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Resolucija Evropskega parlamenta o spoštovanju temeljne pravice do prostega gibanja 
v EU
(2013/2960(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 21, 45 in 47 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter členov 15, 21, 
29, 34 in 45 Listine o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju člena 151 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 34 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (pravica do socialne 
varnosti),

– ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 1612/68 (EGS) o prostem gibanju delavcev v Skupnosti1, 

– ob upoštevanju Direktive Sveta 91/533/EGS z dne 14. oktobra 1991 o obveznosti 
delodajalca, da zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali 
delovno razmerje2,

– ob upoštevanju temeljnih delovnih standardov Mednarodne organizacije dela (MOD) in 
agende za dostojno delo OZN ter MOD,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 
2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti3,

– ob upoštevanju Direktive 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pravici 
državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na 
ozemlju držav članic4,

– ob upoštevanju poročila Komisije Svetu o delovanju prehodnih ureditev o prostem gibanju 
delavcev iz Bolgarije in Romunije (COM(2011)729),

– ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske unije v zadevi C-140/12,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 25. novembra 2013 z naslovom „Prosto gibanje 
državljanov EU in njihovih družinskih članov: pet konkretnih ukrepov“ 
(COM(2013)0837),

– ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

1 UL L 257, 19.10.1968, str. 2.
2 UL L 288, 18.10.1991, str. 32.
3 UL L 166, 30.4.2004, str. 1.
4 UL L 158, 30.4.2004, str. 77.
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A. ker je pravica do bivanja in dela osebe v državi članici, ki ni njegova matična država 
članica, ena od temeljnih svoboščin Unije, temeljna sestavina državljanstva Unije in je 
priznana v Pogodbah;

B. ker je mogoče omejitve pravice do prostega gibanja delavcev uvesti le izjemoma za 
prehodno obdobje; ker se je prehodno obdobje za Bolgarijo in Romunijo zaključilo, 
zatorej so državljani teh držav upravičeni do enakih pravic kot drugi državljani, ki 
prebivajo v Uniji; ker načelo prostega gibanja delavcev daje evropskim državljanom 
pravico, da se prosto gibljejo v EU zaradi dela na osnovi enakovredne obravnave, in ščiti 
socialne pravice delavcev ter njihovih družinskih članov;

C. ker člen 45 PDEU prepoveduje vsakršno diskriminacijo na podlagi državljanstva v zvezi z 
zaposlitvijo, plačilom in drugimi delovnimi pogoji; 

D. ker je v uvodni izjavi 16 Direktive 2004/38/ES določeno: „dokler upravičenci pravice do 
prebivanja ne postanejo nesorazmerno breme sistema socialne pomoči v državi članici 
gostiteljici, ti ne bi smeli biti izgnani“; 

E. ker je v členu 14(3) omenjene direktive določeno, da ukrep izgona ne sme biti samodejno 
posledica uveljavljanja sistema socialne pomoči v državi članici gostiteljici s strani 
državljana Unije ali njegovih ali njenih družinskih članov; 

F. ker bi bilo treba Direktivo 2004/38/ES izvajati brez diskriminacije med upravičenci na 
podlagi spola, rase, barve kože, narodnostne pripadnosti ali socialnega porekla, genetskih 
značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnih ali drugih mnenj, pripadnosti 
narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;

G. ker je v členu 24 Direktive 2004/38/ES določeno načelo enakega obravnavanja 
državljanov države članice gostiteljice in drugih državljanov EU;

H. ker so se nekatere države članice odločile omejiti pravico do prostega gibanja delavcev iz 
Bolgarije in Romunije v okviru prehodne ureditve, ki obsega tri faze, ki so se dokončno 
iztekle 31. decembra 2013; 

I. ker je po poročanju nemških medijev Elmar Brok, poslanec Evropskega parlamenta in 
predsednik Odbora za zunanje zadeve, pozval k odvzemu prstnih odtisov priseljencem, ki 
so se iz EU preselili v Nemčijo, da bi prejemali socialne dodatke in prejemke;

J ker so nekatere države članice in njihovi mediji nerealistično napovedovali množično 
selitev državljanov teh dveh držav članic po umiku delovnih omejitev in s tem spodbujali 
širjenje neosnovanih domnev o omenjenih delavcih, ki da bodo prišli izkoriščat trge dela 
drugih držav članic, kar je v nekaterih primerih privedlo celo do diskriminatornega 
govora;

K. ker romunski državljani predstavljajo več kot 80 % državljanov teh dveh držav (Romunija 
in Bolgarija), ki bivajo v drugih državah članicah in živijo zlasti v Italiji (41 %) in Španiji 
(38 %), ki ji sledi Nemčija (5 %), medtem ko bolgarski državljani živijo zlasti v Španiji 
(38 %), Nemčiji (15 %), Grčiji (12 %), Italiji (10 %) in Združenem kraljestvu (7 %);
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L. ker je gospodarska recesija resno prizadela tudi Bolgarijo in Romunijo in ker je velika 
razlika v plačah v primerjavi z EU-15 še vedno pomemben dejavnik privlačnosti teh 
držav; ker ostre politike varčevanja in „strukturne reforme”, ki se izvajajo kot posledica 
zapovedi „trojke” EK–ECB–MDS (Romunija) ali odločitev nacionalne vlade (Bolgarija), 
poglabljajo recesijo v obeh državah in so močan dejavnik pobud za odhod v tujino;

1. meni, da bi morala pravica do prostega gibanja delavcev kot načelo veljati od dneva 
pristopa države k Evropski uniji in da bi se bilo treba izogibati prehodnim ureditvam, ki 
omejujejo to pravico;

2. odločno podpira pravico do prostega gibanja delavcev; poudarja, da je treba pravice do 
kolektivnih pogajanj v državah gostiteljicah spoštovati in izvajati v primeru vseh 
delavcev, ne glede na njihov izvor; 

3. ugotavlja, da imajo sindikati ključno vlogo pri uveljavljanju teh osnovnih pravic in 
zavračanju tekmovanja v zniževanju standardov pri plačah in pogojih; s tem v zvezi 
poziva k razveljavitvi obstoječih protisindikalnih zakonov v državah članicah, ki 
zmanjšujejo solidarnost med delavci in omejujejo zmožnosti delavcev, da branijo svoje 
plače in pogoje; 

4. ponovno izraža svojo močno zavezanost načelu nediskriminacije in enakopravnega 
obravnavanja, kot je določeno v členu 45 PDEU in členu 24 Direktive 2004/38/ES;

5. opozarja, da je odpravljanje prehodnega nadzora avtomatična posledica preteka 
veljavnosti pristopnih pogojev za Romunijo in Bolgarijo, s čimer so se države članice 
same strinjale ob času sklenitve; opozarja tudi, da je bil ta prehodni nadzor od samega 
začetka mišljen kot začasna izjema k temeljnemu pravilu prostega gibanja oseb v EU, ki je 
osnovna temeljna svoboščina vseh državljanov v Uniji;

6. strogo obsoja vsakršno neosnovano dogmatično govoričenje, ki ekonomske migrante 
prikazuje kot ekonomske parazite, ki izčrpavajo lokalne sisteme socialnega varstva; 
opozarja, da različne neodvisne študije vedno znova dokazujejo, da so mobilni delavci iz 
EU na splošno neto plačniki v sistem socialnega varstva;

7. s tem v zvezi obsoja nedavne izjave, ki jih je domnevno podal predsednik Odbora za 
zunanje zadeve Elmar Brok; poziva poslanca Broka, naj nemudoma prekliče svoje 
populistične pripombe;

8. poziva javne organe in vse zainteresirane strani, naj povečajo ozaveščenost delavcev o 
njihovih pravicah in različnih instrumentih (delovno pravo, kolektivne pogodbe, določbe o 
socialni varnosti, bivališča, izobraževanje, varstvo otrok itd.), ki urejajo njihovo delovno 
razmerje ter njihove delovne pogoje in življenjske razmere;

9. poudarja ugotovitve iz osnutka skupnega poročila Komisije o zaposlovanju za leto 2012, 
ki napovedujejo nadaljnjo rast brezposelnosti in revščine po vsej Uniji kot posledico 
nadaljevanja gospodarske in finančne krize; poudarja, da narašča število začasnih 
delovnih mest in mest s skrajšanim delovnim časom, v porastu je brezposelnost med 
mladimi, dolgoročna brezposelnost in brezposelnost nizko kvalificiranih delavcev ter da 
neprijavljenega dela ni nič manj in da v nekaterih državah članicah predstavlja več kot 20 
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% gospodarstva; ugotavlja, da so naraščajoče stopnje brezposelnosti, ki so posledica 
trenutne krize, privedle do velikanskega porasta neprostovoljnega gibanja delavcev iz 
številnih držav članic zaradi nujne potrebe; ugotavlja, da se je mogoče proti temu boriti 
edino z zagotavljanjem večjega števila dovolj kakovostnih delovnih mest v vseh 
prizadetih državah članicah, tako da bo vsako svobodno gibanje temeljilo na izbiri, ne pa 
na potrebi; 

10. pri tem poudarja, da je zelo verjetno, da bodo romunski in bolgarski delavci pod 
pritiskom, da se „prilagodijo” tem razmeram, tako da bodo pristali na zaposlitvene pogoje, 
ki so v nasprotju z načelom enakovrednega obravnavanja in njihovimi pravicami, ki 
izhajajo iz zakonodaje EU o prostem gibanju delavcev in njihovih družin;

11. ostro obsoja pojem gospodarskega upravljanja, ki ga je izoblikovala EU, in njene politike 
zaposlovanja, ki spodbujajo prilagodljivejše trge dela, kar oboje vodi v razgradnjo 
socialnega varstva in socialne države, pravic delavcev, kolektivnih pogajanj itd. ter ovira 
kakršen koli resen poskus reševanja finančne in gospodarske krize z mobilizacijo naložb v 
okoljski in družbeni trajnostni razvoj; poudarja, da politike varčevanja in „strukturne 
reforme”, kot jih izvajajo EU in njene države članice, sprožajo dinamiko nelojalnosti med 
delavci – ne glede na njihovo državljanstvo ali narodnost – v smislu delovnih pogojev, 
plač, socialne varnosti itd.; poudarja, da so sedanje politike gospodarskega upravljanja in 
zaposlovanja EU zato delavcem ne zagotavljajo vseh pravic, ki jih imajo v okviru 
prostega gibanja;

12. ponovno opozarja na svojo zahtevo iz leta 2008, da bi Svet moral sprejeti cilj EU glede 
minimalnih plač (zakonsko predpisane kolektivne pogodbe na nacionalni, regionalni ali 
panožni ravni), da se zagotovi plača v višini najmanj 60 % ustrezne (nacionalne, panožne 
itd.) povprečne plače in poleg tega določi časovni razpored za doseganje navedenega cilja 
v vseh državah članicah; poudarja, da je učinkovita politika minimalnih plač bistvena, da 
se delodajalcem prepreči zloraba prostega gibanja delavcev za socialni damping; zato 
meni, da bi takšno politiko morali ustrezno izvrševati inšpektorji za delo in sindikati; 

13. poudarja, da so države članice obvezane k ustreznemu izvajanju agende za dostojno delo 
OZN ter MOD; poudarja, da morajo biti politike zaposlovanja EU in držav članic 
preusmerjene, da bi spodbujale pojem „dobrega dela” v vseh njegovih vidikih; poudarja, 
da je to pogoj za zagotavljanje socialnih pravic delavcev in njihovih družin v okviru 
prostega gibanja;

14. poziva države članice, naj sprejmejo zakonodajo, ki bo uspešno preprečevala 
delodajalcem, da bi zaposlene prisilili živeti v službenih stanovanjih in da bi na 
izsiljevalski in izkoriščevalski način od plač trgali odbitke za najemnino ali iz drugih 
razlogov;

15. vztraja pri strogi uporabi načela enakovrednega plačila in enakovrednih delovnih pogojev 
za enakovredno delo med ženskami in moškimi na istem delovnem mestu ali kraju;

16. poudarja, da je učinkovit nadzor inšpektoratov za delo bistven instrument za zagotavljanje 
enakovredne obravnave in za boj proti neprijavljenemu delu ter socialnemu dampingu; 
poziva države članice, da povečajo število delovnih inšpekcij in zagotovijo zadostna 
sredstva za inšpektorate za delo; poziva Komisijo, naj izboljša sodelovanje in usklajevanje 
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med inšpektorati za delo v čezmejnih regijah;

17. poziva države članice, naj rešijo vprašanje navideznega samozaposlovanja med delavci 
migranti, in poudarja, da je treba tem delavcem dati dostop do pravic in zaščite;

18. poziva države članice, naj zagotovijo, da so oblasti na vseh ravneh opremljene z 
ustreznimi sredstvi, vključno s finančnimi sredstvi, za obravnavanje izzivov v zvezi s 
prostim gibanjem državljanov EU;

19. opozarja na dejstvo, da Direktiva 2004/38/ES na splošno ne preprečuje državljanom EU, 
ki bivajo v drugi državi članici, da bi prejemali določene prejemke in dodatke;

20. ponovno poudarja, da so zasnova, struktura in upravljanje sistemov socialne pomoči in 
varnosti temeljne pristojnosti držav članic in bi moralo tako tudi ostati, ter zavrača 
vsakršno poseganje Komisije na tem področju, zlasti prek nalaganja varčevalnih politik in 
s tem povezanega nedemokratičnega usklajevanja proračunov in nadzora nad 
nacionalnimi proračuni;

21. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.


