienīgi
Darba ņēmēju norīkošanas direktīva (Direktīva 96/71/EK), ar ko paredz zināmu noteikumu
un nosacījumu minimumu nodarbināšanai uzņēmējā valstī, un tās izpildes direktīva (Direktīva
2014/67/ES), kuras mērķis ir nepieļaut, ka tiek samazinātas vietējo pakalpojumu sniedzēju
cenas. Ņemot vērā ievērojamās atšķirības, kādas starp dalībvalstīm pastāv darba ņēmēju
norīkošanas jomā, Komisija ierosināja 2016. gada martā pārskatīt Darba ņēmēju norīkošanas
direktīvu, tostarp paredzot iekļaut noteikumu, ka par vienu un to pašu darbu vienā un tajā pašā
vietā būtu jāsaņem vienāds atalgojums. Līdz 2016. gada maijam 11 dalībvalstu parlamenti,
paužot ar subsidiaritāti saistītas bažas, sāka “dzeltenās kartītes” procedūru. Komisija 2016. gada
jūlijā atkārtoti pievērsās paustajām bažām, taču nolēma saglabāt savu sākotnējo priekšlikumu.
Pašlaik priekšlikumu izskata Parlamentā.
1. Darba ņēmēju pārvietošanās un uzturēšanās tiesības
Ar Direktīvu 2004/38/EK ievieš Savienības pilsonību kā dalībvalstu pilsoņu pamatstatusu,
viņiem izmantojot savas tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties ES teritorijā. Pirmos trīs
mēnešus ikviens ES pilsonis ir tiesīgs uzturēties citas ES dalībvalsts teritorijā, un šāda
uzturēšanās nav pakļauta nekādiem citiem nosacījumiem vai formalitātēm kā vien prasībai
būt derīgas personas apliecības vai pases turētājam. Ja uzturēšanās ir ilgāka, uzņēmēja
dalībvalsts var prasīt, lai attiecīgais pilsonis saprātīgā un nediskriminējošā termiņā deklarē savu
uzturēšanos.
Migrējošo darba ņēmēju tiesības uzturēties ilgāk nekā trīs mēnešus joprojām ir pakļautas
atsevišķiem nosacījumiem, kuru piemērošana ir atkarīga no šo darba ņēmēju statusa: ES
pilsoņiem, kuri nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie, tiesības uzturēties ir atkarīgas no tā, vai
viņiem ir pietiekami līdzekļi un vai viņi nerada slogu uzņēmējas dalībvalsts sociālās palīdzības
sistēmai, kā arī vai viņi ir apdrošināti slimības gadījumā. ES pilsoņi tiesības pastāvīgi uzturēties
uzņēmējā dalībvalstī iegūst, ja viņi attiecīgajā valstī nepārtraukti ir nodzīvojuši piecus gadus.
Ar Direktīvu 2004/38/EK grozīja Regulu Nr. 1612/68/EEK attiecībā uz ģimenes
atkalapvienošanos un paplašināja termina “ģimenes loceklis” definīciju (iepriekš tā attiecās
uz laulāto, pēcnācējiem vecumā līdz 21 gadam vai apgādājamiem bērniem un apgādājamiem
augšupējiem radiniekiem), iekļaujot arī reģistrētus partnerus, ja uzņēmējas dalībvalsts tiesību
aktos reģistrētas partnerattiecības tiek uzskatītas par līdzvērtīgām laulībai. Neatkarīgi no
valstspiederības šiem ģimenes locekļiem ir tiesības uzturēties tajā pašā valstī, kurā uzturas
attiecīgais darba ņēmējs.
2. Nodarbinātība
Kas attiecas uz darba un nodarbinātības nosacījumiem uzņēmējas dalībvalsts teritorijā, tad
attieksmei pret citas dalībvalsts valstspiederīgajiem ir jābūt tādai pašai kā pret darba ņēmējiem,
kuri ir konkrētās valsts pilsoņi. Tas jo īpaši attiecas uz tādām jomām kā stāšanās darbā, atlaišana
un atalgojums, kā arī profesionālā apmācība un pārkvalifikācijas pasākumi. Vienas dalībvalsts
pilsoņiem, kuri strādā citā dalībvalstī, ir tādi paši sociālie pabalsti, nodokļu atlaides un iespējas
saņemt mājokli kā uzņēmējas valsts darba ņēmējiem, un viņi ir tiesīgi uz vienlīdzīgu attieksmi
saistībā ar tiesībām, kādas viņiem nodrošina dalība arodbiedrībā.
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Tiesības palikt uzņēmējā dalībvalstī pēc darba attiecību izbeigšanas tagad ir noteiktas Direktīvā
2004/38/EK. Darba meklētāji ir tiesīgi bez jebkādiem nosacījumiem uzturēties uzņēmējā
dalībvalstī ilgāk par sešiem mēnešiem (Tiesa, lieta C-292/89 Antonissen), ja viņi šajā valstī
turpina meklēt darbu un viņu izredzes darbu atrast ir vērtējamas kā reālas; šajā laikposmā viņus
nedrīkst izraidīt. Pēc pastāvīgas uzturēšanās tiesību iegūšanas uzņēmējā dalībvalstī ES pilsoņi
vairs nav pakļauti nekādiem nosacījumiem (tādiem kā pietiekami lieli finanšu līdzekļi), turklāt
nepieciešamības gadījumā viņi uzņēmējā valstī var saņemt sociālo palīdzību tieši tāpat kā tās
valstspiederīgie.
Kopš ES pilsonības ieviešanas Tiesa ir paplašinājusi sociālo pabalstu pieejamību ES pilsoņiem,
kuri dzīvo citā dalībvalstī (lieta C-184/99 Grzelczyk, un lieta C-224/98 D’Hoop). Pašlaik
notiek intensīvas diskusijas par jauno darba meklētāju statusu, jo viņiem nav piešķirts darba
ņēmēja statuss, kas būtu jāsaglabā; Lietā C-138/02 Collins un lietā C-22/08 Vatsouras Tiesa
konstatēja, ka ES pilsoņiem ir vienādas tiesības piekļūt finanšu pabalstiem, kas paredzēti, lai
sekmētu darba meklētāju piekļuvi darba tirgum; līdz ar to šādus pabalstus nevar uzskatīt par
sociālo palīdzību, kura saskaņā ar Direktīvu 2004/38/EK nav pieejama. Tomēr dalībvalstis
var prasīt, lai tiktu apliecināta reāla saistība starp darba meklētāju un konkrētās dalībvalsts
darba tirgu. Iepriekš nodarbinātu darba ņēmēju statusu Tiesa precizēja lietas Alimanovic
(C-67/14) spriedumā. Attiecīgie darba ņēmēji bija strādājuši un saglabājuši darba ņēmēja statusu
vēl uz sešiem mēnešiem pēc kļūšanas par bezdarbniekiem (minētās direktīvas 7. panta 3.
punkta c) apakšpunkts). Tomēr Tiesa lēma, ka pēc šā laikposma beigām ES pilsoņi tādu pašu
attieksmi kā pret attiecīgās dalībvalsts valstspiederīgajiem (un līdz ar to sociālo palīdzību)
var prasīt vienīgi tad, ja attiecīgajā dalībvalstī viņi pastāvīgi uzturas atbilstīgi direktīvā
izklāstītajiem nosacījumiem. Lai gan direktīvas 14. panta 4. punkta b) apakšpunkts aizliedz
izraidīt nenodarbinātus ES pilsoņus, ja viņi turpina meklēt darbu, ar 24. panta 2. punktu skaidri
paredz, ka dalībvalsts var atteikt sociālo palīdzību ES pilsoņiem, kuru uzturēšanās tiesības
balstās vienīgi uz šo neizraidīšanas noteikumu. Turklāt Tiesa lēma, ka, pretēji izraidīšanas
lēmumiem, kurus pieņemot, ir jāņem vērā attiecīgā ES pilsoņa konkrētā situācija, individuāls
novērtējums nav vajadzīgas, lai lemtu par sociālās palīdzības pieejamību.
Turpretim gadījumā, ja pabalstus pieprasa ekonomiski neaktīvi ES pilsoņi, pabalstu piešķiršana
var būt atkarīga no šo personu likumīgas uzturēšanās statusa, kas pats par sevi jau ietver
pierādījumu par pietiekami lielu finanšu līdzekļu esamību. Tomēr lietā Brey (C-140/12) Tiesa
nosprieda, ka pabalstu pieprasīšana vien nav uzskatāma par pamatotu pierādījumu tam, ka
attiecīgajai personai trūkst pietiekamu līdzekļu, un, izvērtējot to, vai pabalsta piešķiršana radītu
slogu valsts sociālās palīdzības sistēmai, ir jāapsver konkrētie apstākļi katrā gadījumā atsevišķi.
Lietā Brey Tiesa atkārtoti piemēroja savu spriedumu lietā Trojani (C-456/02), lemjot, ka tik ilgi,
kamēr ekonomiski neaktīvs pilsonis nav izraidīts, viņš saglabā tiesības uz vienādu attieksmi
saistībā ar sociālajiem pabalstiem. Tomēr nesen Tiesa ievērojami atkāpās no savas prakses,
noraidot ekonomiski neaktīva ES pilsoņa tiesības uz pabalstiem, kurš uzņēmējā dalībvalstī
bija ieradies vienīgi pabalstu nolūkā (lieta C-333/13 Dano): Tiesa nosprieda, ka tiesības uz
vienādu attieksmi, kas ietver pabalstu pieejamību, paredz arī likumīgu uzturēšanos saskaņā ar
Direktīvu 2004/38/EK, un prasītājam šāda statusa nebija, jo trūka pietiekamu finanšu līdzekļu.
Tiesa apstiprināja 2016. gada judikatūras precedentus (Lieta C-308/14, Komisija/Apvienotā
Karaliste), norādot, ka nekas neattur piešķirt sociālos pabalstus ES pilsoņiem, kuri nav
ekonomiski aktīvi, ja vien tiek ievērots pamatnosacījums, ka šie pilsoņi atbilst nepieciešamajām
prasībām, kas nodrošina tiesības likumīgi uzturēties uzņēmējā dalībvalstī.
Ar šādu spriedumu Tiesa acīmredzot atļauj dalībvalstīm nepiemērot tiesības uz vienādu piekļuvi
sociāliem pabalstiem, vienlaikus nenosakot aizliegumu ekonomiski neaktīvam pilsonim
uzturēties konkrētajā dalībvalstī. Šī jaunā pieeja var apdraudēt sociālo kohēziju uzņēmējās
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dalībvalstīs, jo tādējādi tiek radīta ES pilsoņu apakšgrupa, kurus nedrīkst izraidīt, bet kuriem ir
jāiztiek bez sociālās palīdzības, kādu saņem attiecīgās dalībvalsts valstspiederīgie, kas atrodas
tādā pašā situācijā. Ņemot vērā šādu likuma interpretāciju Tiesā, Komisija priekšlikumā par
sociālās drošības koordinēšanas noteikumu grozīšanu ierosina izskaidrot, kādas ir ekonomiski
neaktīvu ES pilsoņu tiesības, ja tie pārceļas uz ārvalstīm (5.10.4.).
Visbeidzot, ar minētās direktīvas 35. pantu dalībvalstīm skaidri piešķir tiesības ļaunprātīgas
izmantošanas vai krāpšanas gadījumā atkāpties no jebkādām minētajā direktīvā paredzētajām
tiesībām.
B. Pārvietošanās brīvības ierobežojumi
Ar Līgumu dalībvalstīm atļauj atteikt ES pilsonim tiesības ieceļot vai uzturēties to teritorijā
sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības apsvērumu dēļ. Šādi apsvērumi
ir jāpamato ar attiecīgās personas rīcību, kurai ir jābūt tādai, kas ir pietiekami bīstama un
apdraud valsts pamatintereses. Šajā ziņā Direktīvā 2004/38/EK ir noteiktas vairākas procesuālās
garantijas.
Saskaņā ar LESD 45. panta 4. punktu darba ņēmēju pārvietošanās brīvība neattiecas uz
nodarbinātību civildienestā, lai gan Tiesa šo atkāpi ir interpretējusi ļoti šauri, paredzot, ka
ierobežojumus, ar kuriem amatus drīkst ieņemt tikai attiecīgās valsts pilsoņi, var attiecināt tikai
uz tiem amatiem, kas saistīti ar valsts varas īstenošanu un pienākumu aizsargāt valsts vispārējās
intereses (piemēram, valsts iekšējā vai ārējā drošība).
Pēc jauno dalībvalstu pievienošanās pārejas periodā var piemērot zināmus nosacījumus, ar
kuriem ierobežo darba ņēmēju brīvu pārvietošanos no un uz šīm dalībvalstīm, kā arī šo
dalībvalstu starpā. Šie ierobežojumi neattiecas uz ārzemju ceļojumiem vai pašnodarbinātu
personu aktivitātēm, un katrā dalībvalstī tie var būt atšķirīgi. Atlikušie pārejas laikposmi, kurus
piemēroja attiecībā uz Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 2007. gadā, tika atcelti 2014.
gada 1. janvārī. Pašlaik pārejas laikposmus piemēro Horvātijas valstspiederīgajiem, un šie
laikposmi ir jāatceļ, vēlākais, līdz 2020. gada jūlijam.
C. Pasākumi pārvietošanās brīvības veicināšanai
Saskaņā ar pamatprincipu ikvienam ES pilsonim ir jābūt iespējai brīvi veikt profesionālo
darbību jebkurā dalībvalstī. Tomēr šā principa praktisko īstenošanu bieži vien apgrūtina valstu
prasības par iespējām uzņēmējā valstī strādāt noteiktās profesijās. Profesionālo kvalifikāciju
atzīšanas sistēma tika reformēta, lai darba tirgi kļūtu elastīgāki un lai veicinātu kvalifikāciju
automātiskāku atzīšanu. Ar Direktīvu 2005/36/EK (kuru atjaunināja ar Direktīvu 2013/55/
ES) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu konsolidē un atjaunina 15 spēkā esošās direktīvas,
aptverot gandrīz visus atzīšanas noteikumus (3.1.5.), un paredz inovatīvus risinājumus, tādus kā
Eiropas profesionālā karte un reglamentētu profesiju savstarpēja novērtēšana.
EURES (Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls) ir sadarbības tīkls, kurā iesaistīta Komisija,
ES un EEZ dalībvalstu nodarbinātības dienesti un citas partnerorganizācijas, kā arī Šveice (sk.
5.10.3.). Ar Regulu 2016/589 (ar ko aizstāj iepriekšējo Regulu 492/2011) EURES no 2016. gada
ir veikti papildu uzlabojumi attiecībā uz EURES digitālās platformas pašapkalpošanās rīkiem,
lai EURES kļūtu par īstenu Eiropas mēroga nodarbinātības mobilitātes portālu, un ir ieviesta
darba meklētāju prasmju un darba piedāvājumu atbilsmju automātiska savietošana. Tagad
dalībvalstīm visi valsts līmenī pieejamie darba piedāvājumi un darba pieteikumi būtu jāpublisko
EURES portālā, un portālā būtu jāsniedz vispārēja informācija par dzīves un darba apstākļiem
galamērķa valstī, tostarp par valodu kursiem, ka arī jāsniedz personalizētākas profesionālās
izaugsmes un darbā pieņemšanas konsultācijas. EURES arī tīkla darbā ciešāk iesaistīs sociālos
partnerus un sniegs lielāku atbalstu pārrobežu partnerībām.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.10.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_3.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.10.3.pdf
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ES ir daudz centusies, lai radītu darba ņēmēju mobilitātei labvēlīgu vidi. Minētie centieni ir šādi:
— Eiropas Veselības apdrošināšanas karte un direktīva par pārrobežu veselības aprūpi;

— sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšana ar Regulu (EK) Nr. 883/2004 un Īstenošanas
regulu (EK) Nr. 987/2009 (5.10.4.);

— 2014. gada aprīlī tika pieņemta Direktīva 2014/50/ES par minimālo prasību noteikšanu,
lai sekmētu darba ņēmēju mobilitāti starp dalībvalstīm, uzlabojot papildpensijas tiesību
iegūšanu un saglabāšanu;

— 2014. gada aprīlī tika pieņemta Direktīva 2014/54/ES par pasākumiem, ar ko veicina darba
ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā, un ar
minēto direktīvu īpaši paredz jaunus pārsūdzības līdzekļus, lai darba ņēmēji varētu vērsties
pret diskrimināciju.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Eiropas Parlaments uzskata, ka visi ar nodarbinātību saistītie jautājumi ir jāietver ES galvenajās
prioritātēs, un vienmēr ir uzsvēris, ka ES un tās dalībvalstīm ir jāsaskaņo centieni un jāveicina
darba ņēmēju brīva pārvietošanās, to nosakot par vienu no iekšējā tirgus izveides pabeigšanas
mērķiem. Parlamentam ir dinamiska loma iekšējā tirgus izveides pabeigšanā un uzlabošanā, un
Parlaments vienmēr ir enerģiski atbalstījis Komisijas centienus šajā jomā.
Parlaments 2014. gada 16. janvāra rezolūcijā par pamattiesību brīvi pārvietoties Eiropas
Savienībā ievērošanu atgādināja, ka tiesības brīvi pārvietoties darba nolūkā nav uzskatāmas par
sociālā nodrošinājuma sistēmu ļaunprātīgu izmantošanu (sk. Tiesas spriedumu lietā C-413/01,
Ninni-Orasche), un aicināja dalībvalstis atturēties no jebkādiem pasākumiem, kas varētu skart
tiesības brīvi pārvietoties.
Attiecībā uz sociālās drošības koordinēšanu Parlaments 2014. gada janvāra rezolūcijā par
sociālo aizsardzību visiem aicināja Komisiju pārskatīt likumdošanu un uzraudzīt sociālās
drošības sistēmu ieviešanu un koordinēšanu, lai saglabātu ES migrējošo darba ņēmēju tiesības
uz pabalstiem.
Marion Schmid-Drüner
06/2017

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