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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(2010/2273(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 21, 45 και 47 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τα άρθρα 15, 21, 29, 34 και 45 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 του Συμβουλίου περί της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητος1, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των 
οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των 
κρατών μελών2, την έκθεση του 2008 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/EΚ 
(COM(2008)0840) και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου του Νοεμβρίου 2007 και του 
Απριλίου 2009 σχετικά με την οδηγία 2004/38/ΕΚ, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2007 με τίτλο 
«Κινητικότητα, ένα μέσο για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας: το ευρωπαϊκό 
σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010)» (COM(2007)0773),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με τον 
αντίκτυπο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο πλαίσιο της διεύρυνσης της 
ΕΕ (COM(2008)0765),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2008 με τίτλο 
«Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας – Πρόβλεψη και κάλυψη των αναγκών της 
αγοράς εργασίας και των αναγκών σε δεξιότητες» (COM(2008)0868), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2010 με τίτλο 
«Επιβεβαίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων: δικαιώματα και 
σημαντικές εξελίξεις» (COM(2010)0373),

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και ειδικότερα τις εμβληματικές της 
πρωτοβουλίες «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και νέες θέσεις εργασίας» και «Νεολαία σε 
κίνηση»,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων της 27ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την «Ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων: κατάχρηση και καταστρατήγηση του δικαιώματος της ελεύθερης 
κυκλοφορίας»,

                                               
1 ΕΕ L 257 της 19.10.1968, σ. 2. 
2 ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.
3 ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22.
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– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής 
Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών της 9ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την 
«Επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Απριλίου 2009 σχετικά με προβλήματα και 
προοπτικές της ευρωπαϊκής ιθαγένειας1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με το ευρωπαϊκό 
σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010)2, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής με θέμα «Εντοπισμός των κυριότερων εμποδίων κινητικότητας στην 
εσωτερική αγορά εργασίας»3,

– έχοντας υπόψη το συνοδευτικό έγγραφο της Επιτροπής με τίτλο «Κατευθυντήριες 
γραμμές για την καλύτερη ενσωμάτωση και εφαρμογή της οδηγίας 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», 
COM(2009)0313),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης με τίτλο «Συγκριτική μελέτη αναφορικά 
με την εφαρμογή της οδηγίας 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», που εκπόνησε η Υπηρεσία Δράσης 
Ευρωπαίων Πολιτών (ECAS) κατ’ ανάθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων (A7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η διαμονή και εργασία σε άλλο κράτος μέλος 
συνιστά μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ένωσης, αποτελεί βασική συνιστώσα της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας και αναγνωρίζεται από τις Συνθήκες, τα στατιστικά δεδομένα 
καταδεικνύουν ότι εξακολουθεί να παραμένει υπερβολικά χαμηλό το ποσοστό των 
πολιτών που κάνουν χρήση των πλεονεκτημάτων αυτού του δικαιώματος, παρά τις 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την υποστήριξη της 
κινητικότητας των εργαζομένων,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, μόνο το 2,3% των πολιτών στην ΕΕ 
διαμένουν σε διαφορετικό κράτος μέλος από το κράτος μέλος καταγωγής τους, αλλά ότι 
το 17% των πολιτών σκέπτονται να εργαστούν μελλοντικά στο εξωτερικό και το 48% θα 
εξέταζαν το ενδεχόμενο να αναζητήσουν εργασία σε άλλη χώρα ή περιφέρεια σε 
περίπτωση απόλυσης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 
18ης Νοεμβρίου 2008, οι διακινούμενοι εργαζόμενοι από τις χώρες που προσχώρησαν 

                                               
1 P6_TA(2009)0204.
2 ΕΕ C 45 E της 23.2.2010, σ. 23.
3 ΕΕ C 228 της 22.9.2009, σ. 14.
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στην ΕΕ τα έτη 2004 και 2007 είχαν θετικό αντίκτυπο στις οικονομίες των κρατών 
μελών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν καταγραφεί αρνητικές συνέπειες στα κράτη μέλη που 
δεν εφάρμοσαν τα μεταβατικά μέτρα για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
που προέρχονται από κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ κατά τα έτη 2004 και 
2007, ωστόσο ορισμένα κράτη μέλη αποφάσισαν να παρατείνουν την ισχύ των 
περιορισμών στις αγορές εργασίας τους όσον αφορά τους ρουμάνους και βούλγαρους 
υπηκόους,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις νομοθετικές πράξεις και τα προγράμματα της ΕΕ που 
αποβλέπουν στην προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, εγείρονται 
φραγμοί στην πλήρη ενάσκηση αυτής της θεμελιώδους ελευθερίας (ήτοι, κοινωνικά, 
νομικά και διοικητικά εμπόδια, ανεπαρκείς πολιτικές επιστροφής που δεν καλύπτουν τις 
ανάγκες των διακινούμενων εργαζομένων, μη αναγνώριση της εμπειρίας που αποκτάται 
μέσω της κινητικότητας, δυσκολίες όσον αφορά την απασχόληση των συζύγων ή των 
συντρόφων και χρονοβόρα διαδικασία αναγνώρισης διπλωμάτων),

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω φραγμοί και περιορισμοί παραβιάζουν ένα 
θεμελιώδες δικαίωμα των εργαζομένων, δυσχεραίνουν περαιτέρω την ανάκαμψη των 
οικονομιών της ΕΕ και ενδέχεται να επισύρουν αντιπαραγωγικές επιπτώσεις, όπως 
αύξηση της παράνομης εργασίας, εξάπλωση της παραοικονομίας και εκμετάλλευση των 
εργαζομένων,

1. επισημαίνει ότι η έκθεση της Επιτροπής COM(2008)0840 κάνει λόγο για συνεχείς 
παραβιάσεις εκ μέρους των κρατών μελών κατά την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, 
γεγονός που έχει αντίκτυπο στην άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων, και ότι η κατάσταση αυτή οδήγησε στην υποβολή μεγάλου αριθμού 
ατομικών καταγγελιών, αναφορών και 40 και πλέον ερωτήσεων από το Κοινοβούλιο, σε 
συνέχεια των οποίων η Επιτροπή έχει κινήσει πέντε διαδικασίες επί παραβάσει για 
εσφαλμένη εφαρμογή της οδηγίας·

2. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2010)0373, η οποία περιγράφει και 
εξηγεί την υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων, αλλά εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συγκεκριμένων μέτρων ή 
λύσεων·

3. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω την κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού, παρουσιάζοντας μία μακροπρόθεσμη, συνολική, διατομεακή στρατηγική για 
την κινητικότητα, με στόχο την απαγόρευση όλων των υφιστάμενων νομικών, 
διοικητικών και πρακτικών εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων· 
ζητεί δε μία συνεκτική, αποτελεσματική και διαφανή πολιτική, η οποία θα δίνει έμφαση 
στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και στις τάσεις της οικονομίας·

Διοικητική απλούστευση και νομικές πτυχές
4. δεδομένων των διατάξεων των Συνθηκών και της ισχύουσας νομοθεσίας, υπενθυμίζει ότι 

τα κράτη μέλη έχουν καθήκον να απλουστεύσουν τις διοικητικές διαδικασίες που 
άπτονται της άσκησης του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων με 
σκοπό τη βέλτιστη εφαρμογή του εν λόγω δικαιώματος και την αποφυγή 
αδικαιολόγητων, περιττών ή επαχθών διοικητικών διαδικασιών που περιορίζουν τη 
χρήση του εν λόγω δικαιώματος·
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5. ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή να προωθήσει την εναρμόνιση των διοικητικών 
πρακτικών και τη διοικητική συνεργασία ώστε να δημιουργηθούν συνεργίες μεταξύ των 
εθνικών αρχών·

6. εκφράζει την ανησυχία του για την πλημμελή μεταφορά και εφαρμογή των κείμενων 
οδηγιών σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, ειδικότερα δε της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα εισόδου και διαμονής των μελών της 
οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, καθώς και για τις επαχθείς διοικητικές 
διαδικασίες και τα επιπλέον έγγραφα διαμονής (άδειες εργασίας, αποδεικτικά στοιχεία 
ικανοποιητικής στέγασης) που δεν συνάδουν με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ·

7. καλεί την Επιτροπή να κάνει πλήρη χρήση των προνομίων της δυνάμει των Συνθηκών, 
μέσω της συνεχούς και ολοκληρωμένης παρακολούθησης της εφαρμογής της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον κριθεί απαραίτητο, της άσκησης 
του δικαιώματός της να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά μη συμμορφούμενων 
κρατών μελών·

Σχέση με άλλες πολιτικές
8. επισημαίνει ότι το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων δεν είναι 

δυνατόν να εξετάζεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα άλλα δικαιώματα και οι βασικές 
αρχές της ΕΕ, και ότι ο σεβασμός προς το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και τα 
δικαιώματα που κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, όπως αποτυπώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα παράσχει τη δυνατότητα διασφάλισης αξιοπρεπών θέσεων 
απασχόλησης, ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας, δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης, 
ίσης μεταχείρισης, σεβασμού της οικογενειακής ζωής, καθώς και της ελευθερίας 
παροχής υπηρεσιών·

9. φρονεί ότι κρίνεται αναγκαία η εναρμόνιση των νομοθεσιών της ΕΕ και των κρατών 
μελών προς αποφυγή οιουδήποτε τύπου φραγμού στην εφαρμογή και χρήση του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων·

10. θεωρεί ότι, προκειμένου για την αποτελεσματική εφαρμογή όλων των πολιτικών που 
άπτονται της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, απαιτείται συντονισμένη δράση, 
ιδίως στους τομείς της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, του συντονισμού μεταξύ 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, των δικαιωμάτων συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης, της προστασίας των εργαζομένων, της εκπαίδευσης και της 
επαγγελματικής κατάρτισης, των φορολογικών μέτρων, όπως τα μέτρα για την αποφυγή 
της διπλής φορολόγησης, και της απαγόρευσης των διακρίσεων·

11. είναι της άποψης ότι τα κατάλληλα συστήματα κοινωνικής προστασίας διευκολύνουν σε 
μεγάλο βαθμό τη γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα των εργαζομένων, και ότι 
η κοινωνική ένταξη των μετακινούμενων εργαζομένων και η κοινωνική επανένταξη των 
εργαζομένων που επιστρέφουν πρέπει να συμπεριληφθούν στην πολιτική για την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού·

12. τονίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων 
προϋποθέτει συντονισμένη δράση μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών για τη 
διευκόλυνση και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών επί των ζητημάτων που 
συνδέονται έμμεσα με το εν λόγω δικαίωμα, όπως η μεταβίβαση ταξινομημένων 
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οχημάτων και η διαβίβαση ιατρικών ιστορικών, η αποφυγή της διπλής φορολόγησης, οι 
σαφείς κανόνες για την επιστροφή των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.λπ.·

13. φρονεί ότι οι ΜΜΕ μπορούν να δώσουν το έναυσμα για την οικονομική ανάκαμψη και 
την ανάπτυξη, καθόσον αποτελούν την πρωταρχική πηγή για τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης· επαναλαμβάνει, συνεπώς, την ανάγκη ανάληψης δέσμευσης εκ μέρους της 
ΕΕ για τη στήριξη και ανάπτυξη των ΜΜΕ, κυρίως μέσω εργασιακών πολιτικών και 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων·

Μέτρα για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας
14. καλεί τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τους υφιστάμενους μεταβατικούς φραγμούς στην 

ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων που προέρχονται από τα κράτη μέλη τα οποία 
προσχώρησαν στην ΕΕ τα έτη 2004 και 2007· είναι της άποψης ότι οι εν λόγω φραγμοί 
είναι αντιπαραγωγικοί και συνιστούν μέτρα που εισάγουν διακρίσεις εις βάρος 
ευρωπαίων πολιτών, και ζητεί, για τον λόγο αυτόν, την ουσιαστική εφαρμογή της ρήτρας 
προτίμησης σε ολόκληρη την Ένωση·

15. ζητεί από την Επιτροπή να προβάλει τα θετικά αποτελέσματα που έχει επιφέρει η 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού για τις χώρες υποδοχής και καταγωγής, αλλά και 
για την ΕΕ, από κοινωνικο-οικονομικής άποψης και από την άποψη της γεωγραφικής 
συνοχής·

16. επικροτεί το σχέδιο της Επιτροπής για την καθιέρωση τακτικής, συστηματικής 
αξιολόγησης της μακροπρόθεσμης προσφοράς και ζήτησης στις αγορές εργασίας της ΕΕ 
έως το 2020, ανά κλάδο, επάγγελμα, επίπεδο επαγγελματικών προσόντων και χώρα, και 
συνιστά θερμά τον συντονισμό μεταξύ των πολιτικών των κρατών μελών στους τομείς 
της εργασίας και της εκπαίδευσης, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που 
καθορίζονται στη στρατηγική ΕΕ 2020 όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
και να αποφευχθούν τυχόν μελλοντικοί έμμεσοι φραγμοί που ενδέχεται να 
παρεμποδίσουν την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας·

17. καλεί τις αρχές όλων των βαθμίδων να διασφαλίσουν τη στήριξη των πολιτικών και να 
ευαισθητοποιήσουν το κοινό σχετικά με τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα της 
κινητικότητας, δίδοντας έμφαση στον συντονιστικό ρόλο της Επιτροπής·

Υπηρεσίες απασχόλησης και ενημέρωση των εργαζομένων
18. αναγνωρίζει και υπογραμμίζει τη σημασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, και 

ειδικότερα του συστήματος και δικτύου EURES, για την προώθηση της κινητικότητας 
του εργατικού δυναμικού σε ολόκληρη την ΕΕ, μέσω της παροχής πληροφοριών σχετικά 
με διαθέσιμες θέσεις εργασίας, ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, 
καθώς και σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης· 

19. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη μείωση των πόρων για τους συμβούλους 
EURES και ζητεί την ανάληψη δέσμευσης υπέρ της χάραξης μίας μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής, η οποία θα επιτρέψει στο δίκτυο EURES και το προσωπικό του να 
εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους·

20. φρονεί ότι η ενημέρωση των εργαζομένων της ΕΕ σχετικά με τα οφέλη, τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 
χρήζει περαιτέρω βελτίωσης· ζητεί από την Επιτροπή να συντονίσει τη δράση της με τις 
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εθνικές αρχές και να αξιοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό το δίκτυο EURES και το 
επιγραμμικό δίκτυο επίλυσης προβλημάτων SOLVIT·

Συγκέντρωση δεξιοτήτων και γνώσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
21. εκτιμά ότι, λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, έχουν ενταθεί οι 

ανταγωνιστικές πιέσεις που ασκούνται στις αγορές εργασίας, και, κατά συνέπεια, το 
μοναδικό μέσο ανάκτησης του χαμένου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος συνίσταται 
στην επένδυση στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την 
ανταλλαγή εργασιακών εμπειριών και τις συντονισμένες δράσεις για την επιτάχυνση της 
διαδικασίας της κινητικότητας·

22. συγχαίρει την Επιτροπή για την εμβληματική της πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» και 
για τη δημιουργία της «Ατζέντας για νέες δεξιότητες και νέες θέσεις εργασίας», και 
επικροτεί ειδικότερα το πιλοτικό σχέδιο «Η πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του 
EURES» και την προτεινόμενη δράση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού διαβατηρίου 
δεξιοτήτων·

23. θεωρεί ότι οι δεξιότητες και οι γνώσεις θα προαγάγουν την κινητικότητα των 
εργαζομένων, και ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει έναν οδικό χάρτη για τη ζήτηση 
δεξιοτήτων, καθώς και μία μεσο- και μακροπρόθεσμη αξιολόγηση σχετικά με τις 
μελλοντικές θέσεις απασχόλησης·

24. είναι της άποψης ότι οι νέοι εργαζόμενοι δεν πρέπει να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον και 
ότι θα ήταν ευκταία η χάραξη στοχευμένων στρατηγικών για την προώθηση και 
διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας διαφορετικών κατηγοριών εργαζομένων, με 
βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (ηλικία, φύλο, δεξιότητες, μέλη ευάλωτων 
ομάδων) και τις ανάγκες τους·

25. καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους για τη διά βίου μάθηση και 
την επαγγελματική κατάρτιση στις εξελίξεις των αγορών εργασίας και να παράσχουν 
μεταβιβάσιμες δεξιότητες, οι οποίες θα καλύπτουν ευρύτερο φάσμα γεωγραφικών 
περιοχών και γνώσεων, με στόχο την καλύτερη ανταπόκρισή τους στις προσφερόμενες 
θέσεις εργασίας·

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την επίτευξη υψηλότερου 
βαθμού συγκρισιμότητας μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών των σχολικών και 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, καθώς και ευρύτερης τυποποίησης στον τομέα της 
ευρωπαϊκής παιδείας·

27. είναι της άποψης ότι πρέπει να βελτιωθεί η συνεργία μεταξύ, αφενός, των προγραμμάτων 
που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των σπουδαστών, των 
ατόμων που παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και των 
ασκουμένων και, αφετέρου, των προγραμμάτων που στοχεύουν ειδικά στην προώθηση 
της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων·

28. διατυπώνει την άποψη ότι η ανεπαρκής γνώση ξένων γλωσσών (κυρίως μεταξύ των 
ενηλίκων) εξακολουθεί να συνιστά σημαντικό φραγμό στην κινητικότητα των 
εργαζομένων· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά τη διδασκαλία ξένων 
γλωσσών, και ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της σε αυτόν τον 
τομέα·
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29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το ζήτημα του διακινούμενου εργατικού δυναμικού στο εσωτερικό της ΕΕ θεωρείται από 
μακρού δυνητικό πρόβλημα σε σχέση με τις ανισορροπίες που δημιουργούνται σε εθνικό 
επίπεδο λόγω των ελλείψεων στην προσφορά εργασίας, καθώς του αντικτύπου στις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις αμοιβές στις χώρες υποδοχής. Μολονότι η έννοια της 
«ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων» ήταν ανέκαθεν παρούσα στις Συνθήκες ως 
εγγύηση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και για την καθιέρωση πραγματικής 
ευρωπαϊκής ταυτότητας, έχει εκχωρηθεί στα κράτη μέλη το δικαίωμα να θέτουν προσωρινούς 
φραγμούς για μεταβατικές περιόδους πριν από το άνοιγμα της αγοράς εργασίας τους σε νέα 
κράτη μέλη. 
Από ιστορικής πλευράς, ο φόβος πίσω από αυτή την πρακτική επικεντρωνόταν σε δύο 
βασικές πτυχές: την αθρόα εισροή μεταναστών από φτωχότερες σε πιο εύπορες χώρες και την 
απώλεια θέσεων εργασίας για τους υπηκόους των χωρών υποδοχής ή, στην καλύτερη 
περίπτωση, μείωση του επιπέδου των μισθών. 

Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν ότι οι φόβοι αυτοί είναι αβάσιμοι και ότι, 
αντιθέτως, η μετανάστευση εργατικού δυναμικού έχει αποφέρει θετικά αποτελέσματα για την 
ΕΕ συνολικά. Το κίνητρο που επέτρεψε αυτήν τη θετική έκβαση ήταν η φυσική σύγκλιση 
μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας, διότι οι μετανάστες απορροφήθηκαν σε 
θέσεις εργασίας που δεν επιθυμούσαν να κατέχουν οι υπήκοοι των χωρών υποδοχής. Εν 
προκειμένω, η προστιθέμενη αξία επί του καθαρού ποσοστού ευημερίας της ΕΕ ήταν σαφής, 
καθόσον δεν υπήρχαν πλέον κενές θέσεις εργασίας και πτώση του ρυθμού παραγωγικότητας 
στα κράτη μέλη, ενώ σημειώθηκε ταυτόχρονα αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων 
που επέλεξαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Επιπλέον, 
μειώθηκε και η παράνομη μετανάστευση εργατικού δυναμικού μειώθηκε, εφόσον δεν 
υπήρχαν πλέον κίνητρα παραβίασης του νόμου, και παρατηρήθηκαν σαφείς τάσεις 
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις χώρες υποδοχής. 

Εντούτοις, αν και οι θετικές πτυχές της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού είναι 
τεκμηριωμένες, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν 
συζητείται το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Δεδομένα που ανάγονται 
στο έτος 2008 καταδεικνύουν ότι το 2,3% των πολιτών της ΕΕ (11,3 εκατομμύρια άτομα) 
διαμένουν σε διαφορετικό κράτος μέλος από το κράτος της ιθαγένειάς τους, ενώ πολλοί 
περισσότεροι ασκούν το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία κάποια στιγμή στη ζωή τους. 
Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Ευρωβαρομέτρου, το 10% των ερωτηθέντων στην 
ΕΕ των 27 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. Τούτο υποδηλώνει ότι τα ποσοστά των μεταναστευτικών 
ροών εργαζομένων δεν ανέρχονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, καθόσον η εύρεση εργασίας 
σε μία νέα χώρα συνεπάγεται ένα σύνολο πρόσθετων μέτρων τα οποία καλούνται να λάβουν 
οι εργαζόμενοι. Αναλυτικότερα, τα μέτρα αυτά αφορούν προβλήματα σχετικά με την αλλαγή 
πολιτισμικής πραγματικότητας, την προσαρμογή σε μία νέα γλώσσα ή την αποξένωση από 
την οικογένεια, προβλήματα με τα οποία συνδέονται και άλλοι φραγμοί στην πλήρη άσκηση 
του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την ανακοίνωση με τίτλο «Επιβεβαίωση της ελεύθερης 
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κυκλοφορίας των εργαζομένων: δικαιώματα και σημαντικές εξελίξεις», στην οποία 
περιγράφεται με ιδιαίτερη σαφήνεια η υφιστάμενη κατάσταση των πραγμάτων. 

Δεδομένων των συμπερασμάτων που συνάγονται από την τελευταία ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο εισηγητής επικέντρωσε την προσοχή του στα μέσα και τις 
στρατηγικές που μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση και να ανανεώσουν τη δέσμευση 
της Ένωσης υπέρ του δικαιώματος των εργαζομένων στην ελεύθερη κυκλοφορία. 

Το εφαλτήριο των προσεγγίσεων που πρέπει να υλοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ότι 
η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί δικαίωμα των πολιτών και ότι η άσκησή 
του δεν πρέπει να επηρεάζει δυσμενώς τις αγορές εργασίας. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη, 
σε συνεργασία με τις οικείες τοπικές και περιφερειακές αρχές, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο 
στη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος αυτού, ενώ η ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να 
εφαρμόζεται πλήρως και ορθά. Περαιτέρω, είναι απολύτως αναγκαία η συνεργασία στον 
τομέα της εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών με το συναφές ευρωπαϊκό δίκαιο, 
προκειμένου να απαγορευθεί κάθε άμεσος ή έμμεσος φραγμός, ιδίως δε οι φραγμοί που 
συνδέονται με διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, άρνηση του δικαιώματος στην οικογενειακή 
επανένωση, συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, και άλλοι φραγμοί ενδέχεται να αποτελούν 
αντικίνητρα ή να αποτρέπουν τους εργαζόμενους από την αναζήτηση εργασίας σε άλλο 
κράτος μέλος. 

Οι δράσεις που προτείνονται στην έκθεση είναι δομημένες κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να 
επιλύουν τα βασικά προβλήματα που διαπιστώνονται κατά τις συζητήσεις σχετικά με το 
δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Δεδομένου ότι η αλλαγή εργασίας 
και χώρας δεν εμπίπτει μόνο στο πεδίο των διατάξεων των εργασιακών πολιτικών, τα πρώτα 
μέτρα που απαιτούνται αφορούν τη σύγκλιση με άλλες υφιστάμενες πολιτικές και 
στρατηγικές, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση των εργαζομένων στη χώρα υποδοχής. 
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα μέτρα που λαμβάνονται στον τομέα της ολοκλήρωσης 
της εσωτερικής αγοράς, του συντονισμού μεταξύ των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 
των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, της προστασίας των εργαζομένων, 
της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, των γλωσσικών απαιτήσεων, των 
φορολογικών μέτρων, όπως τα μέτρα για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης, καθώς και 
των πολιτικών κατά των διακρίσεων. Επίσης, οι διατάξεις που διέπουν τα δικαιώματα των 
μελών της οικογένειας είναι εξίσου σημαντικές με τις διατάξεις που αφορούν άμεσα τα άτομα 
που αναζητούν εργασία, διότι η μη αναγνώριση των εν λόγω δικαιωμάτων συνιστά 
αντικίνητρο για την αναζήτηση εργασίας σε άλλο κράτος μέλος.

Δεύτερον, υπάρχει σαφής ανάγκη εξισορρόπησης των αποτελεσμάτων της μετανάστευσης 
εργατικού δυναμικού με τις ισχύουσες στρατηγικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικότερα δε με 
τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», καθώς και με την ενίσχυση του ρόλου των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Η ενεργός συμμετοχή των ΜΜΕ εν προκειμένω κρίνεται 
κεφαλαιώδους σημασίας. Η ανάπτυξή τους θα οδηγήσει στην προσφορά περισσότερων 
θέσεων εργασίας και η δυναμικότητά τους θα επιτρέψει την κυκλική μετανάστευση 
εργαζομένων, η οποία θα συνοδευτεί από την αναβάθμιση των δεξιοτήτων μέσω της μάθησης 
στην πράξη ή της μεταλαμπάδευσης της γνώσης, συντηρώντας ταυτόχρονα ένα 
ανταγωνιστικό περιβάλλον που θα οδηγήσει σε καλύτερα τελικά προϊόντα.
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Η υφιστάμενη κατάσταση και τα διδάγματα που αποκομίστηκαν από την χρηματοπιστωτική 
κρίση έχουν αναδείξει ένα νέο φάσμα δυνατοτήτων για την ενίσχυση των οικονομικών 
επιδόσεων και την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, το όφελος από 
την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού είναι μεγάλης σημασίας, διότι θα διασφαλίσει 
ακόμα μεγαλύτερη κοινωνικο-οικονομική σύγκλιση, καθώς και μία διαρκή κοινή εμπειρία 
που θα ωφελήσει τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζόμενους. Παράλληλα δε, ο στόχος 
της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης θα επιτευχθεί ευκολότερα με την πλήρη εφαρμογή της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. 

Τρίτον, ο εισηγητής επικεντρώνεται στη σημασία της πληροφορίας και της γνώσης. Μία 
κοινή τάση, που παρατηρείται στην πλειονότητα των κρατών μελών, αφορά την ανεπάρκεια 
της ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πρέπει να γνωρίζουν οι 
πολίτες. Η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού πρέπει να προωθηθεί αποτελεσματικότερα 
και οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να τεθούν στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων. Από 
αυτήν την άποψη, ο ρόλος των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των εθνικών 
κυβερνήσεων είναι αποφασιστικής σημασίας, αφού πρέπει να συνεργαστούν και να 
καταπολεμήσουν το φαινόμενο της ασύμμετρης πληροφόρησης. Καθώς η σύνθεση των 
θέσεων εργασίας φαίνεται να υπόκειται σε μεταβολές, δεν είναι δυνατόν να παραβλεφθεί η 
ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων και ανάδειξης του ρόλου της εκπαίδευσης. Κατά 
συνέπεια, ο εισηγητής υιοθετεί σαφή στάση υπέρ της κινητοποίησης περισσότερων πόρων 
για κάθε είδους εκπαιδευτικά προγράμματα, με σαφή στόχο τη διαμόρφωση ενός εργατικού 
δυναμικού που θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προκλήσεις του 
μέλλοντος. Υπό αυτό το πρίσμα, τάσσεται σαφώς υπέρ του συντονισμού μεταξύ των 
εκπαιδευτικών πολιτικών και της επιτάχυνσης των διαδικασιών αναγνώρισης των 
διπλωμάτων, θέτοντας επί τάπητος την προοπτική μίας ενιαίας προσέγγισης για το ζήτημα 
της προετοιμασίας του ενεργού πληθυσμού ενόψει των αλλαγών και των ανταγωνιστικών 
πιέσεων που προέρχονται από την αγορά.

Το βασικό μήνυμα της έκθεσης είναι ότι από τη στιγμή που δεν έχουν καταγραφεί αρνητικές 
συνέπειες από την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, ιδίως μετά τις διευρύνσεις του 
2004 και του 2007, δεν υφίσταται κάποιο κοινωνικο-οικονομικό σκεπτικό που να δικαιολογεί 
τη διατήρηση των φραγμών στην είσοδο σε μία νέα αγορά εργασίας, ειδικότερα όσον αφορά 
τους ρουμάνους και τους βούλγαρους πολίτες. Οι εθνικές πολιτικές πρέπει να συγκλίνουν με 
τις ευρωπαϊκές στρατηγικές, προκειμένου να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα όσον 
αφορά την ευημερία και την πρόοδο. Επιπλέον, σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από την 
παγκοσμιοποίηση των αγορών και τις δημογραφικές μεταβολές, η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων παρέχει ένα μέσο για την επίλυση του προβλήματος της αναντιστοιχίας μεταξύ 
ζήτησης και προσφοράς εργασίας με επωφελή τρόπο. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος, έμφαση πρέπει να αποδοθεί στην εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και των 
ισχυόντων κανόνων, καθώς και στην προαγωγή συντονισμένων δράσεων στον τομέα της 
αναγνώρισης διπλωμάτων, στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συστημάτων του μέλλοντος 
κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και να διατηρείται υψηλό 
επίπεδο ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στο πεδίο των δεξιοτήτων, καθώς σε διάφορα άλλα 
δικαιώματα που πρέπει να αναγνωρίζονται στους εργαζομένους για τη διαμονή και εργασία 
τους σε μία νέα χώρα. Οιαδήποτε περιττή διοικητική διαδικασία ενδέχεται να καθυστερήσει ή 
να αποτρέψει την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων 
κρίνεται αδικαιολόγητη και πρέπει να διορθωθεί αμελλητί, διότι συνιστά απλώς τροχοπέδη, 
χωρίς οικονομικό ή κοινωνικό λόγο ύπαρξης.
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Προκειμένου να κατανοηθεί σε βάθος η υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και οι μελλοντικές 
εξελίξεις στις αγορές εργασίας, ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
αξιέπαινες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της εδραίωσης και της 
υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, και ότι απαιτείται ενδελεχής 
ανάλυση στο πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει κατά των μη συμμορφούμενων κρατών 
μελών, των τάσεων στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού υπό το πρίσμα των 
δεξιοτήτων, των οικονομικών κλάδων και των γεωγραφικών περιοχών, και, τέλος, ότι πρέπει 
να εκπονηθεί μία μακροπρόθεσμη, συνολική, διατομεακή στρατηγική για την κινητικότητα, η 
οποία θα αναλύσει και θα άρει όλα τα υφιστάμενα νομικά, διοικητικά και πρακτικά εμπόδια 
στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Το οικονομικό σκεπτικό υπέρ του ανοίγματος 
των αγορών εργασίας έχει καταστεί πλέον σήμερα σαφέστερο από ποτέ. Ο 
υπερπροστατευτισμός στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού θα οδηγήσει 
σε ολοένα αυξανόμενο διαχωρισμό μεταξύ των κρατών μελών και στην ανάπτυξη 
αισθήματος δυσπιστίας, το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά τις επιδόσεις της ΕΕ στην 
παγκόσμια οικονομία και θα αποδυναμώσει τη θέση της στον τομέα της ανταγωνιστικότητας. 
Είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή τα κράτη μέλη της ΕΕ να εργαστούν και να αναπτυχθούν 
από κοινού.


