Mladi in
mobilnost
Pobuda Evropske unije

in

EUROPE

http://europa.eu/youthonthemove

Pravice mobilnih študentov
Vodnik po pravicah mobilnih študentov v Evropski uniji

Europe Direct je služba za pomoč pri iskanju odgovorov
na vprašanja v zvezi z Evropsko unijo.
Brezplačna telefonska številka (*): 00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Nekateri operaterji mobilne telefonije ne dovoljujejo vzpostavitve zveze s številkami
00 800 ali pa te klice zaračunavajo.

Veliko dodatnih informacij o Evropski uniji je na voljo na internetu.
Dostop je mogoč na strežniku Europa (http://europa.eu).
Kataloški podatki so navedeni na koncu te publikacije.
Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije, 2011
ISBN 978-92-79-17776-7
doi:10.2766/84751
© Evropska unija, 2011
Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira.
Image on the cover © Evropska unija, 2011/ Photographer: Carl Cordonnier
Graphic design by Stefano Mattei
Printed in Belgium
Tiskano na papirju, beljenem brez elementarnega klora (ECF)

Vodnik po pravicah mobilnih študentov v Evropski uniji

KAZALO
1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

Uvod
Ozadje in cilji
Politika Evropske unije za spodbujanje učne mobilnosti
Pravice študentov za študij v tujini v EU
Področje uporabe

5
5
5
5
6

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Priznavanje kvaliﬁkacij
Akademsko priznavanje
Pristojnosti držav članic in Evropske unije
Mehko pravo EU
Pravni ukrepi na ravni EU

19
19
19
19
20

Dostop do izobraževanja
Pravica do prostega gibanja
Ovire za prosto gibanje – neposredna in posredna diskriminacija
Pravica do prebivanja za študente
Študenti iz EU
Študentje iz držav, ki niso članice EU
Šolnine
Jezikovne zahteve
Učenje na daljavo

9
9
9
10
10
11
11
11
12

5.

Sklepna ugotovitev

23

Pravice študentov v državi članici gostiteljici
Upravičenost do ugodnosti
Različni dostopi do pomoči in posojil za vzdrževanje
Finančna pomoč matične države članice
Finančna pomoč države članice gostiteljice
Cenejši javni prevoz
Študentska nastanitev
Davčne ugodnosti v državi članici izvora
Pravice študentov iz držav, ki niso članice EU („državljanov tretjih držav“)

15
15
15
15
16
16
16
16
17

PRILOGA I: PRAVICE ŠTUDENTOV ERASMUS

24

PRILOGA II: DRUŽINSKI ČLANI IN ŠTUDENTI IZ DRŽAV,
KI NISO ČLANICE EU

24

PRILOGA III: DELI POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE

26

PRILOGA IV: SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠE SODNE PRAKSE
V ZVEZI Z MOBILNOSTJO V IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU

27

Endnotes

28

3

4
© Evropska unija / Pictures: 123RF

1. UVOD
1.1. Ozadje in cilji
Politika Evropske unije za spodbujanje
učne mobilnosti
Potovanje v drugo državo EU zaradi študija („učna mobilnost“) je eden temeljnih
načinov, kako lahko mladi pospešijo svoj osebni razvoj in okrepijo svoje možnosti za bodočo zaposlitev. Od učne mobilnosti ima koristi EU kot celota: učna
mobilnost krepi občutek evropske identitete; prispeva k bolj prostemu pretoku
znanja in prispeva k notranjemu trgu, saj je bolj verjetno, da bodo Evropejci, ki so
mobilni v mladosti v obdobju učenja, mobilni tudi pozneje v življenju kot delavci.
Komisija že desetletja spodbuja učno mobilnost. Program Erasmus, ki se je začel
leta 1980 in je zdaj del programa vseživljenjskega učenja EU, podpira študentske
in akademske izmenjave ter prenos znanja med institucijami že več kot dvajset
let, odziv študentov pa potrjuje njegov pozitiven učinek na učno mobilnost.
Komisija je prav tako aktivni partner v bolonjskem procesu, dogovoru med
47 državami za vzpostavitev evropskega visokošolskega prostora.
Tudi v strategiji Evropa 2020 Komisije, v kateri je orisana pot za EU za naslednje
desetletje, je učna mobilnost prednostna naloga, videna kot sredstvo za krepitev
znanj in spretnosti posameznikov in Unije kot celote. Ta dokument je del ene od
vodilnih pobud strategije Evropa 2020, Mladi in mobilnost. Cilj pobude Mladi
in mobilnost je utrditi uspešnost in privlačnost evropskih visokošolskih ustanov
v mednarodnem okolju ter vsesplošno povečati kakovost vseh ravni izobraževanja in usposabljanja v EU, med drugim pa dati vsem mladim v Evropi možnost,
da del svoje izobraževalne poti opravijo v drugi državi članici.

Ker so za izobraževanje in usposabljanje prvenstveno odgovorne države članice, Evropska unija nima pristojnosti za sprejemanje zavezujoče zakonodaje
na področju izobraževanja. Pravila na splošno temeljijo na določbah Pogodbe,
razloženih s sodnimi odločbami, zato so se pravice študentov sčasoma razvile in
razširile. Glede na to, da je proces v teku in da je veliko odločb sorazmerno novih,
pravice mobilnih študentov niso vedno najbolj jasne. Komisija prejema številne
pritože in vprašanja državljanov, ki slabo poznajo svoje pravice ali naletijo na
težave pri priznavanju svojih akademskih kvaliﬁkacij.
Cilj dokumenta je povzeti in orisati, kako Komisija razlaga pravo na tem področju,
in sicer v obliki vodnika za države članice, univerze in druge zainteresirane strani,
ter informirati mlade, da bi se zavedli svojih pravic in bili zato bolje pripravljeni
za študijsko obdobje v tujini.
Komisija je v svojem večletnem delovnem programu 20101 tudi napovedala, da
namereva objaviti sporočilo o državljanstvu, ki opredeljuje večje število ovir, ki
bi državljane lahko odvrnile od polne uporabe njihovih pravic kot državljanov
Unije, in orisuje predvidene rešitve Komisije.

Pravice študentov za študij v tujini v EU
Sama Pogodba2 zagotavlja pravico vseh evropskih državljanov, da se gibljejo med
državami članicami – ob upoštevanju nekaterih omejitev, določenih s Pogodbo
in z zakonodajo. Prvotno Evropska skupnost3 ni imela posebnih pristojnosti na
področju izobraževanja, razen na področju poklicnega usposabljanja, tako da so
pravice na tem področju obstajale le v kolikor so prispevale k doseganju gospodarskih ciljev Evropske skupnosti. Na osnovi tega so bili delavci migranti EU in
njihovi družinski člani upravičeni do enakih socialnih ugodnosti kot državljani
države članice gostiteljice, vključno s tistimi s področja izobraževanja.
Sodišče Evropske unije je razložilo določbe o poklicnem usposabljanju iz
Pogodbe z namenom vzpostavitve pravic mobilnih študentov EU. V sodbi Gravier
je odločilo, da morajo imeti študentje iz drugih držav EU dostop do poklicnega
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usposabljanja v državi članici pod enakimi pogoji kot njeni državljani na podlagi
tega, da to poveča možnosti ljudi na lokalnem trgu dela.
Maastrichtska pogodba (1993) je prinesla dve pomembni spremembi, ki sta
občutno razširili obseg pravic, zagotovljenih v okviru prava EU: uvedbo posebnih pristojnosti za Evropsko unijo na področju izobraževanja in vzpostavitev
evropskega državljanstva.
Sodišče je razložilo določbe te pogodbe, da bi zajelo pravici prostega gibanja in
nediskriminacije med Evropejci, do katerih so upravičeni zgolj na podlagi svojega
statusa državljana (in z razširitvijo, študenta), ne glede na to, ali so „delovno
aktivni“. Nacionalne vlade ostajajo pristojne za vsebino in organizacijo svojih
izobraževalnih sistemov. Vendar morajo to pristojnost še vedno izvajati v skladu
s pravom Evropske unije. To pomeni, da državljani EU ne smejo biti diskriminirani
glede dostopa do kakršnega koli izobraževalnega programa, tudi če ni neposredno povezan s poznejšim opravljanjem poklica.

1.2. Področje uporabe
Dokument se osredotoča na mobilnost v zvezi z visokošolskim izobraževanjem
in poklicnim usposabljanjem, saj je to področje, na katerem je največ mobilnosti
in prihaja do praktičnih težav, čeprav veliko teh pravil velja tudi za izobraževanje
nasploh. Struktura sledi poti študenta, ki se odloči za odhod v tujino na študij,
in preučuje težave, na katere bi lahko naletel pred obdobjem mobilnosti, med
njim in po njem, od prošnje za sprejem na institucijo gostiteljico do njegovega
bivanja v državi članici gostiteljici ter nazadnje do uporabe pridobljenih kvaliﬁkacij. V dokumentu je preučeno, kako pravici do nediskriminacije in prostega
gibanja, v primarni in sekundarni zakonodaji ter sodni praksi Sodišča, vplivata
na obravnavo študentov v državi, v kateri študirajo in v njihovi matični državi,
glede na dostop do izobraževanja, ﬁnančne pomoči in drugih nadomestil ter
priznavanja diplom.
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V dokumentu ni preučeno vprašanje priznavanja kvaliﬁkacij za poklicne potrebe,
ki ga ureja ločeni pravni okvir4, nanj pa se sklicuje samo, kadar obstaja vpliv na
priznavanje za akademske namene.
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2. DOSTOP DO
IZOBRAŽEVANJA
2.1. Pravica do prostega
gibanja
Prvo vprašanje, ki si ga zastavi študent ali udeleženec usposabljanja, ki načrtuje
potovanje v drugo državo EU zaradi študija, je vprašanje, ali ima dejansko pravico
do tega kot državljan druge države članice.
Zakonodaja Unije je o tem zelo jasna: študenti EU imajo pravico do prostega
gibanja v vseh državah članicah: zaradi njihovega državljanstva se jim ne sme
odreči dostop do izobraževanja ali usposabljanja v drugi državi EU.
Osnove za določitev pravic študentov do prostega gibanja so se v času spreminjale. Pristojnosti Evropske unije na področju izobraževanja – vključno z vlogo
EU glede spodbujanja učne mobilnosti – so bile prvotno, v Pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti, omejene na poklicno usposabljanje5. Vendar, ko se je Sodišče
v začetku osemdesetih let seznanilo s posameznimi primeri diskriminacije pri
dostopu do poklicnega usposabljanja in splošnega izobraževanja, so pravico
študenta do prostega gibanja po Uniji za namene študija v splošnem, poklicnem
ali univerzitetnem izobraževanju, postopoma potrdile različne sodbe Sodišča.
•

•

Sodišče je v svoji odločbi Forcheri6 odločilo, da država članica ravna diskriminatorno, ko zaračuna vpisnino za poklicno usposabljanje državljanu
druge države članice (na primer ženi delavca v prvi navedeni državi članici), če so njeni državljani teh pristojbin oproščeni.
V prelomni odločbi Gravier7 je Sodišče odločilo, da čeprav po Pogodbi
organizacija izobraževanja in njegova politika nista poverjeni institucijam

Skupnosti, pa pogoji dostopa do poklicnega usposabljanja (po mnenju
Sodišča je to vsaka oblika izobraževanja, ki pripravlja za poklic ali zaposlitev) sodijo v področje uporabe Pogodbe.
•

In to je veljalo kljub temu, da se je zadevna študentka preselila v drugo
državo samo za namene študija. V odločbi Blaizot8 je Sodišče potrdilo,
da spadata visokošolsko in univerzitetno izobraževanje pod poklicno
usposabljanje.

Maastrichtska pogodba je naredila dva nadaljnja koraka. Razširila je pristojnosti
ukrepanja EU na področju izobraževanja – EU je dodelila vlogo glede spodbujanja sodelovanja med državami članicami na področju izobraževanja in mobilnosti
študentov in učiteljev9. In uvedla je koncept evropskega državljanstva – državljani
vseh držav članic so državljani EU, s pravico do prostega gibanja in prebivanja
kjer koli v Uniji10.

2.2. Ovire za prosto gibanje –
neposredna in posredna
diskriminacija
Državljanstvo EU ne vključuje le pravice do gibanja in prebivanja kjer koli v Uniji;
pomeni tudi, da mora biti vsakdo obravnavan na enak način, ne glede na njegovo
državljanstvo. Te pravice je Sodišče poudarjalo skozi leta v primerih, kadar so
študenti EU, ki so študirali ali nameravali študirati, v drugi državi EU naleteli na
ovire, ki so v nasprotju z načelom enake obravnave.
•

V odločbi Grzelczyk11 je Sodišče navedlo, da je državljanstvo Unije zasnovano kot temeljni status državljanov držav članic. Zato se francoskemu
državljanu, ki je študiral v Belgiji, ni smelo odreči najnujnejših sredstev za
preživljanje, t. i. minimex, do katerih so bili vsi Belgijci upravičeni, zgolj
zaradi njegovega državljanstva.

9

Pogodba izrecno prepoveduje diskriminacijo glede na državljanstvo na področju uporabe te pogodbe12. Za neposredno diskriminacijo gre, ko so ljudje različno obravnavani na podlagi svojega državljanstva ali na podlagi značilnosti,
ki se je ne da ločiti od njihovega državljanstva. Tovrstna diskriminacija je lahko
upravičljiva samo na podlagi izrecnega odstopanja od Pogodbe. Sodišče zelo
strogo razlaga vsako odstopanje, saj je diskriminacija na podlagi državljanstva
v nasprotju s temeljnimi načeli EU.
Za posredno diskriminacijo gre, kadar se uporablja katero drugo merilo, vendar
je zaradi tega prizadet občutno večji delež državljanov ene države članice. Tako
bi na primer lahko merilo, ki razlikuje med ljudmi na podlagi tega, ali imajo stalno
prebivališče v zadevni državi članici, prikrajšalo tujce, saj so državljani druge
države članice v zadevni državi članici večinoma nerezidenti.
Različna obravnava ljudi na podlagi tega je upravičljiva samo, če lahko država
članica dokaže, da temelji na objektivnih ugotovitvah, ki niso odvisne od državljanstva, je primerna za doseganje zadevnih zakonitih ciljev – in hkrati ne presega tega, kar je potrebno izključno za ta namen.
•

V odločbi Bressol13 je Sodišče odločilo, da določitev 30-odstotne kvote
vpisov za študente nerezidente za nekatere univerzitetne programe
posredno diskriminira državljane iz drugih držav članic. Ker vsaka taka
omejitev dostopa ogroža temeljno pravico do prostega gibanja, je razlaga Sodišča zelo stroga. Edina utemeljitev, ki jo je Sodišče sprejelo za
takšno diskriminacijo, je potreba bo zaščiti javnega zdravja; vendar mora
država članica dokazati – z objektivno podrobno analizo, podprto z zanesljivimi in ujemajočimi se podatki – da je bilo javno zdravje v nevarnosti
in da so bili omejitveni ukrepi potreben in primeren način za njegovo
zaščito.

2.3. Pravica do prebivanja za
študente
Da bi študenti lahko začeli študij v tujini, se morajo seveda zanesti na to, da imajo
pravico do prebivanja v zadevni državi EU. Zahvaljujoč jasnemu regulativnemu
okviru imajo študenti EU v praksi malo težav na tem področju.
•

V svojstvu državljanov EU imajo študentje – in njihove družine – pravico do
gibanja in prebivanja kjer koli v Uniji. Ti pravici sta iz Direktive 2004/38/ES (o
pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in
prebivanja na ozemlju držav članic)15.

Študenti iz EU
Vsak študent iz EU ima pravico do vstopa v drugo državo EU in prebivanja v njej
v obdobju do treh mesecev, pod pogojem, da ima veljavno osebno izkaznico
ali potni list.
Vsak študent iz EU ima pravico do prebivanja v drugi državi članici za več kot tri
mesece, ko izpolnjuje določene pogoje. Mora:
•
•
•
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Izhajajoč iz odločb Sodišča o pravicah študentov do enake obravnave
glede dostopa do izobraževanja, je Sodišče v zadevi Raulin tudi odločilo,
da pravica študentov do dostopa vključuje pravico do prebivanja v drugi
državi članici za namene študija14.

biti vpisan v študijski program na zasebni ali javni izobraževalni ustanovi,
ki jo je država članica akreditirala gostiteljica ali jo ﬁnancira;
imeti celovito zdravstveno zavarovanje v državi članici gostiteljici in
obvestiti ustrezni nacionalni organ v skladu z nacionalnimi pravili;
imeti dovolj sredstev, da ne bi postal nesorazmerno breme sistema socialne pomoči države članice gostiteljice.

Država članica odloči, ali se študent uradno registrira.

•

Kot vsak drug državljan EU študent, ki je zakonito prebival v neprekinjenem
obdobju petih let v državi članici gostiteljici, pridobi pravico do stalnega prebivanja v njej in pravico do popolnoma enake obravnave kot domači študentje16.
Na splošno imajo ožji družinski člani študenta pravico, da ga spremljajo, čeprav
se uporabljajo različni pogoji glede na to, ali so družinski člani državljani EU. Glej
Prilogo II za dodatne informacije o pravicah družinskih članov.

Študentje iz držav, ki niso članice EU
Študentje iz držav, ki niso članice EU, imajo pravico pod nekaterimi pogoji potovati v EU za študijske namene. Njihov položaj je obravnavan v Direktivi Sveta
2004/114/ES17, katere cilj je uskladitev nacionalne zakonodaje na tem področju.
Glej Prilogo II za dodatne informacije18.
Države članice morajo v skladu z Direktivo olajšati sprejem za študente iz držav, ki
niso članice EU, ki so udeleženi v programih mobilnosti EU19. Vendar je Komisija
v nekaterih primerih zaskrbljena zaradi dolžine postopkov izdajanja vizumov za
vstop v države EU za navedene študente, kar je včasih preprečilo, da bi študenti
sodelovali v programih EU.

2.4. Šolnine
Ali se šolnine zaračunajo, je odvisno od države članice. Enako so lahko v nekaterih
državah članicah na voljo posojila ali pomoči za kritje stroškov šolnine. Kadar
obstajajo pomoči/posojila za kritje vpisnih stroškov ali šolnine, imajo študenti
iz druge države EU enake pravice in/ali obveznosti kot domači študentje – se
pravi, da plačajo zaračunane stroške in da prejmejo pomoči ali posojila za kritje
stroškov šolnine od države članice, v kateri študirajo.

V odločbi Brown gre za študenta s francoskim državljanstvom, ki je želel
študirati na Škotskem. Škotski organi so mu odrekli študijsko podporo,
vključno s tem, da bi država plačala njegovo šolnino. Sodišče je odločilo, da se uporablja načelo nediskriminacije, kadar naj bi pomoč pokrila
stroške dostopa do izobraževanja – torej je bil študent upravičen kritja
šolnine20.

To pa zato, ker je pomoč ali posojilo za kritje stroškov šolnine del pogojev
dostopa do izobraževanja. Zato bi bila preprečitev dostopa do takšne ﬁnančne
podpore diskriminacija na podlagi državljanstva, kar bi bilo v nasprotju s prepovedjo takšne diskriminacije v Pogodbi.
Pravila o pomoči/posojilu za kritje stroškov šolnine se razlikujejo od pravil o študijskih pomočeh/posojilih, ki so obravnavani v Poglavju 3.

2.5. Jezikovne zahteve
Lahko se zahteva, da morajo študenti, ki odpotujejo v tujino zaradi študija ali
poklicnega usposabljanja, dokazati znanje jezika države gostiteljice in opraviti
test za sprejem na univerzo ali visokošolsko ustanovo.
V pristojnosti države članice je, da določi primerno raven znanja jezika – za posameznika, ki namerava opravljati poklic ali začeti s študijem – zahteve pa morajo
biti ustrezne. Drugače povedano, znanje jezika, ki ga morajo študentje izkazati,
mora ustrezati dosegi zastavljenega cilja, ni pa potrebno, da ga presega.
•

V odločbi Angonese21 je banka v nemško govoreči regiji Bolzano v Italiji
od vseh kandidatov za službo zahtevala, da predložijo določeno potrdilo o dvojezičnosti, oziroma znanju nemščine in italijanščine. Sodišče je
navedlo, da je bilo priznavanje dokazila o znanju jezika v obliki določenega potrdila (ki se ga je dalo pridobiti le v Bolzanu) neustrezno. Komisija
meni, da isto načelo velja za jezikovne teste za dostop do izobraževanja.
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2.6. Učenje na daljavo
Učenje na daljavo je formalno učenje, kadar se učenec in učitelj nahajata v različnih geografskih krajih ter običajno komunicirata prek IKT. Študentom ni treba
potovati v drugo državo za namene učenja na daljavo, vendar bi lahko bili študenti, ki želijo opraviti učenje na daljavo iz druge države članice, še vedno diskriminirani glede dostopa do učenja na daljavo ali glede plačila šolnine.
Zaenkrat še ni sodne prakse, ki bi pokrivala učenje na daljavo. Vendar si Unija
prizadeva za konkreten cilj podpiranja učenja na daljavo22, s čimer postavlja
učenje na daljavo v področju uporabe nediskriminacije.
Enaka obravnava je zagotovljena v okviru Pogodbe, ne glede na to, ali je ustanova, ki organizira učenje na daljavo, proﬁtna (zagotavljanje storitev za plačilo)
ali neproﬁtna.
Proﬁtna ustanova, ki zagotavlja čezmejno učenje na daljavo, je del notranjega
trga. Prosti pretok storitev prek nacionalnih meja je ena od „štirih svoboščin“
notranjega trga23. Zato ima študent, ki želi dostopati do proﬁtnega učenja na
daljavo iz katere koli države članice EU, pravico do enake obravnave kot domači
študent, ker bi kakršna koli razlika v obravnavi pomenila motnje notranjega trga.
Čezmejno učenje na daljavo, ki ga zagotavlja neproﬁtna ustanova (ki je v glavnem ﬁnancirana iz javnih sredstev), ni storitev v tem smislu. Vendar študenti kot
državljani EU, ki želijo dostopati do učenja na daljavo, zagotovljenega v drugi
državi članici, ne smejo biti diskriminirani na podlagi državljanstva.24 Zato mora
biti učenje na daljavo zagotovljeno na enaki osnovi kateremu koli študentu v EU,
ne glede na to iz katere države članice izvira.
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3. PRAVICE ŠTUDENTOV
V DRŽAVI ČLANICI
GOSTITELJICI
3.1. Upravičenost do ugodnosti
Ko začnejo študenti študij v drugi državi EU, so lahko na osnovi svojega statusa
upravičeni do določenih ugodnosti ali prednostnega dostopa do določenega
blaga in storitev – na primer cenejšega javnega prevoza ali študentske namestitve.
Dostop do tovrstnih ugodnosti je prvotno temeljil na zakonodaji EU za delavce
migrante25, ki jo je Sodišče razširilo tudi na delavčeve družinske člane.
Vendar imajo ljudje z vzpostavitvijo državljanstva Unije v okviru Maastrichtske
pogodbe kot državljani Unije in ne samo kot delavci migranti iz EU zdaj pravico
do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic26. Študenti EU, ki študirajo v tujini, imajo tako enako pravico do dostopa do ugodnosti kot domači
študentje, razen kadar je ugodnost izrecno izvzeta iz načela enake obravnave27.

3.2. Različni dostopi do pomoči
in posojil za vzdrževanje
Finančna pomoč matične države članice
Mnoge države članice zagotavljajo posojila ali pomoči, da pomagajo študentom nositi stroške preživljanja („stroški vzdrževanja“)v času študija. V nekaterih
primerih imajo študentje dostop do tovrstne pomoči, kadar študirajo v tujini
(načelo „prenosljivosti“ pomoči ali posojil). Po sedanji zakonodaji je odločitev
o tem v pristojnosti držav članic. Po podatkih mreže Eurydice le nekaj držav
članic dejansko omogoča polni prenos pomoči za vzdrževanje28. To lahko zelo
odvrača državljane, ki želijo študirati v tujini. Kadar pa država vendarle omogoča
takšno prenosljivost, mora zagotoviti, da pravila upravičenosti ne omejujejo
neupravičeno študentove pravice do prostega gibanja v EU.
•

To je bilo odločeno v sodbi Morgan29. Izpodbijano pravilo je navajalo, da
lahko študenti dobijo pomoč za študij v tujini samo, če gre za nadaljevanje vsaj enoletnega študija v njihovi matični državi. Sodišče je odločilo,
da je možno, da bi ta pogoj lahko odvrnil državljane od študija v tujini
zaradi stroškov in težav, ki bi jih lahko povzročil.

Če država članica zagotovi pomoči svojim državljanom za učenje na daljavo na
lastnem ozemlju, jih mora prav tako pod enakimi pogoji zagotoviti za učenje na
daljavo na ustanovi v drugi državi članici.
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Finančna pomoč države članice gostiteljice
•

V odločbi Bidar30 je Sodišče navedlo, da spadajo pomoči in posojila za
vzdrževanje v „področje uporabe“ Pogodbe – kar pomeni, da državljan
EU načeloma ne sme biti diskriminiran na tem področju. Hkrati pa je
priznalo, da državam članicam ni treba prevzeti nase nesorazmernega
bremena z dajanjem ﬁnančne pomoči študentom iz druge države članice,
ki nimajo nobene povezave z navedeno državo razen odločitve, da se
bodo tja preselili za študijske namene.

Direktiva 2004/38/ES izrecno izključuje pomoči in posojila za vzdrževanje iz
načela enake obravnave31. To pomeni, da države članice niso obvezane razširiti
pomoči in posojila za vzdrževanje na študente iz drugih držav članic, razen če
tam niso živeli določen čas. Vendar, ko je študent po petletnem bivanju32 pridobil
pravico do stalnega prebivanja, ima točno enake pravice kot domači študent.
Drugi razlog za to izjemo je preprečevanje položaja, ko bi posameznik lahko
dvakrat koristil študentsko pomoč ali posojilo, če bi lahko s sabo prenesel pomoč
iz matične države. Državno posojilo ali pomoč se ne sešteva s sredstvi druge
države, kadar so namenjeni za doseganje istega študijskega cilja.
•

V odločbi Förster33 je Sodišče navedlo, da se pet let predhodnega prebivanja ne more šteti kot prekomerno obdobje za nedržavljana, da34 bi se
vključil v družbo države članice gostiteljice.

3.3. Cenejši javni prevoz
To je precej običajna ugodnost za študente v mnogih državah članicah. Vendar
so se na Komisijo obrnili študentje, študirajoč v tujini, ki jim je bila ta ugodnost
zanikana na podlagi tega, da niso državljani države članice ali da ne izpolnjujejo
pogojev za stalno prebivanje.
Komisija meni, da se cenejši javni prevoz šteje kot „pomoč za vzdrževanje“35.
Vendar, ker ni študentska pomoč ali posojilo, se je ne more študentom odreči
na podlagi državljanstva.

3.4. Študentska nastanitev
To je še eno področje, v zvezi s katerim je Komisija prejela pritožbe. Odgovor
Komisije je ta, da so študenti iz EU upravičeni do dostopa v enakem smislu kot
domači študenti do nastanitve, ki jo daje na voljo izključno študentom država
članica ali organizacija, ki deluje v njenem imenu.

3.5. Davčne ugodnosti v državi
članici izvora
Država članica izvora lahko odobri davčne ugodnosti študentom ali njihovim
družinam, pri čemer lahko odštejejo študijske stroške od obdavčljivega dohodka.
Medtem ko to velja v glavnem za študente, ki študirajo v svoji matični državi, se
stroški študija v drugi državi članici znotraj razumnih meja prav tako odbijejo
od davkov (v pristojnosti držav članic je na primer, da postavijo zgornjo mejo za
znesek šolnine, ki se odbije v izogib prevelikemu ﬁnančnemu bremenu).
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•

V odločbi Schwarz36 je Sodišče odločilo, da je država članica, ki je dovolila
odbitek šolnine od dohodnine staršev, vendar samo, če je otrok obiskoval
šolo v navedeni državi članici, omejila otrokovo pravico do prostega
gibanja.

Pravice študentov iz držav, ki niso članice EU
(„državljanov tretjih držav“)
Študenti iz držav, ki niso članice EU, imajo pravico do študija v Uniji, če izpolnjujejo določene pogoje, ki so različni glede na njihov status in na zakonodajo države
članice gostiteljice (lahko bi bili na primer izključeni zaradi sistema kvot). Vendar
pravica do študija samodejno ne prinese drugih pravic, ki jih uživajo študenti
iz EU (tj. pravice, da plačajo enako šolnino kot domači študenti ali državljani
EU; pravice do nižjih stroškov prevoza idr.). Vendar mora biti študentu zunaj
njegovega študijskega časa in od drugega leta prebivanja omogočeno delo za
najmanj deset ur tedensko ali ekvivalent v dnevih ali mesecih letno37.
Državljani držav, ki niso članice EU, ki izpolnjujejo pogoje za dolgotrajno prebivanje, načeloma pridobijo pravico do obravnave, ki je točno taka kot za domače
študente.
Za dodatne informacije glej Prilogo II.
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4. PRIZNAVANJE
KVALIFIKACIJ

pritožb in peticij, ki jih Komisija prejme od študentov, zadeva vprašanje akademskega priznavanja (čeprav je treba vedeti, da v večini primerov priznavanje
poteka gladko: dejansko te pritožbe predstavljajo le delček zelo velikega števila
študentov, ki so izkoristili možnosti študijske mobilnosti).

4.1. Akademsko priznavanje

4.2. Pristojnosti držav članic
in Evropske unije

Ko je študent uspešno zaključil obdobje študija v tujini, je upravičen do določenega potrdila od univerze, kjer je študiral – ne glede na to, ali gre za diplomo
ali podelitev strokovnega ali znanstvenega naslova ali potrdilo o pridobljenem
znanju. Takoj nato se pojavi vprašanje priznavanja tega dokumenta ob vrnitvi
v matično državo ali v drugo državo članico.
To je bistvena faza, vendar tudi taka, kjer se lahko pojavijo težave. Vsaka država
EU ima svoj edinstven izobraževalni sistem, zato obstaja velika raznovrstnost
tako v smislu učne vsebine kot glede podeljenih diplom.
V EU obstaja sistem vzajemnega priznavanja kvaliﬁkacij za namene opravljanja
poklica38. To velja za „zakonsko“ urejene poklice, tj, poklice, ki se jih ne da izbrati
ali opravljati brez določenih posebnih poklicnih kvaliﬁkacij, in državljane, ki so
polno kvaliﬁcirani za opravljanje poklica v eni državi članici in želijo opravljati
enak poklic v drugi državi članici. Ali se poklic šteje za „zakonsko“ urejen poklic,
je odvisno od zakonodaje države članice, v kateri želi državljan opravljati svoj
poklic39.
Namesto tega bo ta dokument v glavnem obravnaval splošnejše vprašanje akademskega priznavanja (priznavanja za namene nadaljnjega študija) diplom
in študijskih obdobij v tujini. Akademsko priznavanje bi lahko bilo prav tako
uporabno za ljudi, ki iščejo zaposlitev v zakonsko neurejenih poklicih, in lahko
pomaga možnim bodočim delodajalcem razumeti vrednost kandidatove kvaliﬁkacije, pridobljene v tujini. Določanje, ali je v tujini pridobljena diploma v eni
državi enakovredna drugi, ki je bila pridobljena v drugi državi, je zaradi različnih
izobraževalnih sistemov lahko zamudno in bi lahko bilo sporno. Veliko pisem,

Za akademsko priznavanje so odgovorne države članice; vendar morajo svojo
pristojnost izvajati v skladu z zakonodajo EU. To pomeni, da pri zavrnitvi priznavanja diplome ne smejo diskriminirati nekoga na podlagi državljanstva ali
ovirati pravico državljana do prostega gibanja. Države članice so bile v Priporočilu
o mobilnosti študentov, udeležencev usposabljanja, prostovoljcev, učiteljev in
vodij usposabljanja iz leta 2001 pozvane k sprejetju ustreznih ukrepov, da bi bile
odločitve organov, pristojnih za akademsko priznavanje, sprejete v razumnem
času, bile upravičene in bi lahko bile predmet upravne in/ali pravne pritožbe40.
Poleg tega Pogodba izrecno določa ukrepanje Unije – ne samo v zvezi s spodbujanjem mobilnosti študentov in učiteljev, temveč tudi s spodbujanjem akademskega priznavanja diplom in študijskih obdobij41.Pomen tega vprašanja je
narekoval, da se je Komisija lotila njegove obravnave na več področjih.

4.3. Mehko pravo EU
Komisija je vzpostavila mrežo nacionalnih informacijskih centrov za akademsko priznavanje (NARIC)42 za zagotavljanje informacij o priznavanju kvaliﬁkacij,
pridobljenih v tujini.
Cilj NARIC-a je izboljšanje akademskega priznavanja diplom in študijskih obdobij
v EU, državah Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Turčiji.
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Centri NARIC v vseh državah članicah lahko študentom, visokošolskim ustanovam ali delodajalcem zagotovijo verodostojno svetovanje in informacije v zvezi
z akademskim priznavanjem diplom in študijskih obdobij, opravljenih v drugih
državah.
Visokošolske ustanove so zelo neodvisne pri sprejemanju odločitev o sprejemu
tujih študentov in oprostitvah študentov glede opravljanja delov študijskega
programa na podlagi izobraževanja v tujini. Zaradi tega večina centrov NARIC
ne sprejema odločitev, ampak na zahtevo zagotavlja informacije in svetovanje
o tujih izobraževalnih sistemih in kvaliﬁkacijah.

4.4. Pravni ukrepi na ravni EU
V nekaterih izjemnih primerih je Komisija uvedla postopke za ugotavljanje kršitev proti državam članicam. Ni nujno, da ti postopki pridejo pred Sodišče, saj so
vprašanja pogosto rešena v dialogu z državo članico.

Komisija je prav tako razvila številna orodja za uporabo po vsej EU, katerih cilj je
na tak ali drugačen način demistiﬁkacija učenja, opravljenega v drugi evropski
državi, in njegovo priznavanje:

Skozi leta so se nabrali primeri, temelječi na priznavanju poklicnih kvaliﬁkacij44,
ki se posredno nanašajo na akademsko priznavanje in načelo prostega gibanja
državljanov EU, na katerem temelji.

•

evropsko ogrodje kvaliﬁkacij: pripomoček, ki kvaliﬁkacije različnih držav
povezuje s skupnim evropskim referenčnim ogrodjem. Ko bo polno izvajan, bi moral olajšati primerjavo ravni kvaliﬁkacij iz različnih držav članic
EU.

•

•

dodatek k diplomi: dokument, ki je priložen potrdilu ali diplomi, v katerem je opis vsebine in stopnje opravljenega študija. Odločitev univerze
ali druge ustanove, ki izda diplomo, o priložitvi dodatka k diplomi, je
v njeni pristojnosti; so pa ustanove zelo spodbujane k temu. Ministri,
odgovorni za visoko šolstvo v državah, ki so sodelovale pri bolonjskem
procesu (vključno z vsemi državami članicami EU), so se leta 2003 odločili,
da mora od leta 2005 vsak diplomiranec samodejno in brezplačno dobiti
dodatek k diplomi, izdan v enem od bolj razširjenih evropskih jezikov43.

Komisija je na primer menila, da je vladni organ zaračunaval prekomerne
stroške za priznavanje kvaliﬁkacij, pridobljenih v drugi državi članici. Če
je zaračunani znesek očitno višji od dejanskih s tem povezanih upravnih
stroškov, Komisija meni, da bi ti višji stroški lahko oškodovali študenta
zaradi njegove izbire študija v tujini, s čimer postane stopnja teh stroškov
neskladna s pravom EU45.

•

V odločbi Komisija proti Španiji se je inženirjem odreklo napredovanje na
podlagi tega, ker so bile njihove kvaliﬁkacije pridobljene v drugi državi
članici. Sodišče je poudarilo, da napredovanje v javni upravi, v kateri je
delavec opravljal „zakonsko urejen poklic“ v skladu z direktivo o priznavanju poklicnih kvaliﬁkacij, ne sme biti poleg poklicnega priznavanja
kvaliﬁkacij pogojeno še z zahtevo po akademskem priznavanju le-teh46.

•

V odločbi Komisija proti Grčiji47 je država dosledno zavračala priznavanje
diplom franšiznih univerz. To so ustanove, ki so sklenile sporazum s tujo
univerzo, na kateri se izvaja usposabljanje v franšizni ustanovi, vendar ga
potrdi izobraževalna ustanova s sedežem v drugi državi članici, ki tudi
izda diplomo. Diplome s teh univerz so zato kvaliﬁkacije iz druge države
članice. Sodišče je odločilo, da je država članica, ki izda diplomo, tista, ki

•

20

Vsa ta orodja lahko pomagajo univerzam ali delodajalcem v drugih državah EU
razumeti, katero vrsto kvaliﬁkacij je diplomiranec pridobil.

evropski sistem zbiranja in prenašanja kreditnih točk (ECTS): ta študentom
omogoča zbiranje kreditnih točk za pridobljeno znanje na področju visokošolskega izobraževanja, na podlagi učnih rezultatov in delovne obremenitve za določen študijski program. Večina držav članic je ECTS uvedla
v svojo nacionalno zakonodajo na področju visokošolskega izobraževanja
za študijske programe prvega in drugega cikla (diploma in magisterij).

ima pravico do ovrednotenja kakovosti izobraževanja. Ker so kvaliﬁkacije iz druge države članice, lahko diplome teh ustanov pod določenimi
pogoji spadajo v okvir Direktive 2005/36/ES48. Grški organi so jih zato
morali priznati za namene dostopa do zakonsko urejenega poklica. Isto
načelo velja za kvaliﬁkacije, pridobljene z učenjem na daljavo.
•

Poleg tega je verjetno, da bi lahko kakršna koli pavšalna prepoved, ki
zavrača priznavanje diplom s franšiznih univerz, študente odvrnila od
vpisa v te študijske programe, s čimer bi bila ovirana pravica do vzpostavitve univerze49.

•

Poleg tega je bilo v odločbi Kraus odločeno, da lahko države članice od
svojih državljanov zahtevajo, da imajo upravno dovoljenje za uporabo
akademskega naslova (kot je „dr.“), zaradi potrebe po zaščiti javnosti pred
zlorabo akademskih naslovov, ki morda niso bili ustrezno podeljeni. A
postopek podelitve mora biti pravičen in ustrezen.50
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5. SKLEPNA UGOTOVITEV
Ta dokument je pokazal, da so Pogodbe – prek razlage odločb sodišča – uvedle
določene pravice za študente migrante.

• Ko se državljani EU prijavljajo na univerzo ali drugo izobraževalno
ustanovo v tujini, morajo biti sprejeti pod enakimi pogoji kot domači
kandidati.
• Šolnine morajo biti na enaki ravni za vse študente iz EU, posojila za
kritje šolnine, kadar obstajajo, morajo biti vsem dostopna na enaki
podlagi, vključno za izobraževanja na daljavo.
• Če študent potrebuje ﬁnančno podporo med študijem v tujini, mora
imeti možnost, da dobi pomoč od svoje vlade; vlade, ki omogočijo prenos pomoči, ne bi smele v zvezi z navedeno prenosljivostjo
postavljati neustreznih pogojev. Vendar vladam ni treba omogočiti
dostopa do posojil za vzdrževanje študentom, ki so prišli v njihovo
državo študirat, razen če nimajo statusa osebe s stalnim prebivališčem.
• Če jezik študijskega programa, v katerega se študent želi vpisati,
ni njegov prvi jezik, lahko univerza od njega zahteva, da dokaže
znanje jezika ali opravi ustrezen jezikovni test za zagotovitev, da
bo zmožen študij dokončati.
• Ko študenti pridejo v novo državo, morajo biti obravnavani na enak
način kot domači študenti.

Kljub splošnemu zakonskemu okviru, ki je naklonjen mobilnosti študentov, se
še vedno pojavljajo težave v mnogih posameznih primerih, ker se pravila neustrezno uporabljajo. Službe Komisije upajo, da bo ta vodnik prispeval k večji
jasnosti, s čimer bi državljanom olajšal izvajanje njihove pravice do prostega
gibanja za namene izobraževanja.
Te zahteve so minimalni standardi. Države članice imajo proste roke glede preseganja strogega minimuma v skladu z zakonom in sprejemanja drugih ukrepov za spodbujanje mobilnosti; na primer, v nekaterih državah lahko kateri koli
študent iz EU dobi pomoč, ne glede na to, koliko časa tam že živi51. Cilj Unije je
občutno povečati učno mobilnost, zato pa Komisija močno spodbuja takšne
ukrepe. Službe Komisije bodo nadaljevale s sodelovanjem z državami članicami,
da bi se rešili individualni primeri v smislu načel iz tega dokumenta.
Znotraj zgoraj opisanega zakonskega okvira številne praktične težave še naprej
ovirajo mobilnost študentov. Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta iz leta
200152 je države članice pozvalo, naj odstranijo takšne ovire za mobilnost, med
drugim z naslednjimi ukrepi: študentom olajšajo dostop do pomoči in posojil
matične države, med študijem v tujini, preverijo, koliko lahko študenti koristijo
študentske pomoči države gostiteljice, in jim v matični državi članici olajšajo
akademsko priznavanje obdobij študija, opravljenih v tujini. Priporočilo iz leta
2006 je države članice spodbudilo, naj sprejmejo Evropsko listino kakovosti za
mobilnost53. Komisija v okviru svežnja Mladi in mobilnost oblikovala predlog za
priporočilo Sveta o spodbujanju učne mobilnosti mladih. Predlog bo obravnaval
vprašanja, kot je zagotavljanje informiranja o možnostih za učno mobilnost,
o jezikovni in kulturni pripravi za mobilnost s pomočjo učnih načrtov; izboljšanje
kakovosti mobilnosti in spodbujanje partnerstev za mobilnost med različnimi
zainteresiranimi stranmi.

• Ko se vrnejo v svojo državo in želijo, da se jim priznajo kvaliﬁkacije,
podeljene v tujini, morajo organi zagotoviti, da niso oškodovani
zaradi tega, ker so uporabili svojo pravico do mobilnosti.
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PRILOGA I: PRAVICE
ŠTUDENTOV ERASMUS
Poleg vseh splošnih pravic, navedenih v tem dokumentu,
lahko študenti, ki sodelujejo v EU programu Erasmus,
v okviru Listine študentov Erasmus pričakujejo naslednje:
• da sta vaša matična univerza in univerza gostiteljica podpisali bilateralno pogodbo;
• da institucija, ki vas pošilja v tujino, in institucija,
ki vas sprejme, pred vašim odhodom z vami podpišeta študijski sporazum, ki določa podrobnosti
o vaših načrtovanih dejavnosti v tujini, vključno
s kreditnimi točkami, ki naj bi jih pridobili;
• da vam za predavanja, vpis, izpite, dostop do
laboratorijev in knjižnic v času študija v okviru
programa Erasmus ne bo treba plačati pristojbin
univerzi gostiteljici;
• da vam bo matična univerza v celoti priznala
zadovoljivo opravljene dejavnosti v času obdobja Erasmus mobilnosti v skladu s študijskim
sporazumom;
• potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih
ob koncu študijskega obdobja v tujini, ki bo
vsebovalo rezultate opravljenega študija/dela
in ki ga podpiše institucija gostiteljica oziroma
podjetje gostitelj. Tako bodo vaši rezultati s pridobljenimi kreditnimi točkami in doseženim
uspehom zabeleženi. Če praksa ni del rednega
učnega programa, bo študijsko obdobje v tujini
zabeleženo vsaj v dodatku k diplomi;
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• da boste na univerzi gostiteljici obravnavani
enako kot njeni redni študenti;
• da imate dostop do Univerzitetne listine Erasmus
in izjave o evropski politiki institucije (European
Policy Statement) matične univerze in univerze
gostiteljice;
• da v času študija v tujini še naprej prejemate
nacionalno štipendijo ali posojilo.

PRILOGA II: DRUŽINSKI
ČLANI IN ŠTUDENTI
IZ DRŽAV, KI NISO
ČLANICE EU
1. Pravica do prebivanja
Družinski člani, ki se imajo pravico pridružiti
študentu iz EU ali ga spremljati na podlagi
Direktive 2004/38/ES54:
• zakonec;
• registrirani partner (če zakonodaja države članice
gostiteljice obravnava registrirana partnerstva
kot enakovredna poroki);
• otroci, mlajši od 21 let, ali vzdrževane osebe,
vključno s tistimi od zakonca ali partnerja;
Ti družinski člani imajo, ne glede na njihovo državljanstvo,
pravico do prebivanja s študentom iz EU v drugi državi članici, dokler študent izpolnjuje pogoje iz člena 7(1) Direktive
za prebivanje, daljše od treh mesecev.
Drugi vzdrževani družinski člani, kot starši ali stari starši ter
partnerji, ki jih države članice gostiteljice ne priznajo kot
registrirane partnerje, nimajo samodejne pravice do prebivanja, vendar si morajo organi države članice prizadevati,
da jim olajšajo vstop in prebivanje55.
Država članica gostiteljica lahko od družinskih članov, ki
niso državljani EU in še niso rezidenti države EU, zahteva,

da zaprosijo za vstopni vizum, ki mora biti dodeljen brezplačno in brez nepotrebnih formalnosti.
Študenti iz držav, ki niso članice EU
Študent iz države, ki ni članica EU, ki želi vstopiti v EU za
študijske namene, mora izpolniti določene pogoje. Mora:
• biti s strani visokošolske ustanove sprejet na študij v okviru izobraževalnega programa;
• zagotoviti dokazila o zadostnih virih za pokrivanje preživljanja, študija in potnih stroškov za
vrnitev domov;
• imeti zdravstveno zavarovanje, ki krije tveganja,
ki jih ima posameznik normalno krita kot državljan države članice;
• zagotoviti dokazilo (če ga zahteva država članica)
o zadostnem znanju jezika, v katerem se odvija
študijski program;
• zagotoviti dokazilo (če ga zahteva država članica), da je bila šolnina plačana.
Študenti iz držav, ki niso članice EU, morajo prav tako imeti
veljaven potni list. Države članice lahko zahtevajo, da je
potni list veljaven vsaj v času trajanja načrtovanega bivanja.
Države članice si morajo prizadevati olajšati sprejem študentov iz držav, ki niso članice EU, ki sodelujejo v programih
EU za spodbujanje mobilnosti v Unijo ali v njej.
Študentu je treba izdati dovoljenje za prebivanje, veljavno
vsaj leto dni in obnovljivo, če imetnik še naprej izpolnjuje
zahtevane pogoje.

2. Študenti iz držav,
ki niso članice EU –
pravice rezidentov
za daljši čas
Državljani iz držav nečlanic EU, ki zakonito prebivajo
v neprekinjenem obdobju petih let v državi članici, pridobijo pravico do stalnega prebivanja v njej56. Vendar posebni
pogoji veljajo za državljane držav, ki niso članice EU, ki tam
prebivajo za namene študija. Da bi lahko zaprosili za status rezidenta za daljši čas, morajo pridobiti dovoljenje za
prebivanje (na primer, dovoljenje za prebivanje na podlagi
stalne zaposlitve), ki jim omogoči pridobitev tega statusa.
V navedenem primeru se pri izračunu petletnega obdobja
lahko upošteva le polovica obdobij prebivanja za študijske
namene ali poklicno usposabljanje.

• imeti stalna in redna sredstva, ki zadoščajo za
lastno vzdrževanje in vzdrževanje družinskih
članov, ne da bi potrebovali socialno pomoč te
države članice;
• imeti zdravstveno zavarovanje, ki krije vsa tveganja v drugi državi članici;
• zagotoviti dokazilo (če ga zahteva druga država
članica), da so vpisani na akreditirano ustanovo.
Kakor hitro državljan iz države, ki ni članica EU, dobi status
rezidenta za daljši čas v drugi državi članici, mora biti deležen enake obravnave v navedeni državi članici.

Rezidenti za daljši čas imajo pravico do enake obravnave
kot državljani države članice, v kateri je njihovo prijavljeno
ali običajno prebivališče, med drugim v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem (vključno z dostopom do študijskih
pomoči57), socialne pomoči58, zaposlitve in socialne varnosti
v skladu z nacionalno zakonodajo.Vendar se lahko od njih
na enak način kot od rezidentov drugih držav članic EU
zahteva dokazilo o znanju jezika za študijske namene.
Rezidenti za daljši čas lahko potujejo v drugo državo članico
za študijske namene.
Lahko pridobijo pravico do prebivanja v slednji državi članici za več kot tri mesece, ko izpolnjuje določene pogoje.
Morajo:
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PRILOGA III: DELI
POGODBE O DELOVANJU
EVROPSKE UNIJE
Člen 18 (prej člen 12 PES)
Kjer se uporabljata Pogodbi in brez poseganja v njune posebne
določbe, je prepovedana vsakršna diskriminacija glede na
državljanstvo.
Evropski parlament in Svet lahko po rednem zakonodajnem
postopku sprejmeta predpise, s katerimi prepovesta takšno
diskriminacijo.
Člen 20 (prej člen 17 PES)
1. S Pogodbama se uvede državljanstvo Unije. Državljani
Unije so vse osebe z državljanstvom ene od držav članic.
Državljanstvo Unije se doda nacionalnemu državljanstvu
in ga ne nadomesti.
2. Državljani Unije imajo pravice in dolžnosti, določene
v Pogodbah. Med drugim imajo:
(a) pravico do prostega gibanja in prebivanja na
ozemlju držav članic;
(b) pravico voliti in biti voljen na volitvah v Evropski parlament in na občinskih volitvah v državi
članici, kjer prebivajo, pod enakimi pogoji kot
državljani te države;
(c) pravico na ozemlju tretje države, kjer država članica, katere državljani so, nima predstavništva,
do zaščite diplomatskih in konzularnih organov
katere koli države članice pod enakimi pogoji,
kakršni veljajo za državljane te države;
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(d) pravico naslavljati peticije na Evropski parlament in obrniti se na evropskega varuha človekovih pravic kot tudi na institucije in posvetovalne organe Unije v katerem koli jeziku Pogodb
in prejeti odgovor v istem jeziku.

Unija prispeva k spodbujanju evropske razsežnosti v športu
ob upoštevanju njegove posebne narave, na prostovoljstvu
temelječih struktur in njegove družbene in vzgojne vloge.
2. Cilji dejavnosti Unije so:

Te pravice se uresničujejo v skladu s pogoji in omejitvami,
opredeljenimi s Pogodbama in ukrepi, sprejetimi za njuno
izvajanje.

–

razvijanje evropske razsežnosti v izobraževanju,
zlasti s poučevanjem in razširjanjem jezikov
držav članic;

Člen 21 (prej člen 18 PES)

–

spodbujanje mobilnosti študentov in profesorjev, med drugim s spodbujanjem akademskega
priznavanja diplom in študijskih obdobij;

–

pospeševanje sodelovanja med izobraževalnimi
zavodi;

–

razvijanje izmenjave informacij in izkušenj glede
vprašanj, ki so skupna izobraževalnim sistemom
držav članic;

–

spodbujanje razvoja izmenjave mladih ter izmenjave pedagoških in drugih strokovnih delavcev
ter spodbujanje sodelovanja mladih v demokratičnem življenju v Evropi;

–

spodbujanje razvoja izobraževanja na daljavo;

–

razvijanje evropske razsežnosti v športu s spodbujanjem pravičnosti in odprtosti pri športnih
tekmovanjih in sodelovanja med organi, odgovornimi za šport, ter z varovanjem telesne in
moralne integritete športnikov, zlasti najmlajših.

1. Vsak državljan Unije ima pravico prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic ob upoštevanju omejitev in
pogojev, določenih s Pogodbama in ukrepi, ki so bili sprejeti
za njuno uveljavitev.
2. Če bi se izkazalo, da je zaradi doseganja tega cilja potrebno
ukrepanje Unije, Pogodbi pa ne predvidevata potrebnih
pooblastil, lahko Evropski parlament in Svet po rednem
zakonodajnem postopku sprejmeta določbe za olajšanje
uresničevanja pravic iz odstavka 1.
3. Za namene, enake tistim iz odstavka 1, in če v Pogodbah
niso predvidena potrebna pooblastila, lahko Svet po posebnem zakonodajnem postopku sprejme ukrepe v zvezi s socialnim varstvom ali socialno zaščito. Svet odloča s soglasjem
po posvetovanju z Evropskim parlamentom.
Člen 165 (prej člen 149 PES)
1. Unija prispeva k razvoju kakovostnega izobraževanja
s spodbujanjem sodelovanja med državami članicami
ter po potrebi s podpiranjem in dopolnjevanjem njihovih
dejavnosti, pri čemer v celoti upošteva odgovornost držav
članic za vsebino poučevanja in organizacijo izobraževalnih sistemov, pa tudi njihovo kulturno in jezikovno raznolikost.

3. Unija in države članice podpirajo sodelovanje s tretjimi
državami in pristojnimi mednarodnimi organizacijami na
področju izobraževanja in športa, zlasti s Svetom Evrope.

4. Kot prispevek k uresničevanju ciljev iz tega člena:
–

–

Evropski parlament in Svet sprejmeta spodbujevalne ukrepe po rednem zakonodajnem
postopku ter po posvetovanju z Ekonomskosocialnim odborom in Odborom regij, pri čemer
je izključeno kakršno koli usklajevanje zakonov
in drugih predpisov držav članic;
Svet sprejme priporočila na predlog Komisije.

Člen 166 (prej člen 150 PES)
1. Unija izvaja politiko poklicnega usposabljanja, ki podpira
in dopolnjuje dejavnost držav članic, pri čemer v celoti
upošteva njihovo odgovornost za vsebino in organizacijo
poklicnega usposabljanja.
2. Cilji dejavnosti Unije so:
–

olajševanje prilagajanja spremembam v industriji, zlasti s poklicnim usposabljanjem in preusposabljanjem;

–

izboljševanje začetnega in nadaljevalnega
poklicnega usposabljanja zaradi lažje vključitve
in ponovne vključitve v trg dela;

–

olajševanje dostopa do poklicnega usposabljanja ter spodbujanje mobilnosti izobraževalcev in
udeležencev usposabljanja, zlasti mladih;

–

spodbujanje sodelovanja v zvezi z usposabljanjem med izobraževalnimi zavodi ali zavodi za
usposabljanje in podjetji;

–

razvijanje izmenjave informacij in izkušenj glede
vprašanj, ki so skupna sistemom usposabljanja
držav članic.

3. Unija in države članice podpirajo sodelovanje s tretjimi
državami in pristojnimi mednarodnimi organizacijami na
področju poklicnega usposabljanja.
4. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem
postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim
odborom in Odborom regij sprejmeta ukrepe, ki prispevajo
k uresničevanju ciljev iz tega člena, pri čemer je izključeno
kakršno koli usklajevanje zakonov in drugih predpisov
držav članic. Svet na predlog Komisije sprejme priporočila.

PRILOGA IV: SEZNAM
NAJPOMEMBNEJŠE
SODNE PRAKSE V ZVEZI
Z MOBILNOSTJO
V IZOBRAŽEVANJU
IN USPOSABLJANJU
Dostop do izobraževanja
Gravier proti mestu Liège, zadeva 293/83.
Blaizot proti Univerzi v Liègeu, zadeva 24/86.
Lair proti Universität Hannover, zadeva 39/86.
Brown proti The Secretary of State for Scotland, zadeva 197/86.
Komisija proti Belgiji, zadeva C-65/03.
Komisija proti Avstriji, zadeva C-147/03.
Bressol in drugi proti Gouvernement de la Communauté
française, zadeva C-73/08
Štipendije/posojila za študij
Rudy Grzelczyk proti Centre public d'aide sociale d'OttigniesLouvain-la-Neuve, zadeva C-184/99.
D'Hoop proti Oﬃce national de l'emploi, zadeva C-224/98.
Bidar proti London Borough of Ealing & Secretary of State for
Education and Skills, zadeva C-209/03.
Morgan proti Bezirksregierung Köln and Bucher proti Landrat
des Kreises Düren,
združeni zadevi C-11/06 in C-12/06.
Förster proti Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,
zadeva C-158/07.
Priznavanje kvaliﬁkacij
Kraus proti Land Baden-Württemberg, zadeva C-19/92.
Neri proti European School of Economics, zadeva C-153/02.
Komisija proti Grčiji, zadeva C-274/05.
Komisija proti Španiji, zadeva C-286/06.
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COM(2010) 135.
Ustrezni členi Pogodbe so vključeni v Prilogo III.
Preimenovana v „Evropska unija“ s Pogodbo o delovanju
Evropske unije od 1. decembra 2009.
V skladu z Direktivo 2005/36/ES Evropskega parlamenta in
Sveta.
Prej člen 128 PES.
Sodba Sodišča z dne 13. julija 1983, Forcheri, zadeva 152/82,
Recueil, str. 2323.
Sodba Sodišča z dne 13. februarja 1985, Gravier, zadeva 293/83,
Recueil, str. 593.
Sodba Sodišča z dne 2. februarja 1988, Blaizot, zadeva 24/86,
Recueil, str. 379.
Prej člen 126 PES; zdaj člen 165 Pogodbe o delovanju Evropske
unije (PDEU).
Glej člena 20 in 21 PDEU.
Sodba Sodišča z dne 20. septembra 2001, Grzelczyk, zadeva
C-184/99, Recueil, str. I-663.
„Namen statusa državljana Unije je namreč, da postane
temeljni status državljanov držav članic, s čimer tistim, ki so
v enakem položaju, omogoča, da se jih na področju uporabe
ratione materiae Pogodbe obravnava enakopravno, neodvisno
od njihovega državljanstva in brez poseganja v izjeme, ki so
izrecno predvidene v zvezi s tem.“ (točka 31)
Člen 18 PDEU.
Sodba Sodišča z dne 13. aprila 2010, Bressol, zadeva C-73/08.
Sodba Sodišča z dne 26. februarja 1992 Raulin, zadeva
C-357/89, Recueil, str. I-1027. Izhajajoč iz sodne prakse, ki vzpostavlja pravico do enake obravnave glede pogojev dostopa do
poklicnega usposabljanja, visokošolskega ali univerzitetnega
izobraževanja, je Sodišče na začetku devetdesetih let odločilo,
da se ta pravica ne uporablja samo za zahteve, ki jih je določila
zadevna izobraževalna ustanova, kot so vpisnine, ampak tudi
na vsak ukrep, ki bi lahko preprečil izvajanje navedene pravice.
Sodišče je odločilo, da načelo nediskriminacije glede pogojev
dostopa do poklicnega usposabljanja iz členov 18 in 166 PDEU
(prej člena 7 in 128 PES), vključuje, da ima državljan države
članice, ki je bil sprejet v program poklicnega usposabljanja
v drugi državi članici, pravico do prebivanja za čas trajanja
programa.
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16
17

18
19
20

21
22
23

24
25

Direktiva 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih
članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav
članic, UL 2004, L 229, str. 35. Glej člena 6 in 7 Direktive. Države
članice imajo v skladu s členom 7(4) te direktive možnost omejiti družinske člane, ki se imajo pravico pridružiti državljanu
EU, ki se preseli zaradi študija, ali pa ga spremljati, na zakonca,
registriranega partnerja in vzdrževane otroke. Za več podrobnosti glej Prilogo II.
Glej člen 16 Direktive.
Direktiva Sveta 2004/114/ES z dne 13. decembra 2004 o pogojih za sprejem državljanov tretjih držav za namene študija,
izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela.
Komisija mora letos v skladu s členom 21 Direktive predložiti
poročilo o izvajanju Direktive.
Člen 6(2).
Glej odločbi Sodišča z dne 21. junija 1988, Lair, zadeva 39/86,
Recueil, str. 3161, točka 16; in Brown, zadeva 197/86, Recueil,
str. 3205, točka 17.
Sodba Sodišča z dne 6. junija 2000 Angonese, zadeva C-281/98,
Recueil, str. I-4139.
Šesta alinea člena 165(2) PDEU: „Cilji dejavnosti unije so:…
spodbujanje razvoja izobraževanja na daljavo…“.
Zagotovljena v okviru člena 56 PDEU (prej člen 49 PES).
„V okviru določb, navedenih v nadaljevanju, se omejitve svobode opravljanja storitev v Uniji prepovejo za državljane držav
članic, ki imajo sedež v eni od držav članic, vendar ne v državi
osebe, ki so ji storitve namenjene.
Evropski parlament in Svet lahko po rednem zakonodajnem
postopku odločita, da se določbe tega poglavja uporabljajo
tudi za državljane tretje države, ki opravljajo storitve in imajo
sedež v Uniji.“
Člena 18 in 20 PDEU.
Člen 7 Uredbe št. 1612/68 določa:
„1. Delavec, ki je državljan države članice, v drugi državi članici
zaradi njegovega državljanstva ne sme biti deležen drugačnega obravnavanja kot domači delavci v zvezi z zaposlitvenimi in delovnimi pogoji, predvsem glede plačila, odpovedi
in, če bi postal brezposeln, glede vrnitve na delovno mesto
ali ponovne zaposlitve.
2. Uživa enake socialne in davčne ugodnosti kot domači
delavci.“

26 Člena 20 in 21 PDEU.
27 Kot je določeno v Direktivi 2004/38/ES: člen 24:
„1. Ob upoštevanju posebnih določb, ki so izrecno predvidene
v Pogodbi in sekundarni zakonodaji, bi morali vsi državljani
Unije, ki na podlagi te direktive prebivajo na ozemlju države
članice gostiteljice, uživati enako obravnavanje kot državljani te države članice v okviru Pogodbe. Uživanje te pravice se razširi na družinske člane, ki niso državljani države
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47 Sodba Sodišča z dne 23. oktobra 2008, Komisija proti Grčiji,
zadeva C-274/05, ZOdl., str. I-7969.
48 Da se lahko Direktiva uporablja za „franšizno diplomo“, mora
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