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PROSTO GIBANJE DELAVCEV

Ena od štirih svoboščin, ki jih uživajo državljani EU, je prosto gibanje delavcev, ki obsega
pravico do gibanja in stalnega prebivanja delavcev, pravico do vstopa in stalnega prebivanja
za družinske člane ter pravico do dela v drugi državi članici in do enake obravnave kot
državljani te države članice. Nekatere države imajo omejitve za državljane iz novih držav
članic. Pravila o dostopanju do socialnih prejemkov trenutno izhajajo zlasti iz sodne prakse
Sodišča Evropske unije.

PRAVNA PODLAGA

Člen 3(2) Pogodbe o Evropski uniji (PEU); členi 4(2)(a), 20, 26 in 45–48 Pogodbe o delovanju
Evropske unije (PDEU).
Direktiva 2004/38/ES o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega
gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic; Uredba (EU) št. 492/2011 o prostem gibanju
delavcev v Uniji; Uredba (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in z njo
povezana izvedbena Uredba (ES) št. 987/2009.
Sodna praksa Sodišča Evropske unije.

CILJI

Prosto gibanje delavcev je eno od temeljnih načel EU. Določeno je v členu 45 PDEU in je
temeljna pravica delavcev. Pomeni odpravo diskriminacije na podlagi narodnosti med delavci
držav članic glede zaposlovanja, plačila ter drugih pogojev dela in zaposlitve.

DOSEŽKI

Glede na podatke Eurostata je konec leta 2014 3 % državljanov EU (15,3 milijona oseb) živelo
v državi članici, ki ni država, katere državljani so. Glede na podatke raziskave Evrobarometra iz
leta 2010 je 10 % anketiranih v EU odgovorilo, da so v preteklosti živeli in delali v drugi državi,
medtem ko namerava 17 % anketiranih pravico do prostega gibanja uveljaviti v prihodnje.
A. Veljavna splošna ureditev prostega gibanja
Državljani katere koli države članice imajo pravico iskati zaposlitev v drugi državi članici
v skladu s predpisi, ki veljajo za državljane te države. Delavci so upravičeni do enake pomoči
nacionalnega zavoda za zaposlovanje kakor državljani države gostiteljice, brez diskriminacije
na podlagi državljanstva, prav tako imajo pravico ostati v državi gostiteljici dovolj dolgo,
da lahko poiščejo delo, se prijavijo na razpisano delovno mesto in se zaposlijo. Ta pravica
velja za vse delavce iz drugih držav članic, ne glede na to, ali imajo pogodbo za nedoločen
čas, so zaposleni kot sezonski ali čezmejni delavci ali nudijo storitve. Delavci ne smejo biti
diskriminirani, na primer glede zahtevanega znanja jezikov, kjer zahteve ne smejo presegati
razumne in primerne ravni za določeno delovno mesto.
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Ta pravila ne veljajo za napotene delavce, ki ne uveljavljajo svoje pravice do prostega
gibanja, temveč je delodajalec tisti, ki z začasno napotitvijo delavcev v tujino uveljavlja
svobodo do opravljanja storitev. Napotene delavce ščitita le direktiva o napotitvi delavcev
(Direktiva 96/71/ES), ki določa nekatere minimalne pogoje za delo v državi gostiteljici, in z njo
povezana direktiva o izvrševanju (Direktiva 2014/67/EU), to pa zato, da bi preprečili nelojalno
konkurenco lokalnim ponudnikom storitev. Zaradi precejšnih razlik med državami članicami
glede napotitve delavcev je Komisija marca 2016 predlagala revizijo direktive o napotitvi
delavcev, vključno s spremenjenim stališčem, da bi moralo biti enako delo na enakem mestu
enako plačano. Do maja 2016 je 11 nacionalnih parlamentov sprožilo postopek rumenega
kartona zaradi pomislekov glede upoštevanja načela subsidiarnosti. Komisija je julija 2016
ponovno pregledala izražene pomisleke, vendar se je nato odločila svoj izvirni predlog ohraniti.
O tem predlogu trenutno razpravlja Parlament.
1. Pravica delavcev do prostega gibanja in prebivanja
Direktiva 2004/38/ES uvaja državljanstvo EU kot osnovni status državljanov držav članic pri
uresničevanju pravice do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju EU. Vsak državljan EU ima
pravico prve tri mesece prebivati na ozemlju druge države članice EU brez posebnih pogojev ali
formalnosti, imeti morajo zgolj veljavno potno listino ali osebno izkaznico. Za daljša obdobja
lahko država gostiteljica zahteva, da oseba v razumnem in nediskriminatornem roku prijavi
svoje prebivanje v državi.
Za pravico do prebivanja delavcev migrantov za več kakor tri mesece še naprej veljajo
določeni pogoji, ki so odvisni od njihovega statusa: za državljane EU, ki niso zaposleni ali
samozaposleni, je pravica do prebivanja odvisna od tega, ali imajo zadostna sredstva, da niso
v breme sistemu socialne pomoči v državi gostiteljici, in ali imajo zdravstveno zavarovanje.
Državljani EU pridobijo pravico do stalnega prebivanja v državi članici gostiteljici po petih letih
neprekinjenega zakonitega prebivanja.
Direktiva 2004/38/ES je spremenila Uredbo 1612/68/EGS v zvezi z združitvijo družine in
razširila opredelitev „družinskega člana“ (za katere so prej veljali le zakonci, potomci, stari manj
kot 21 let, ali vzdrževani otroci ter vzdrževani predniki) z vključitvijo registriranih partnerjev,
če zakonodaja države članice gostiteljice registrirano partnerstvo priznava za enakovredno
zakonski zvezi. Ne glede na njihovo nacionalnost imajo družinski člani delavca pravico do
prebivanja v isti državi.
2. Zaposlitev
Delavcev, ki so državljani druge države članice, se na ozemlju države članice gostiteljice pri
pogojih dela in zaposlovanja na podlagi njihovega državljanstva ne sme obravnavati drugače od
delavcev te države. To zadeva zlasti vprašanja v zvezi z zaposlovanjem, odpovedjo in plačilom
ter poklicnim usposabljanjem in prekvalificiranjem. Državljani ene države članice, ki delajo
v drugi državi članici, imajo enake socialne in davčne ugodnosti ter enak dostop do stanovanj
kot delavci te države, obenem pa so upravičeni tudi do enake obravnave glede uveljavljanja
sindikalnih pravic.
Pravica delavcev, da ostanejo na ozemlju gostujoče države po prenehanju zaposlitve je sedaj
določena v Direktivi 2004/38/ES. Iskalci zaposlitve imajo pravico v gostujoči državi članici
ostati dlje kot šest mesecev (Sodišče, zadeva C-292/89 Antonissen), ne da bi morali izpolnjevati
posebne pogoje, če v tej državi še naprej iščejo zaposlitev in imajo „resnično možnost“, da
delo najdejo; v tem času jih ni mogoče izgnati. Po pridobljeni pravici do stalnega prebivanja
državljanom EU v gostujoči državi članici ni več treba izpolnjevati posebnih pogojev (na primer
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pogoja o razpolaganju z zadostnimi finančnimi sredstvi) in lahko po potrebi pridobijo socialno
pomoč gostujoče države članice, enako kot njeni državljani.
Od uvedbe državljanstva EU je Sodišče omogočilo dostop do socialnih prejemkov tudi
državljanom EU, ki prebivajo v drugi državi članici (zadevi C-184/99 Grzelczyk in C-224/98
D'Hoop). Trenutno je tema intenzivnih razprav status iskalcev prve zaposlitve, saj ti nimajo
statusa delavcev, ki bi ga lahko obdržali; v zadevah C-138/02 Collins in C-23/08 Vatsouras je
Sodišče odločilo, da imajo državljani EU pravico do enakega dostopa do finančnih prejemkov,
namenjenih spodbujanju dostopa do trga dela za iskalce zaposlitve; tovrstne pomoči zato ni
mogoče šteti za socialno pomoč, do katere po Direktivi 2004/38/ES dostop ni možen. Vseeno
lahko države članice zahtevajo dokaz resnične povezave med iskalcem zaposlitve in trgom
dela v posamezni državi članici. Sodišče je s svojo odločitvijo v zadevi C-67/14 Alimanovic
tudi natančneje opredelilo položaj doslej zaposlenih delavcev. Te osebe so bile zaposlene in so
posledično ohranile svoj status zaposlenih za nadaljnjih šest mesecev po prenehanju zaposlitve
(člen 7(3)(c) direktive). Vseeno pa je bilo Sodišče mnenja, da lahko državljani EU po izteku
tega obdobja enako obravnavo z državljani zadevne države in tako dostop do socialne pomoči
zahtevajo le, če je njihovo prebivanje v tej državi članici skladno s pogoji iz direktive. Čeprav
člen 14(4)(b) direktive prepoveduje izgon brezposelnih državljanov EU, če ti še naprej iščejo
zaposlitev, pa člen 24(2) državam članicam izrecno dovoljuje, da lahko odrečejo podelitev
socialne pomoči državljanom EU, katerih pravica do prebivanja temelji zgolj na tej določbi
o prepovedi izgona. Sodišče je tudi menilo, da pri dostopu do socialne pomoči ni potrebna
individualna ocena, medtem ko je treba pri odločitvah o izgonu upoštevati individualni položaj
državljanov EU.
Nasprotno je lahko možnost, da ekonomsko neaktivni državljani EU zaprosijo za prejemke,
odvisna od njihovega zakonitega prebivanja, ki že predpostavlja zadostna finančna sredstva.
Sodišče je v zadevi Brey (C-140/12) odločilo, da samo uveljavljanje pravice do prejemkov še
ni zadosten dokaz, da oseba ni samozadostna, in je treba pri ocenjevanju, kako bo dodelitev
prejemka obremenila nacionalni sistem socialne pomoči, upoštevati posebne okoliščine vsakega
posameznega primera. Sodišče je v tej zadevi ponovilo sodno prakso iz zadeve Trojani
(C-456/02), tj., da pravica ekonomsko neaktivnega državljana EU do enake obravnave glede
socialnih prejemkov ostane, dokler ni bil izgnan. Sodišče se je od te sodne prakse nedavno
močno oddaljilo, saj je zavrnilo pravico do socialne pomoči neaktivnega državljana EU, ki je
v gostujočo državo članico vstopil le z namenom uveljavljanja te pravice (zadeva C-333/13
Dano): menilo je, da pravica do enake obravnave, ki bi vključevala tudi dostop do prejemkov,
predpostavlja zakonito prebivanje v skladu z Direktivo 2004/38/ES, česar pa tožnik zaradi
nezadostnih finančnih sredstev ni izpolnjeval. Sodišče je leta 2016 precedenčno sodno prakso
potrdilo (zadeva C-308/14, Evropska komisija proti Združenemu kraljestvu) in ugotovilo, da
nič ne nasprotuje temu, da države članice zahtevajo, da mora biti za dodelitev socialnih dajatev
delovno neaktivnim državljanom EU izpolnjen vsebinski pogoj, da ti državljani izpolnjujejo
zahteve za to, da imajo pravico do zakonitega prebivanja v državi članici gostiteljici.
Sodišče naj bi na ta način državam članicam dovolilo, da neaktivnim državljanom odrečejo
enakopraven dostop do socialnih prejemkov, ne da bi jim morali ukiniti pravico do prebivanja.
Ta novi pristop bi lahko ogrozil socialno vključevanje v državah gostiteljicah, saj ustvarja
podskupino državljanov EU, ki jih država ne more izgnati, obenem pa se morajo znajti brez
socialne pomoči, ki jo prejemajo državljani te države članice, ki so v enakem položaju. Glede
to, kako Sodišče oblikuje pravo s sodno prakso, je Komisija v predlogu spremembe pravil
o usklajevanju sistemov socialne varnosti predlagala pojasnitev pravic neaktivnih državljanov
EU, ki se preselijo na tuje (5.10.4).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.10.4.pdf
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Države članice imajo po členu 35 direktive izrecno pristojnost, da v primeru zlorabe ali goljufije
ne priznajo pravic, ki jih določa direktiva.
B. Omejevanje prostega gibanja
Državam članicam je po Pogodbi dovoljeno, da iz razlogov javnega reda, javne varnosti ali
javnega zdravja državljanom EU zavrnejo pravico do vstopa na svoje ozemlje ali prebivanja.
Ti ukrepi morajo temeljiti na osebnem ravnanju posameznika, ki mora biti resna in takojšnja
grožnja temeljnim interesom države. Direktiva 2004/38/ES v zvezi s tem določa vrsto
postopkovnih jamstev.
V skladu s členom 45(4) PDEU se prosto gibanje delavcev ne uporablja pri zaposlovanju
v državni upravi, čeprav je Sodišče to določbo razlagalo zelo omejeno, namreč da lahko država
članica na svoje državljane omeji samo tista delovna mesta, ki vključujejo izvrševanje javne
oblasti in odgovornosti za varovanje splošnih interesov države (na primer notranje ali zunanje
varnosti države).
V prehodnem obdobju po pristopu se lahko za nove države članice uporabljajo določeni pogoji,
ki omejujejo prosti pretok delavcev iz teh držav, vanje in med njimi. Te omejitve ne zadevajo
potovanj v tujino ali dejavnosti samozaposlenih in se lahko v državah članicah razlikujejo.
Prehodno obdobje, ki je veljalo po pristopu Bolgarije in Romunije leta 2007, je prenehalo
s 1. januarjem 2014. Trenutno velja prehodno obdobje za državljane Hrvaške, ki mora prenehati
najkasneje julija 2020.
C. Ukrepi za spodbujanje prostega gibanja
Osnovno načelo je, da mora imeti vsak državljan EU možnost svobodno izvajati svoj poklic
v kateri koli državi članici. Praktično izvajanje tega načela pogosto omejujejo nacionalne
zahteve za dostop do nekaterih poklicev v državi gostiteljici. Z namenom povečanja prožnosti
trgov dela in spodbujanja bolj samodejnega priznavanja kvalifikacij je bil prenovljen sistem
priznavanja poklicnih kvalifikacij. Osnova za konsolidacijo in posodobitev 15 veljavnih direktiv
s skoraj vsemi pravili priznavanja (3.1.5) je Direktiva 2005/36/ES (spremenjena z Direktivo
2013/55/EU) o priznavanju poklicnih kvalifikacij, ki pa uvaja še inovativne elemente, kot je
evropska poklicna izkaznica in medsebojno ocenjevanje reguliranih poklicev.
EURES (Evropski portal za zaposlitveno mobilnost) je omrežje za sodelovanje med Komisijo,
javnimi službami za zaposlovanje držav članic EU in EGP ter drugimi partnerskimi
organizacijami in Švico (5.10.3). Na podlagi Uredbe 2016/589 (ki je zamenjala prejšnjo
Uredbo 492/2011) je EURES z letom 2016 še izboljšal samopostrežna orodja na svoji digitalni
platformi, da bi tako resnično postal vseevropski portal zaposlitvene mobilnosti, z njim pa je
bilo uvedeno tudi avtomatizirano povezovanje znanj in spretnosti iskalcev zaposlitve in prostih
delovnih mest. Države članice naj bi na portalu EURES objavljale vsa prosta delovna mesta
in prijave za zaposlitev, objavljene na nacionalni ravni, portal pa naj bi zagotavljal splošne
informacije o življenjskih razmerah in delovnih pogojih v ciljni državi, vključno z jezikovnimi
tečaji, ter bolj prilagojeno karierno svetovanje in nasvete glede zaposlovanja. Portal EURES bo
v mrežo prav tako izdatneje vključil socialne partnerje in zagotovil boljšo podporo za čezmejna
partnerstva.
EU si močno prizadeva, da bi ustvarila okolje, ki bo spodbujalo mobilnost delavcev. Med
njenimi prizadevanji naj omenimo:
— evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja in direktivo o čezmejnem zdravstvu;

— usklajevanje sistemov socialne varnosti z Uredbo (ES) št. 883/2004 in Izvedbeno uredbo
(ES) št. 987/2009 (5.10.4);

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_3.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.10.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.10.4.pdf
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— sprejetje Direktive 2014/50/EU o minimalnih zahtevah za povečanje mobilnosti delavcev
med državami članicami na osnovi lažje pridobitve in ohranjanja pravic iz dodatnega
pokojninskega zavarovanja v aprilu 2014;

— sprejetje, prav tako v aprilu 2014, Direktive 2014/54/EU o ukrepih za lažje uresničevanje
pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev, ki natančneje opredeljuje
nova možna pravna sredstva za diskriminirane delavce.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament meni, da so vprašanja v zvezi z zaposlovanjem prednostnega pomena za
Evropsko unijo, in že od nekdaj poudarja, da morajo Evropska unija in njene države članice kot
enega od ciljev delujočega notranjega trga uskladiti prizadevanja in spodbujati prosto gibanje
delavcev. Parlament ima dejavno vlogo pri vzpostavljanju in izboljševanju notranjega trga in
dejavno podpira prizadevanja Komisije na tem področju.
V svoji resoluciji z dne 16. januarja 2014 o spoštovanju temeljne pravice prostega gibanja
v EU je opomnil, da se pravice do prostega gibanja zaradi dela ne sme povezovati z zlorabami
sistemov socialne varnosti (glej tudi sodbo Sodišča v zadevi C-431/01 Ninni-Orasche), in države
članice pozval, naj se vzdržijo ukrepov, ki bi lahko vplivali na pravico do prostega gibanja.
Glede usklajevanja sistemov socialne varnosti je Parlament januarja 2014 z resolucijo o socialni
zaščiti za vse pozval Komisijo, naj pregleda zakonodajo ter spremlja izvajanje in usklajevanje
sistemov socialne varnosti, da bi tako zaščitili pravice delavcev migrantov v EU do prejemkov.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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