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Brexit – lökés a szociális Európának

2016. június 29-én az Európai 
Tanács konklúzióban ezt 
fogalmazta meg: „We are 

starting today a political 

reflection to give an impulse to 

further reforms”. Illetve az akkor 
az elnökséget ellátó holland 
miniszter is jelezte: „What we 

have to do is not continue with 

business as usual but rather 

look at the real concerns of 

citizens, such as jobs, 

security and migration”.



A jövő vázolt útjai (Bizottság)
Fehér Könyv

• Öt utat vázol a jövőre 
nézve

• A status quo kiindulási 
pontjától egészen az 
integráció valamennyi 
területen való
elmélyítéséig.

Reflexiós papír a szociális 
dimenzióról

• A Fehér Könyvhöz 
igazodva 3 utat vázol:
– korlátozzuk a „szociális 

dimenziót” a szabad 
mozgásra;  

– vagy azok, akik többet 
szeretnének tenni a 
szociális területen, 
tehessenek többet; 

– vagy a 27 tagú EU együtt 
mélyítse el a szociális 
dimenziót.



Gondok vannak a szolidaritással



Szabad mozgási ciklus



Gazdaságilag aktívak
• Határozott politikusi kiállás a Belső Piac négy 

szabadsága mellett
• 2016. júniusa óta megjelenik minden 

következtetésben, a 2017 júniusi Brexit 
tárgyalási irányelvekben, a 2017. október 20-i 
EUCO következtetésekben stb.

• No cherry picking!
• Uniós polgári jogok (citizens’ rights) a 3 kérdés 

egyike, ami a tárgyalások második szakaszba 
léptetésének feltétele !



A színfalak mögött ugyanakkor…

(Új) kiküldetési irányelv 

• A bérezés elemein 
keresztül akarják 
befolyásolni a kiküldetés 
(ezen belül a közlekedési 
szektor) struktúráit, 
ezáltal azt a like-minded 
csoport számára 
előnyösebb gazdasági 
modell felé terelni.

(Új) szociális biztonsági 
koordináció

• Megnehezíteni a 
kiküldetést

• Arra hivatkozva, hogy

– Küzdünk a csalások ellen;
– Védjük a kiküldött 

munkavállalók jogait.

VALÓBAN?



Gazdaságilag inakítvak

• Itt már a felszínen is 
(nemcsak a színfalak 
mögött) érzékelhető a 
visszafogottság
– SZBK területén az 

egyenlő bánásmód 
korlátozása

– az Európai Bíróság 
jogeseteire 
támaszkodva

• Noha… valójában …



HALLGATÓI MOBILITÁS



Hallgatói mobilitás
• Az EuB 1993-ig a közösségi munkavállalók 

gyermekeinek jogaival foglalkozott.
• 1993 után az uniós polgárságból kiindulva 

támogatta a hallgatói mobilitást.
• UK benne akar maradni az ERASMUS-ban!

• Itt is recseg-ropog az egyenlő bánásmód:
– az EUB bizonyos korlátozásokat 

elfogadhatónak tartott bizonyos előnyök 
igénybevételéhez (Förster eset, 5 éves 
előzetes tartózkodás).



1993 után - C-209/03. sz. Bidar ügy

• Bidar francia állampolgárságú egyetemi hallgató volt, aki  
tanulmányait az Egyesült Királyságban folytatta. Diákhitel
jellegű támogatásért folyamodott, de ezt nem kapta meg,  
mivel nem minősült letelepedettnek.

• A Bíróság szerint elvárható bizonyos mértékű pénzügyi  
szolidaritás a tagállamoktól, de ez nem jelenthet aránytalan  
pénzügyi terhet az államnak.

• Az is elvárható, hogy a támogatás feltételeként bizonyos  
szintű társadalmi integrációt előírjanak, de a letelepedés  
megkövetelése aránytalan, mert azt diák nem tudta  
megszerezni (diákként nem kaphatott letelepedett státuszt)

• Bidar jogosultságát a támogatásra az uniós polgárság 
alapján mondta ki az EuB.



C-158/07. sz. Förster ügy

• A valamely tagállam állampolgárságával rendelkező
diák, aki tanulmányai folytatása érdekében másik 
tagállamba utazik, a megélhetési költségek fedezésére 
szolgáló ösztöndíj megszerzése érdekében 
hivatkozhat-e az EK 12. cikk első bekezdésére, és ha 
igen, akkor milyen feltételek mellett. 

• NL jog szerint finanszírozásában akkor részesülhet, ha 
ott a kérelem benyújtását megelőzően megszakítás 
nélkül legalább öt éven keresztül jogszerűen 
tartózkodott.

• A C-158/07. sz. Förster ügyben elfogadhatónak találta  
ösztöndíj feltételeként az előzetes öt éves tartózkodást.



ZÁRÁS

• Nem lehet tehát 
egyértelműen válaszolni 
arra, hová fejlődik a szociális 
Európa koncepciója a Brexit 
után az EU-27 országokban;

• Rengeteg a belső feszültség 
kelet-nyugat, észak-dél 
irányban;

• A migrációs hullám tovább 
csökkentette a szociális 
dimenzióra szánt pénzt, 
ezáltal az EU-n belüli 
szolidaritást.



Köszönöm a figyelmet!


