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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o evropskem akcijskem načrtu za poklicno mobilnost (2007-2010)
(2008/2098(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti njenih členov 18, 136, 
145, 149 in 150,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. decembra 2007 z naslovom "Mobilnost, 
instrument za nova in boljša delovna mesta: Evropski akcijski načrt za poklicno 
mobilnost (2007–2010)" (KOM(2007)0773),

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 
2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij1, 

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 
2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in 
prebivanja na ozemlju držav članic2, 

– ob upoštevanju Odločbe št. 2241/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 
decembra 2004 o enotnem okviru Skupnosti za preglednost kvalifikacij in 
usposobljenosti (Europass)3, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov 
socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v 
Skupnosti4,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. junija 2007 z naslovom "Oblikovanje 
skupnih načel prožne varnosti: nova in boljša delovna mesta v povezavi s prožnostjo in 
varnostjo" (KOM(2007)0359),

– ob upoštevanju končnega poročila z dne 25. januarja 2007 o izvajanju Akcijskega načrta 
Komisije za usposobljenost in mobilnost (KOM(2007)0024), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. februarja 2002 o akcijskem načrtu za 
usposobljenost in mobilnost (KOM(2002)0072),

– ob upoštevanju ekonomske raziskave Evropske unije in Organizacije za sodelovanje in 
gospodarski razvoj iz leta 2007, zlasti njenega osmega poglavja z naslovom "Odprava 
ovir za geografsko mobilnost delavce", 

                                               
1 UL L 255, 30.9.2005.
2 UL L 158, 30.4.2004.
3 UL L 390, 31.12.2004, str. 6.
4 UL L 149, 5.7.1971, str. 2; uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1992/2006 z dne 
14. aprila 2003 (UL L 392, 30.12.2006, str. 1).
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– ob upoštevanju vodiča EURES za obdobje 2007–2010 (smernice EURES), odobrenega 
junija 2006,

– ob upoštevanju Poročila Komisije z dne 16. marca 2007 o dejavnostih EURES-a za 
obdobje 2004–2005 z naslovom "K enotnemu evropskemu trgu dela: prispevek EURES-
a" (KOM(2007)0116),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. septembra 2007, sprejete po predložitvi 
vprašanja za ustni odgovor B6-0136/2007 o poročilu o dejavnostih mreže EURES 2004–
2005: "K skupnemu evropskemu trgu dela"1, 

– ob upoštevanju resolucije Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali na 
zasedanju Sveta v Nici 14. decembra 2000, o akcijskem načrtu za mobilnost2,  

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenj Odbora za 
kulturo in izobraževanje, Odbora za pravice žensk in enakost spolov in Odbora za peticije 
(A6-0000/2008),

A. ker pravica do prostega gibanja in bivanja izhaja iz člena 18 Pogodbe ES, podpirajo pa jo 
tudi določbe členov 149 in 150 te pogodbe v zvezi s pravico do izobraževanja in 
poklicnega usposabljanja,

B. ker je mobilnost delavcev na evropski ravni ena temeljnih pravic, ki za evropske 
državljane izhaja iz pogodbe, in je eden temeljnih kamnov evropskega socialnega 
modela, kot tudi eden glavnih načinov doseganja ciljev lizbonske strategije,

C. ker je Komisija spodbudila ustanovitev skupine strokovnjakov na visoki ravni o 
izboljšanju mobilnosti Evropejcev, katere glavni cilj je opredeliti ukrepe, ki bi jih lahko 
sprejeli za povečanje mobilnosti mladih, za boljšo pomoč mobilnosti na področju 
poklicnega usposabljanja in večjo mobilnost umetnikov, direktorjev podjetij in 
prostovoljnih delavcev,

D. ker prosto gibanje delavcev je in ostaja ena od štirih temeljnih svoboščin, predpisanih s 
Pogodbo, ker je bil v zakonodaji Skupnosti dosežen občuten napredek pri zagotavljanju te 
pravice do gibanja, zlasti na področju socialnih storitev, kar je na področju Evropske 
unije olajšalo mobilnost družinskih članov delavcev na delu izven svoje države, ker 
napredek, dosežen na področju socialnih storitev, ni preprečil pojav drugih ovir, 
predvsem upravnega značaja, pri doseganju čezmejne mobilnosti,

E. ker je Parlament v številnih resolucijah izpostavil ovire za mobilnost in pravico do 
ustanavljanja državljanov Unije izven svoje države izvora ter je predlagal rešitve za 
njihovo odstranitev, 

F. ker izkušnje kažejo, da prepoznavanje ovir in podajanje predlogov ni zadostovalo za 
odpravo teh ovir niti za dokončno rešitev težav pri prostem gibanju in mobilnosti; ker je 

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0376.
2 UL C 371, 23.12.2000, str. 4.
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bilo v preteklosti številnih dokumentih evropskih institucij opozorjeno na te težave in so 
bili predlagali ukrepi za njihovo odpravo, ki pa niso bili vedno izvedeni, 

G. ker je Parlament v teh primerih ugotovil, da pripravljenost izvajati potrebne ukrepe ne 
ustreza vedno pomenu, ki ga državljani pripisujejo odstranitvi upravnih in pravnih ovir za 
mobilnosti,

H. ker je Parlament ob številnih priložnostih podal mnenje o tej temu, ki neposredno zadeva 
življenje evropskih državljanov; ker bo kot s strani državljanov neposredno in 
demokratično izvoljena institucija še naprej dejavno iskal rešitve za omenjene težave, na 
katere naletijo državljani, kadar želijo uveljavljati svojo pravico do mobilnosti na ozemlju 
Evropske unije,

1. pozdravlja pobudo Komisije in ponovno poudarja osrednji pomen mobilnosti, tako 
mobilnosti med zaposlitvami kot med državami članicami ali regijami, za doseganje 
lizbonskih ciljev; podpira sprožitev akcijskega načrta in želi biti obveščen o spremljanju 
izvajanja ukrepov, ki so v njem predvideni;

2.
je mnenja, da mora Evropska unija udejanjiti načelo mobilnosti delavcev v vseh vidikih 

politike Skupnosti, zlasti na področju doseganja notranjega trga, davčnega sistema, 
pravosodja in notranjih zadev ali prava družb; poziva Komisijo, naj poklicna mobilnost 
postane del vseh politik, torej naj zadeva vsa ustrezna področja evropske politike in 
organe na vseh ravneh;

3. meni, da se akcijski načrt Komisije dotika glavnih vidikov mobilnosti, a je potrebno več 
ukrepov, zlasti za utrditev povezav med izobraževalnimi sistemi in trgom dela, na primer 
s pripravami na mobilnosti preko učenja tujih jezikov;

4. meni, da je lahko večja poklicna mobilnost odločilna pri spodbujanju ciljev na področju 
gospodarske rasti in zaposlovanja iz lizbonske strategije; je mnenja, da boljša poklicna
mobilnost v Evropi lahko odziv na vrsto nedavnih dogodkov, na primer globalizacijo 
gospodarstva, staranje prebivalstva in hitro spreminjanje trga dela;

5. je prepričan, da je poklicna mobilnost ustrezno sredstvo za krepitev gospodarske in 
socialne razsežnosti lizbonske strategije, za doseganje ciljev evropske socialne agende in 
spopadanje z vrsto izzivov, med njimi globalizacijo, selitvijo industrijske, tehnološkim 
napredkom, demografskim razvojem, migracijami in spremembami socialnega modela ter 
modela zaposlovanja;

6. ponavlja, da je poklicna mobilnost ključni instrument za učinkovito delovanje notranjega 
trga preko ciljev lizbonske strategije in načel, sprejetih na področju prožne varnosti;

7. poudarja, da je temeljno načelo za mobilnost delavcev prosto gibanje oseb znotraj 
notranjega trga; 

8. ga skrbi, da nekatere države na spoštujejo zakonodaje o prostem gibanju delavcev, zlasti 
tistih iz novih držav članic; poziva, naj evropske institucije, zlasti Parlament, bolj 
sodelujejo v procesu, s katerim se državam članicam dovoljuje uporaba prehodnih 
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obdobjih za dostop državljanov novih držav članic na njihov trg dela v prvih letih po 
pristopu teh držav;

9. je zaskrbljen zaradi nekaterih pobud držav članic, s katerimi želijo spremeniti svoj pravni 
okvir na področju priseljevanja, pa tudi glede prostega gibanja delavcev, kar je v 
nasprotju z besedilom in duhom veljavnih evropskih norm; poziva k takojšnjem 
prenehanju takšne prakse in poziva države članice, naj oblikujejo celostne programe 
integracije evropskih državljanov, da bi se na njihovem ozemlju uveljavljala pravica do 
prostega gibanja; 

10. poziva države članice in Komisijo, naj si skupaj prizadevata zasnovati in izvesti program 
ponovnega vključevanja državljanov, ki se po delu v drugi državi članici vrnejo v svojo 
državo izvora;

11. meni, da v Uniji še vedno obstajajo številne upravne in zakonodajne ovire za mobilnost 
delavcev, tudi na področju medsebojnega priznavanja diplom; ponavlja svojo zavezanost 
iskanju rešitev za te težave in poziva Komisijo, naj pozorno bdi nad državami članicami, 
ki ne izvajajo evropske zakonodaje na tem področju; 

12. poziva, naj države članice takoj pospešijo proces izvajanja evropskega okvira 
kvalifikacij; meni, da se, čeprav je uskladitev tega referenčnega sistema predvidena šele 
za leto 2010, z njegovim izvajanjem v vseh državah članicah lahko zmanjša ovire, na 
katere naletijo delavci;

13. poziva Komisijo, naj zmanjša zakonodajne in upravne ovire ter poudarja, da je treba 
izboljšati sistem priznavanja in prenosa pravic do socialne varnosti; 

14. meni, da je za nove oblike mobilnosti potrebna analizo veljavne zakonodaje, da bi 
posodobili njene določbe in jo prilagodili novi fizionomiji evropskega trga dela; prav 
tako poudarja, da je treba v vseh državah članicah analizirati dejansko izvajanje 
zakonodaje Skupnosti o prostem gibanju delavcev in o pravici do prebivanja delavcev ter 
njihovih družin;

15. želi ponovno razpravljati o težavah sistema socialne varnosti in dejstvu, da lahko 
mobilnost delavcev v nekaterih primerih pomeni izgubo socialnih ugodnosti; posledično 
podpira pobudo Komisije za razvoj novih zakonodajnih instrumentov, ki bi bili bolje 
prilagojeni potrebam trga dela, in želi biti obveščen o izidih posvetovanj vseh 
zainteresiranih strani;

16. podpira predlog za izboljšanje izmenjave informacij med nacionalnimi organi in predlog 
za uvedbo elektronske različice evropske izkaznice zdravstvenega zavarovanja; želi več 
informacij o tej pobudi in tem, kako bi lahko prispevala k večji poklicni mobilnosti; 
poziva Komisijo, naj preuči možnost, da v prihodnje uvede enotno evropsko izkaznico, 
na kateri bi bili vsi podatki o plačanih prispevkih imetnika in socialnih pravicah v vseh 
državah članicah, kjer je opravljal poklicno dejavnost;

17. podpira delovanje omrežja TRESS in poziva, naj to še naprej preučuje različne modele 
mobilnosti z namenom prilagajanja zakonodaje Skupnosti; poziva Komisijo, naj v to 
omrežje vključi čim več delodajalcev, saj prav oni pogosto pomagajo delavcem pri 
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formalnostih na področju socialne varnosti ali pridobivanju potrebnih dokumentov za 
zaposlitev; vztraja, da mora biti dostop do podatkovnih zbirk v EURES-u čim bolj 
enostaven in podatki v njih redno posodobljeni;  

18. še naprej podpira prispevek mreže EURES pri podpiranju mobilnosti delavcev v Evropski 
uniji; priporoča, da se med storitve EURES-a vključijo podatki o za določen sektor 
specifičnih spletnih omrežjih in portalih; priporoča tudi sodelovanje v tem omrežju z 
drugimi ponudniki informacij o možnostih zaposlovanja v Evropski uniji; 

19. podpira cilje iz tretjega dela akcijskega načrta za poklicno mobilnost, da se 
institucionalna usposobljenost EURES-a; izpostavlja raznolikost trga dela in potrebo, da 
so na voljo storitve, prilagojene vsem kategorijam delavcev, na primer starejšim 
delavcev, samostojnim delavcem, sezonskim delavcem, delavcem invalidom itd., 

20. želi opozoriti na dostop državljanov podeželskih regij Evropske unije, ki imajo omejen 
dostop do interneta, do mreže EURES; poziva Komisijo in države članice, naj temu 
prebivalstvu omogočijo dostop do podatkov na omenjenem portalu;

21. meni, da so proračunska sredstva v višini dveh milijonov evrov, namenjena novim 
projektom na področju mobilnosti, relativno majhna glede na to, da je treba o poklicni 
mobilnosti v Uniji informirati čim večje število evropskih državljanov;  

22. se mu zdi trenutna raven seznanjenosti prebivalcev s poklicnimi prednostmi obdobja 
poklicne dejavnosti v tujini pomanjkljiva in podpira pobudo Komisijo, da državljane 
seznani s tem vidikom;

23. še naprej podpira ukrepe, ko so borze dela, evropski dnevi osveščanja o možnostih 
zaposlitve na ozemlju Unije ali evropsko partnerstvo za poklicno mobilnosti; vseeno 
meni, da so proračunska sredstva, namenjena tem ukrepov, glede na cilj popularizacije 
evropskega delovanja na tem področju, omejena;

24. se zaveda posebnega značaja določenih poklicev na področjih, kot sta kultura ali šport, 
katerih bistveni del sta tako geografska kot poklicna mobilnost; poziva Komisijo in 
države članice, naj pozorno preučijo te razmere in sprejmejo potrebne ukrepe, zlasti kar 
zadeva socialne pravice delavcev v teh sektorjih, tako da njihove mobilnosti ne bodo 
ovirale upravne prepreke;

25. podpira in spodbuja udejanjenje koncepta poštene mobilnosti in poziva Komisijo, naj 
poskrbi za njegovo izvajanje, na primer z vpletenostjo sektorskih predstavniških 
organizacij delavcev in delodajalcev;  

26. obžaluje, da niso odstranjene ovire, povezane z mobilnostjo delavcev, ki jim lahko 
onemogočijo sprejetje zaposlitve v tujini, med drugim težave pri iskanju zaposlitve 
zakonca, visoki stroški preselitve, tveganja za izgubo določenih davčnih olajšav ali 
koriščenje prispevkov, nakazanih v nacionalni pokojninski sistem, sistem zdravstvenega 
zavarovanja ali zavarovanja za primer brezposelnosti;  

27. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo programe pomoči poklicni mobilnosti 
mladih; meni, da bi se morali ti programi navezovati na odnos med delodajalcem in 
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delavcem ter na priznavanje dodane vrednosti izkušenj, pridobljenih izven države 
stalnega prebivališča;  

28. čestita Komisijo za njeno pobudo, da se posvetuje z vsemi akterji, udeleženimi pri 
spodbujanju poklicne mobilnosti na evropski ravni; meni, da bo s tem dialogom 
preglednost večja, pospešilo se bo udejanjanje ustrezne mobilnosti ter se okrepili načela 
in vrednote, pridobljeni na tej osnovi.

29. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in vladam držav 
članic.
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OBRAZLOŽITEV

Mobilnost delavcev je ključna za udejanjenje ciljev lizbonske strategije. Samo v minulih dveh 
letih je na primer izvajanje te strategije za gospodarsko rast in zaposlovanje omogočila 
oblikovanje 6,5 milijona delovnih mest, to število pa se do leta 2009 lahko poveča še za 5 
milijonov.

Raziskave Evrobarometer (2006) kažejo, da se Evropejci zavedajo pomena poklicne 
mobilnosti in njenih pozitivnih posledic za evropsko integracijo (tako meni 57 % 
državljanov), vendar jih je malo izmed njih pripravljenih storiti ta korak. Trenutno samo 2 % 
vprašanih Evropejcev dela v drugi državi Unije, kot v državi stalnega prebivališča, 5,5 % pa 
jih ima namen oditi na delo v tujino.  

Rečemo lahko tudi, da so v zadnjih programi, ki so bili že oblikovani v ta namen in 
zakonodajne spremembe, namenjene olajšanju mobilnosti delavcev, občutno pripomogli k 
pogojem za izvedbo poklicnega bivanja v drugi državi. Vseeno še vedno ostajajo številne 
ovire za to mobilnost, upravne, zakonodajne, davčne in socialne. Upravne ovire so v glavnem 
posledica specifične birokracije vsake od držav in razlik med nacionalnimi predpisi s področja 
trga dela, zato so za odstranitev teh ovir v veliki meri odgovorne države članice. 

Evropska unija pa lahko izboljša razmere na zakonodajnem področju, tako da revidira 
veljavno zakonodajo in jo prilagodi dejanskim potrebam trga dela.  

Da bi spodbujali dejavnosti za zmanjšanje praktičnih ovir za mobilnost, na katere še vedno 
naletijo iskalci zaposlitve, delavci in delodajalci, je Komisija decembra 2007 sprožila 
evropski akcijski načrt za poklicno mobilnost, ki se bo izvajal do leta 2010. 

Glavni cilji tega novega akcijskega načrta so: izboljšanje obstoječih predpisov na področju 
socialne varnosti, odstranitev upravnih ovir, krepitev EURES-a (portala za evropsko 
mobilnost delavcev) in osveščanje Evropejcev o možnostih dela v tujini. 

S tem načrtom se države članice Unije spodbuja, naj izboljšajo veljavno zakonodajo in 
upravne prakse, zlasti z usklajevanjem tistih vidikov, ki se nanašajo na socialno varnost, s 
prenosljivostjo pravic do dodatnega pokojninskega zavarovanja. Komisija želi na primer do 
leta 2009 omogočiti usklajevanje kartotek socialne varnosti v elektronski obliki, kar bo 
olajšalo uvedbo evropske elektronske izkaznice zdravstvenega zavarovanja. 

Komisija je prepričana o pomeni in učinkovitosti mreže EURES, ki je "enotno okence" za 
mobilnost delavcev v Evropi in katerega vloga bo okrepljena. Mreža EURES bo še naprej 
razvijala svoje storitve, poseben trud pa bo namenjen doseganju določenih ciljnih skupin, na 
primer dolgotrajno brezposelnih, mladih delavcev, starejših delavcev, žensk, raziskovalcev, 
samozaposlenih in sezonskih delavcev.

Krepitev institucionalne usposobljenosti EURES-a je eden od ciljev akcijskega načrta 
Komisije. Prihodnji ukrepi bodo namenjeni iskalcem zaposlitve in njihovim družinskim 
članom pomagati do boljšega dostopa do številčnejših in kakovostnejših delovnih mest. Načrt 
prav tako predvideva, da bodo delodajalci zaposlovali osebje iz tujine in tako presegli 
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pomanjkanje delovne sile in lažje presegali ovire, s katerimi se soočajo. Medtem bodo lokalni, 
regionalni in nacionalni organi deležni boljšega usklajevanja in poenostavljenega upravljanja 
s socialno varnostjo in pokojninami, spodbujalo pa se jih bo, naj sprejmejo pobude za 
olajšanje mobilnosti. 

Med drugim bo z organiziranjem "evropskih dnevov zaposlovanja" širši javnosti omogočen 
dostop do ponudb dela delodajalcev Evropske unije in do podatkov o možnostih in prednostih 
poklicne mobilnosti.

Poročilo Parlamenta podpira pobude Komisije in priporoča dodatne ukrepe, pa tudi strog 
nadzor nad izvajanjem evropske zakonodaje na tem področju. Želi tudi pritegniti posebno 
pozornost na težave v zvezi s socialno varnostjo in zdravstvenim zavarovanjem ter na upravne 
in pravne ovire za poklicno mobilnost. Na koncu pa presoja rezultate programov in platform 
na evropski ravni za večjo poklicno mobilnost ter poda priporočila za njihovo boljše 
delovanje. 
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