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Κοινωνική ασφάλιση σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης είναι αναγκαίος για την υποστήριξη
της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων εντός της επικράτειας της ΕΕ. Μια θεμελιώδης
μεταρρύθμιση, που εκσυγχρονίζει ολόκληρο το νομοθετικό σύστημα και αντικαθιστά τη
νομοθεσία της δεκαετίας του 1970, έχει τεθεί σε ισχύ από τον Μάιο του 2010 και περαιτέρω
νομοθετικές πράξεις έχουν βελτιώσει την κατάσταση σε σχέση με την προστασία των
δικαιωμάτων των εργαζομένων όταν κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους όσον αφορά την
ελεύθερη κυκλοφορία. Από τα τέλη του 2016, έχει προταθεί η επανεξέταση του συστήματος
με σκοπό την προσαρμογή του στη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της
ΕΕ.

Νομική βάση

Άρθρα 48 και 352 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Στόχοι

Η βασική αρχή που διατυπώνεται στη Συνθήκη της Ρώμης είναι η άρση των εμποδίων στην
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων μεταξύ των κρατών μελών (2.1.3, 3.1.3). Προκειμένου
να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι αναγκαία η θέσπιση μέτρων κοινωνικής ασφάλισης, ώστε οι
πολίτες της ΕΕ που εργάζονται και διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος καταγωγής
τους να μην στερούνται ορισμένα ή όλα τα κοινωνικά τους δικαιώματα.

Επιτεύγματα

Το 1958, το Συμβούλιο θέσπισε δύο κανονισμούς σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση των
διακινούμενων εργαζομένων, που αντικαταστάθηκαν ακολούθως από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1408/71, ο οποίος συμπληρώθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (κανονισμός (ΕΟΚ)
του Συμβουλίου αριθ. 574/72). Οι πολίτες της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας
καλύπτονται επίσης μέσω της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και οι
πολίτες της Ελβετίας μέσω της συμφωνίας ΕΕ-Ελβετίας. Το 2004, εγκρίθηκε ο κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 883/2004 (ο συντονιστικός κανονισμός) για την αντικατάσταση και επέκταση του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71. Τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 988/2009
και συμπληρώθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2009 (ο εκτελεστικός κανονισμός), ο
οποίος αποσκοπούσε στη διασάφηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των διάφορων
ενδιαφερόμενων μερών καθορίζοντας τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται ώστε τα
πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του να ταξιδεύουν και να διαμένουν μόνιμα
ή προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος χωρίς απώλεια δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης. Το
«πακέτο συντονισμού του εκσυγχρονισμού» αποτελεί τη δέσμη νομοθετικών μέτρων που
βρίσκεται σε ισχύ από τον Μάιο του 2010.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_2.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_3.1.3.pdf
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Α. Οι τέσσερις βασικές αρχές του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71
Με δεδομένο ότι κάθε κράτος μέλος εξακολουθεί να είναι ελεύθερο να οργανώνει ανεξάρτητα
το δικό του σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, σκοπός του συντονιστικού κανονισμού είναι να
καθορίζει σε ποιας χώρας το σύστημα θα πρέπει να ασφαλίζεται ένας πολίτης της ΕΕ όταν
εμπλέκονται δύο ή περισσότερες χώρες. Σε γενικές γραμμές, η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να
παρέχεται από τη χώρα εργασίας ή, σε περίπτωση ανέργου, από τη χώρα διαμονής. Συνεπώς, ο
συντονιστικός κανονισμός αντικατέστησε όλες τις προϋπάρχουσες συμφωνίες περί κοινωνικής
ασφάλισης μεταξύ κρατών μελών που κάλυπταν το ίδιο πεδίο εφαρμογής. Βασίζεται στις
τέσσερις κύριες αρχές που αναφέρονται ακολούθως (τα άρθρα που σημειώνονται αναφέρονται
στον κανονισμό συντονισμού):
1. Ίση μεταχείριση (άρθρα 4 και 5)
Οι μισθωτοί και οι αυτοαπασχολούμενοι που είναι πολίτες άλλου κράτους μέλους έχουν
τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους πολίτες του κράτους υποδοχής. Το δικαίωμα
στην ίση μεταχείριση ισχύει άνευ όρων για οποιονδήποτε μισθωτό ή ελεύθερο επαγγελματία
από άλλο κράτος μέλος, ο οποίος έχει διαμείνει στο κράτος υποδοχής για ορισμένη χρονική
περίοδο. Επιπλέον, εάν σε κάποιο κράτος μέλος ορισμένα έννομα αποτελέσματα αποδοθούν
σε συγκεκριμένα γεγονότα (π.χ. γάμος) ή συμβάντα (π.χ. ατύχημα) ή στη λήψη παροχών
κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. άτομα που λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας έχουν επίσης δικαίωμα
σε φορολογική ελάφρυνση), το εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να λάβει υπόψη παρόμοια
γεγονότα ή συμβάντα ή αντίστοιχες παροχές που λαμβάνουν χώρα σε άλλο κράτος μέλος σαν
να λάμβαναν χώρα στη δική του επικράτεια.
2. Συνυπολογισμός (άρθρο 6)
Η αρχή αυτή εγγυάται ότι οι προηγούμενες περίοδοι ασφάλισης, εργασίας ή διαμονής σε άλλες
χώρες λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των παροχών των εργαζομένων. Η συγκεκριμένη
αρχή ισχύει όταν, για παράδειγμα, η εθνική νομοθεσία απαιτεί από τους εργαζόμενους να είναι
ασφαλισμένοι ή να εργάζονται ήδη για ορισμένη χρονική περίοδο πριν αποκτήσουν δικαίωμα
σε ορισμένες παροχές. Η αρχή του συνυπολογισμού προβλέπει ότι το αρμόδιο κράτος μέλος
οφείλει να συνυπολογίσει τις περιόδους ασφάλισης και απασχόλησης που συμπληρώθηκαν
σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους, πριν αποφασίσει κατά πόσον ο εργαζόμενος
πληροί τις προϋποθέσεις σχετικά με τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης ή απασχόλησης.
3. Αρχή ενός εφαρμοστέου δικαίου
Η συγκεκριμένη αρχή αποσκοπεί στην αποφυγή της απόκτησης αθέμιτων πλεονεκτημάτων
λόγω του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία. Κάθε δικαιούχος καλύπτεται από τη
νομοθεσία μόνο μίας χώρας και καταβάλλει εισφορές σε αυτή τη χώρα μόνο (άρθρο 11
παράγραφος 1). Η καταβολή εισφορών στα συστήματα υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης
δύο ή περισσότερων κρατών μελών κατά την ίδια περίοδο ασφάλισης δεν παρέχει δικαίωμα σε
διάφορες παροχές της ίδιας φύσεως (Άρθρο 10).
4. Αρχή του εξαγώγιμου (άρθρο 7)
Η αρχή του εξαγώγιμου προβλέπει ότι οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης μπορούν να
καταβάλλονται σε ολόκληρη την Ένωση και απαγορεύει στα κράτη μέλη την καταβολή
παροχών μόνον στα άτομα που διαμένουν στην επικράτειά τους. Ωστόσο, η αρχή αυτή δεν
ισχύει για όλες τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης. Για παράδειγμα, για τις παροχές ανεργίας
ισχύουν ειδικοί κανόνες.
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Β. Καλυπτόμενα πρόσωπα
Αρχικά, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 κάλυπτε μόνον τους μισθωτούς αλλά από την
1η Ιουλίου 1982 το πεδίο εφαρμογής του επεκτάθηκε, ώστε να συμπεριληφθούν και οι
αυτοαπασχολούμενοι. Ο κανονισμός κάλυπτε επίσης τα μέλη της οικογένειας των μισθωτών και
των αυτοαπασχολούμενων και τα εξαρτώμενα από αυτούς πρόσωπα, καθώς και τους απάτριδες
και τους πρόσφυγες. Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/98 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου
1998, το Συμβούλιο επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 με
σκοπό να τεθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι σε ισότιμη βάση με τον υπόλοιπο πληθυσμό όσον
αφορά τα γενικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα που ισχύουν στα κράτη μέλη. Ο κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 307/1999 του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου του 1999 επέκτεινε περαιτέρω το πεδίο
εφαρμογής του, ώστε να συμπεριληφθούν όλοι οι ασφαλιζόμενοι, ιδιαίτερα οι φοιτητές και άλλα
άτομα χωρίς προσοδοφόρα απασχόληση. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 859/2003 του Συμβουλίου,
της 14ης Μαΐου 2003, επέκτεινε εκ νέου το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1408/71, ώστε να συμπεριληφθούν οι πολίτες τρίτων χωρών υπό τον όρο ότι διαμένουν νόμιμα
στην επικράτεια της ΕΕ.
Η πιο πρόσφατη νομοθετική πράξη, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 που έχει τεθεί σε
ισχύ από τον Ιανουάριο του 2011, επέκτεινε αυτούς τους εκσυγχρονισμένους ενωσιακούς
συντονιστικούς κανόνες κοινωνικής ασφάλισης στους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν
νόμιμα στην ΕΕ και βρίσκονται σε διασυνοριακή κατάσταση (οι οποίοι δεν καλύπτονταν ήδη
από αυτούς τους κανονισμούς αποκλειστικά λόγω της ιθαγένειάς τους). Η κάλυψη ισχύει πλέον
και για τα μέλη της οικογένειας και τους επιζώντες συγγενείς του ασφαλισμένου, αν αυτοί
βρίσκονται εντός της ΕΕ.
Οι μεθοριακοί εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι σε ένα
κράτος μέλος και διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος, στο οποίο κατά κανόνα επιστρέφουν
καθημερινά ή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, καλύπτονται επίσης από την ισχύουσα
νομοθεσία.
Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι αποτελούν ειδική περίπτωση, καθώς δεν ενσωματώνονται στην
αγορά εργασίας του κράτους μέλους υποδοχής αλλά μετατίθενται σε αυτό από εταιρεία
για προσωρινή εργασία. Παραμένουν ασφαλισμένοι, για λόγους κοινωνικής ασφάλισης, στο
κράτος μέλος προέλευσης για μέγιστη διάρκεια 24 μηνών. Στο κράτος μέλος υποδοχής,
μπορούν να ληφθούν μόνο παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος.
Γ. Καλυπτόμενες παροχές
Στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 απαριθμούνται οι παροχές κοινωνικής
ασφάλισης που καλύπτονται από τον κανονισμό:
— παροχές ασθένειας, παροχές μητρότητας και ισοδύναμες παροχές πατρότητας· ωστόσο, η

κοινωνική και ιατρική συνδρομή βάσει των μέσων διαβίωσης δεν καλύπτεται, καθώς δεν
εξαρτάται από προηγούμενες εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας·

— παροχές γήρατος, παροχές επιζώντων και παροχές αναπηρίας·

— παροχές εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικών ασθενειών·

— επιδόματα θανάτου·

— παροχές προσύνταξης·

— παροχές ανεργίας·

— οικογενειακές παροχές·
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— ειδικές μη ανταποδοτικές παροχές, οι οποίες δεν είναι εξαγώγιμες σύμφωνα με το άρθρο
70 του συντονιστικού κανονισμού.

Δ. Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος
Από το 1971, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 τροποποιήθηκε σε πολυάριθμες περιπτώσεις,
ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ, οι αλλαγές στη νομοθεσία σε εθνικό
επίπεδο και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
1. Προς έναν καλύτερο συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης
Τον Απρίλιο του 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 883/2004 για την αντικατάσταση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71. Ο νέος
συντονιστικός κανονισμός βασίζεται στις ίδιες τέσσερις αρχές του κανονισμού (EΟΚ) αριθ.
1408/71, αλλά στοχεύει στην απλούστευση των ισχυόντων ενωσιακών κανόνων για τον
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών μέσω της ενίσχυσης
της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και της βελτίωσης των
μεθόδων της μεταξύ τους ανταλλαγής δεδομένων.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και ο εκτελεστικός κανονισμός του καλύπτουν τις
ακόλουθες κύριες πτυχές:
— βελτίωση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων μέσω της επέκτασης της κάλυψης όσον

αφορά τα πρόσωπα και το πεδίο εφαρμογής στο πλαίσιο των τομέων κοινωνικής
ασφάλισης που καλύπτονται·

— επέκταση των πεδίων κοινωνικής ασφάλισης που καλύπτει ο κανονισμός ώστε να
συμπεριληφθούν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα καθεστώτα προσύνταξης·

— ενίσχυση της γενικής αρχής της ίσης μεταχείρισης και της αρχής του εξαγώγιμου των
παροχών·

— εισαγωγή της αρχής της χρηστής διαχείρισης: υποχρέωση των φορέων των κρατών μελών
να συνεργάζονται μεταξύ τους και να αλληλοβοηθούνται προς όφελος των πολιτών·

— θέσπιση ενός ειδικού συστήματος (ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την
κοινωνική ασφάλιση — EESSI) ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής ανταλλαγή δεδομένων
μεταξύ εθνικών φορέων, το οποίο πρόκειται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στα μέσα του
2019.

2. Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας
Οι ευρωπαίοι πολίτες που ταξιδεύουν εντός του ΕΟΧ μπορούν στο εξής να χρησιμοποιούν
την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας, η οποία εκδίδεται από τις υπηρεσίες ασφάλισης
υγείας της χώρας του ασφαλισμένου. Η συγκεκριμένη κάρτα διευκολύνει την πρόσβαση σε
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε περίπτωση απροσδόκητης ανάγκης που σχετίζεται με την
υγεία κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε άλλη χώρα του ΕΟΧ για προσωπικούς ή επαγγελματικούς
λόγους υπό τους ίδιους όρους και με το ίδιο κόστος όπως και για τους πολίτες που είναι
ασφαλισμένοι στη χώρα αυτή. Σκοπός της επίσκεψης δεν δύναται να είναι η αναζήτηση
υπηρεσιών υγείας. Έπειτα, το κόστος αποζημιώνεται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης
της χώρας του ασφαλισμένου.
3. Δικαιώματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης
Στις 16 Απριλίου 2014, μετά από διαπραγματεύσεις χρόνων, υπογράφηκε η οδηγία 2014/50/
EE σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των
εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης
δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης. Ισχύει μόνο για συνταξιοδοτικά συστήματα
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της αγοράς εργασίας και, ως εκ τούτου, δεν ισχύει ούτε για εθελοντικές εισφορές σε
ατομικά συνταξιοδοτικά συστήματα ούτε για κρατικές συντάξεις, που καλύπτονται από τον
συντονιστικό κανονισμό. Η οδηγία ορίζει ότι οι περίοδοι θεμελίωσης δικαιώματος ή οι περίοδοι
αναμονής δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα τρία χρόνια και ότι τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά
δικαιώματα των αποχωρούντων εργαζομένων μπορούν να παραμείνουν στο σύστημα στο
οποίο θεμελιώθηκαν («αδρανοποιημένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα») ή να καταβληθούν
στον εργαζόμενο ως κεφάλαιο. Τα αδρανοποιημένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα πρέπει να
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την αξία των δικαιωμάτων των ενεργών ασφαλισμένων του
συστήματος ή των παροχών που καταβάλλονται επί του παρόντος. Όταν ο αποχωρών
εργαζόμενος δεν έχει ακόμη θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα κατά τη λήξη της
εργασιακής σχέσης, το σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης επιστρέφει τις εισφορές
που κατεβλήθησαν από τον αποχωρούντα εργαζόμενο.
4. Προοπτικές μεταρρύθμισης
Η Επιτροπή χρηματοδοτεί ένα δίκτυο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την ευρωπαϊκή
κοινωνική ασφάλιση (γνωστό ως trESS από το 2004 έως το 2013 και ως FreSsco από το 2014
και μετά), το οποίο έχει εκπονήσει μια σειρά χρήσιμων εκθέσεων επί του θέματος.
Κατόπιν ειδικής διαβούλευσης σχετικά με τον συντονισμό των παροχών μακροχρόνιας
φροντίδας και των παροχών ανεργίας το 2013 και μιας γενικής διαβούλευσης σχετικά με
τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ το 2015, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της
δέσμης μέτρων της για την εργασιακή κινητικότητα, πρότεινε, τον Δεκέμβριο του 2016,
την αναθεώρηση του κανονισμού 883/2004 και του εκτελεστικού κανονισμού 987/2009
προκειμένου να ανταποκρίνεται στη νέα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα των
κρατών μελών. Η αναθεώρηση επικεντρώνεται στη στενότερη σύνδεση της καταβολής
παροχών με το κράτος μέλος που έλαβε τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κάτι που θα
καταστήσει το σύστημα περισσότερο δίκαιο και ισότιμο.
Η πρόταση παρέχει στις εθνικές αρχές καλύτερα εργαλεία για να επαληθεύουν το καθεστώς
κοινωνικής ασφάλισης των αποσπασμένων εργαζομένων προκειμένου να αντιμετωπίζουν
καλύτερα πιθανές αθέμιτες πρακτικές και περιπτώσεις κατάχρησης, και επικεντρώνεται στα
εξής:
— παροχές ανεργίας: εκτός από έναν νέο κανόνα τριών μηνών για τον συνυπολογισμό των

παροχών ανεργίας, οι εργαζόμενοι πρέπει πλέον να έχουν τη δυνατότητα να τις εξαγάγουν
για έξι μήνες αντί τριών, προκειμένου να αναζητήσουν εργασία σε άλλο κράτος μέλος.
Αφού εργαστούν σε ένα κράτος μέλος για ένα έτος, οι μεθοριακοί εργαζόμενοι μπορούν
να ζητήσουν επίδομα ανεργίας στο κράτος στο οποίο εργάζονται αντί του κράτους στο
οποίο διαμένουν·

— παροχές μακροχρόνιας φροντίδας: η πρόταση ορίζει παροχές μακροχρόνιας φροντίδας
και τις περιπτώσεις στις οποίες οι διακινούμενοι πολίτες μπορούν να ζητήσουν τέτοιες
παροχές·

— οικογενειακές παροχές που προορίζονται να αντικαταστήσουν εισόδημα κατά τη διάρκεια
περιόδων ανατροφής τέκνων: οι οικογενειακές παροχές προτείνονται ως ατομικά και
προσωπικά δικαιώματα, επιτρέποντας, με τον τρόπο αυτό, σε ένα δευτερευόντως αρμόδιο
κράτος μέλος το δικαίωμα να καταβάλει πλήρως την παροχή στον δεύτερο γονέα. Έτσι
αποφεύγονται οι επικαλύψεις, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των τρεχόντων κανόνων,
και ακυρώνει πιθανά οικονομικά αντικίνητρα των γονέων για χρήση οικογενειακής άδειας
την ίδια περίοδο.
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Η πρόταση επίσης ευθυγραμμίζει τους ισχύοντες νομικούς κανόνες με τις πρόσφατες αποφάσεις
του Δικαστηρίου σχετικά με την πρόσβαση οικονομικά ανενεργών πολιτών σε κοινωνικές
παροχές (3.1.3).

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο έχει επιδείξει πάντοτε έντονο ενδιαφέρον για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι διακινούμενοι εργαζόμενοι, οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι, οι
αυτοαπασχολούμενοι και οι πολίτες τρίτων χωρών που εργάζονται σε κράτη μέλη διαφορετικά
από τα κράτη μέλη υποδοχής, και έχει εγκρίνει διάφορα ψηφίσματα με σκοπό τη βελτίωση
της τύχης τους. Το Κοινοβούλιο έχει αποδοκιμάσει σε διάφορες περιστάσεις το γεγονός ότι
εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια στην πλήρως ελεύθερη κυκλοφορία και έχει ζητήσει
από το Συμβούλιο να εγκρίνει τις προτάσεις που εκκρεμούν, όπως για παράδειγμα αυτές που
αποσκοπούν στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 ώστε
να καλύπτει την πρόωρη συνταξιοδότηση, στην επέκταση του δικαιώματος των ανέργων στη
λήψη επιδόματος ανεργίας σε άλλο κράτος μέλος και στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής
της νομοθεσίας ώστε να περιληφθούν όλα τα ασφαλισμένα πρόσωπα. Ορισμένα από αυτά
τα αιτήματα ικανοποιήθηκαν μέσω της τελικής έγκρισης της εκσυγχρονισμένης έκδοσης του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004.
Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, εφαρμόστηκε η συνήθης νομοθετική
διαδικασία και η ψηφοφορία για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης για τους μισθωτούς
διεξήχθη στο Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία (άρθρο 48). Ωστόσο, ένα κράτος μέλος μπορεί να
ζητήσει να επιληφθεί του σχεδίου νομοθετικής πράξης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εάν «δηλώσει
ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης θα έθιγε σημαντικές πτυχές του συστήματός του κοινωνικής
ασφάλισης, ιδίως το πεδίο εφαρμογής, το κόστος ή την οικονομική του δομή, ή θα επηρέαζε τη
δημοσιονομική ισορροπία του εν λόγω συστήματος».
Στο ψήφισμά του, της 14ης Ιανουαρίου 2014, περί κοινωνικής προστασίας για όλους,
συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή
να επανεξετάσει τη νομοθεσία και να παρακολουθήσει την εφαρμογή και τον συντονισμό των
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης κατά ιδίως όσον αφορά την παροχή επαρκούς κάλυψης
για τους διακινούμενους εργαζόμενους και όσους απασχολούνται με συμβόλαια μερικής
απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου εργασίας.
Στο ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με το κοινωνικό ντάμπινγκ, το
Κοινοβούλιο επισήμανε τις αλλαγές που έχει επιφέρει η ψηφιακή και συνεργατική οικονομία
και ζήτησε την προσαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας προκειμένου να διασφαλιστεί ο θεμιτός
ανταγωνισμός και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Marion Schmid-Drüner
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_3.1.3.pdf
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