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SOCIJALNO OSIGURANJE U DRUGIM
DRŽAVAMA ČLANICAMA EU-A

Koordinacija sustava socijalnog osiguranja neophodna je za doprinos slobodnom kretanju
osoba na teritoriju EU-a. U svibnju 2010. provedena je temeljita reforma u cilju modernizacije
cijelog zakonodavnog sustava, kojom je zamijenjeno zakonodavstvo iz 1970-ih, a dodatnim
pravnim aktima poboljšana je zaštita prava radnika koji iskorištavaju svoje pravo na slobodno
kretanje. Krajem 2016. predloženo je da se sustav revidira kako bi ga se prilagodilo
suvremenim gospodarskim i društvenim okolnostima u EU-u.

PRAVNA OSNOVA

Članci 48 i 352.. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

CILJEVI

Uklanjanje prepreka slobodnom kretanju osoba između država članica temeljno je načelo
Ugovora iz Rima (2.1.3. 3.1.3.). Kako bi se to postiglo, potrebno je donijeti mjere u području
socijalnog osiguranja kojima se sprečava da građani EU-a koji žive i rade u državi članici koja
nije njihova matična država izgube neka ili sva svoja socijalna prava.

POSTIGNUĆA

Vijeće je 1958. donijelo dvije uredbe o socijalnom osiguranju radnika migranata koje su
naknadno zamijenjene Uredbom (EEZ) br. 1408/71, koja je dopunjena provedbenom uredbom
(Uredba Vijeća (EEZ) br. 574/72). Državljani Islanda, Lihtenštajna i Norveške također su
pokriveni osiguranjem u okviru Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP), a
državljani Švicarske pokriveni su u okviru Sporazuma između EU-a i Švicarske. Godine 2004.
donesena je Uredba (EZ) br. 883/2004 (uredba o koordinaciji) kojom je zamijenjena i proširena
Uredba (EEZ) br. 1408/71. Ona je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 988/2009 i dopunjena
Uredbom (EZ) br. 987/2009 (provedbena uredba), čija je svrha bila pojasniti prava i obveze
raznih dionika s obzirom na to da se u njoj definiraju mjere koje su potrebne kako bi osobe
pokrivene osiguranjem mogle putovati u drugu državu članicu te u njoj privremeno ili stalno
boraviti, a da pritom ne izgube socijalna prava. Paket mjera za modernizaciju koordinacije
zakonodavni je paket koji je na snazi od svibnja 2010.
A. Četiri glavna načela Uredbe (EEZ) br. 1408/71
S obzirom na to da je svaka država članica slobodna uređivati vlastiti sustav socijalnog
osiguranja, uredba o koordinaciji služi da se odredi u kojoj bi državi članici građanin EU-a
trebao biti osiguran kada su posrijedi dvije ili više država članica. Općenito govoreći, socijalno
osiguranje trebala bi pružiti država zaposlenja ili, ako osoba nije zaposlena, država boravišta.
Uredbom o koordinaciji stoga su zamijenjeni svi prethodni ugovori s istovjetnim područjem
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primjene o socijalnom osiguranju između država članica. Temelji se na sljedećim četirima
glavnim načelima (citirani članci odnose se na uredbu o koordinaciji):
1. Jednako postupanje (članci 4. i 5.)
Radnici i samozaposlene osobe iz drugih država članica imaju jednaka prava i obveze kao i
državljani zemlje domaćina. Pravo na jednako postupanje bezuvjetno se primjenjuje na svakog
radnika ili samozaposlenu osobu iz druge države članice koja je u državi domaćinu boravila
tijekom određenog razdoblja. Uz to, ako se u određenoj državi članici pripisuju pravni učinci
određenim činjenicama (npr. brak) ili događajima (npr. doživljena nesreća) ili primitku naknada
socijalnog osiguranja (npr. osobe koje primaju naknadu za nezaposlene također imaju pravo
na poreznu olakšicu), ta država članica mora uzeti u obzir relevantne činjenice ili događaje
ili primitak jednakovrijednih naknada koji su se dogodili u drugoj državi članici kao da su se
dogodili na njezinom teritoriju.
2. Zbrajanje razdoblja (članak 6.)
Tim se načelom jamči da će se prošla razdoblja osiguranja, zaposlenja ili stanovanja u drugim
zemljama uzeti u obzir pri izračunu povlastica za radnike. Primjenjuje se primjerice kad je
nacionalnim zakonodavstvom propisano da radnik mora biti osiguran ili zaposlen tijekom
određenog razdoblja kako bi mogao steći pravo na određene naknade. Načelo zbrajanja
razdoblja znači da pri donošenju odluke o tome ispunjava li radnik uvjete koji se odnose na
trajanje osiguranja ili zaposlenja nadležna država članica mora uzeti u obzir razdoblja osiguranja
i zaposlenja ispunjena u okviru zakonodavstva druge države članice.
3. Načelo jednog mjerodavnog prava
Tim se načelom sprečava da korištenje prava na slobodno kretanje radi ostvarivanja nezakonite
koristi. Svaki je korisnik obuhvaćen zakonodavstvom samo jedne države i plaća doprinose samo
u toj državi (članak 11. stavak 1.). Uplaćivanje u obvezne sustave socijalnog osiguranja u dvije
države članice ili više njih tijekom istog razdoblja osiguranja ne daje pravo na više naknada iste
vrste (članak 10.).
4. Prijenos naknada u drugu državu (članak 7.)
To načelo podrazumijeva da se naknade u okviru socijalnog osiguranja mogu isplaćivati diljem
Unije te se njime državama članicama zabranjuje da isplatu tih naknada ograničavaju na osobe
koje borave na njihovu teritoriju, no to se ne odnosi na sve vrste naknada socijalnog osiguranja.
Posebna se pravila primjenjuju primjerice na naknade za nezaposlenost.
B. Obuhvaćene osobe
Uredbom (EEZ) br. 1408/71 prvotno su bili obuhvaćeni samo radnici, no od 1. srpnja 1982.
njezino je područje primjene prošireno i na samozaposlene osobe. Tom su uredbom bili
obuhvaćeni i članovi obitelji radnika i samozaposlenih osoba te osobe koje uzdržavaju, kao
i osobe bez državljanstva i izbjeglice. Uredbom Vijeća (EZ) br. 1606/98 od 29. lipnja 1998.
Vijeće je proširilo područje primjene Uredbe (EEZ) br. 1408/71 kako bi izjednačilo status
javnih službenika s onim ostalog stanovništva u pogledu općih zakonskih mirovinskih prava u
državama članicama. Uredbom Vijeća (EZ) br. 307/1999 od 8. veljače 1999. njezino je područje
primjene dodatno prošireno kako bi se obuhvatile sve osigurane osobe, a posebno studenti i
osobe koje nisu u plaćenom radnom odnosu. Uredbom Vijeća (EZ) br. 859/2003 od 14. svibnja
2003. područje primjene Uredbe (EEZ) br. 1408/71 opet je prošireno kako bi se njome obuhvatili
i državljani trećih zemalja pod uvjetom da legalno borave na teritoriju EU-a.
Najnovijim pravnim aktom, Uredbom (EZ) br. 1231/2010 koja je na snazi od siječnja 2011., ta
modernizirana pravila o koordinaciji socijalnog osiguranja u EU-u proširena su na državljane
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trećih zemalja koji legalno borave u EU-u i nalaze se u prekograničnoj situaciji (koji dotad
samo zbog svoje nacionalnosti nisu bili obuhvaćeni tim pravilima). Sad su obuhvaćeni i članovi
njihovih obitelji te nadživjele osobe ako se nalaze u EU-u.
Pogranični radnici, koji rade kao zaposlenici ili samozaposlene osobe u jednoj državi članici,
a borave u drugoj državi članici u koju se u pravilu vraćaju svaki dan ili barem jednom tjedno
također su obuhvaćeni zakonodavstvom koje je na snazi.
Upućeni radnici izniman su slučaj jer oni nisu integrirani na tržište rada države članice
domaćina, već ih onamo šalje njihovo poduzeće radi privremenog angažmana. Oni su i dalje
socijalno osigurani u svojoj matičnoj državi članici u razdoblju od najviše 24 mjeseca. Od države
članice u kojoj borave mogu primiti samo zdravstvene usluge.
C. Obuhvaćene naknade
U članku 3. Uredbe (EZ) br. 883/2004 navode se naknade socijalnog osiguranja koje su
obuhvaćene Uredbom:
— naknade za slučaj bolesti, majčinstvo i istovjetne naknade za očinstvo; međutim, socijalna

i zdravstvena pomoć na temelju imovinskog stanja nije obuhvaćena, s obzirom na to da
ona ne ovisi od prijašnjih doprinosa u sustav socijalnog osiguranja;

— naknade za slučaj starosti, naknade zbog invalidnosti i naknade za nadživjele osobe;

— naknade za ozljede na radu i profesionalne bolesti;

— posmrtna pripomoć;

— predmirovinske naknade;

— naknade za nezaposlene;

— obiteljske naknade;

— posebne nedoprinosne novčane naknade, koje nisu prenosive u drugu državu prema članku
70. Uredbe o koordinaciji.

D. Modernizacija sustava
Od 1971. Uredba (EEZ) br. 1408/71 izmjenjivana je više puta kako bi se u obzir uzeo razvoj
događaja na razini EU-a, promjene u zakonodavstvu na nacionalnoj razini i sudska praksa Suda
Europske unije.
1. Ostvarivanje bolje koordinacije sustavâ socijalnog osiguranja
U travnju 2004. Europski parlament i Vijeće odobrili su Uredbu (EZ) br. 883/2004 kojom se
zamjenjuje Uredba (EEZ) br. 1408/71. Nova Uredba o koordinaciji temelji se na istim četirima
načelima iz Uredbe (EEZ) br. 1408/71, no njezina je svrha pojednostaviti postojeće propise
EU-a za usklađivanje sustava socijalnog osiguranja država članica jačanjem suradnje među
institucijama socijalnog osiguranja i poboljšavanjem metoda međusobne razmjene podataka
među njima.
Uredbom (EZ) br. 883/2004 i njezinom provedbenom uredbom nastoji se postići sljedeće:
— poboljšati prava osiguranih osoba proširivanjem osiguranja na više osoba i na veće

područje primjene u okviru obuhvaćenih područja osiguranja;

— proširiti područja socijalnog osiguranja obuhvaćena Uredbom na zakonske programe za
razdoblje pred mirovinu;

— ojačati opće načelo jednakog postupanja i načelo prijenosa naknada u drugu državu;
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— uvesti načelo dobre uprave: institucije država članica imaju obvezu međusobno surađivati
i jedne drugima pružati pomoć u interesu građana;

— uvesti poseban sustav (Sustav elektroničke razmjene podataka o socijalnoj sigurnosti #
EESSI) kojim se omogućuje sigurna razmjena podataka između nacionalnih institucija i
koji bi trebao biti u potpunosti uspostavljen do sredine 2019.

2. Europska iskaznica zdravstvenog osiguranja
Europski građani koji putuju unutar Europskog gospodarskog prostora sada se mogu koristiti
europskom iskaznicom zdravstvenog osiguranja koju izdaju pružatelji zdravstvenog osiguranja
u zemlji osiguranika. Njome se olakšava pristup zdravstvenoj skrbi u slučaju nepredviđenih
zdravstvenih potreba tijekom posjeta nekoj drugoj državi EGP-a iz osobnih ili poslovnih razloga
pod istim uvjetima i uz istu cijenu kao i osobama osiguranima u toj državi. Pritom pristup toj
zdravstvene skrbi ne smije biti svrha posjeta. Povrat nastalih troškova obavlja sustav socijalnog
osiguranja države osiguranika.
3. Prava na dopunsku mirovinu
Nakon dugogodišnjih pregovora 16. travnja 2014. potpisana je Direktiva 2014/50/EU
o minimalnim zahtjevima za poboljšanje mobilnosti radnika među državama članicama
unapređivanjem stjecanja i očuvanja prava na dopunsku mirovinu. Direktiva se odnosi samo na
mirovinske sustave na tržištu rada, a ne na dobrovoljne doprinose pojedinačnim mirovinskim
sustavima ili na državne mirovine koje su obuhvaćene uredbom o koordinaciji. Direktivom se
utvrđuje da razdoblje za ostvarenje prava i razdoblje čekanja ne prelaze tri godine i da stečena
mirovinska prava radnika na odlasku mogu ostati u sustavu u kojemu su prava stečena (prava
na mirovinu u stanju mirovanja) ili se radniku mogu isplatiti kao kapitalizirani iznos. S pravima
na mirovinu u stanju mirovanja mora se postupati u skladu s vrijednosti prava aktivnih članova
sustava ili naknada koja se trenutno isplaćuju. Ako radnik na odlasku još nije stekao prava na
mirovinu kada je radni odnos okončan, dopunsko mirovinsko osiguranje nadoknađuje doprinose
koje je radnik na odlasku uplatio.
4. Izgledi za reformu
Komisija financira mrežu nezavisnih stručnjaka za europsko socijalno osiguranje (poznatu pod
nazivom trESS od 2004. do 2013., a od 2014. pod nazivom FreSsco) koja je sastavila niz korisnih
izvješća o toj temi.
Nakon posebnog savjetovanja o koordinaciji naknada za dugotrajnu skrb i nezaposlenost 2013.
i općeg savjetovanja o koordinaciji sustavâ socijalne sigurnosti u EU-u 2015. Komisija je u
prosincu 2016. kao dio paketa mjera za mobilnost radne snage predložila reviziju Uredbe br.
883/2004 i provedbene Uredbe (EZ) br. 987/2009 kako bi se odgovorilo na nove socijalne
i gospodarske okolnosti u državama članicama. Revizija je usmjerena na uže povezivanje
isplaćivanja naknada s državom članicom koja je ubirala doprinose za socijalno osiguranje, čime
bi sustav trebao postati pravednijim i ravnomjernijim.
Prijedlog je, uz to što nacionalnim tijelima nudi bolje alate za provjeru statusa socijalnog
osiguranja upućenih radnika kako bi se bolje rješavale potencijalno nepoštene prakse i
zlouporabe, usmjeren na sljedeće:
— naknade za nezaposlene: uz novo pravilo od tri mjeseca za zbrajanje naknada za

nezaposlene, radnici bi ih sada trebali moći prenositi u drugu državu na razdoblje od šest
umjesto tri mjeseca kako bi tražiti posao u drugoj državi članici. Nakon godinu dana rada u
određenoj državi članici pogranični radnici mogu tražiti naknadu za nezaposlene u državi
članici u kojoj su radili umjesto u državi u kojoj imaju boravište;
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— naknade za dugotrajnu skrb: u prijedlogu su definirane naknade za dugotrajnu skrb i
slučajevi u kojima mobilni građani mogu zatražiti te naknade;

— obiteljske naknade koje bi trebale služiti kao zamjena za prihod tijekom razdoblja odgoja
djece: obiteljske naknade predložene su kao pojedinačna i osobna prava, čime se državi
članici koja ima sekundarnu nadležnost daje pravo da dodijeli naknadu u punom iznosu
drugom roditelju. Time se izbjegava preklapanje koje je omogućeno sadašnjim pravilima
te se uklanjaju potencijalni financijski čimbenici koji roditelje odvraćaju od toga da u isto
vrijeme odlaze na obiteljski dopust.

Prijedlogom se također važeći zakonski propisi usklađuju s nedavnom sudskom praksom o
pristupu socijalnim naknadama za gospodarski neaktivne građane (3.1.3.).

ULOGA EUROPSKOG PARLAMENTA

Europski parlament uvijek je pokazivao veliko zanimanje za probleme radnika migranata,
pograničnih radnika, samozaposlenih osoba i državljana trećih zemalja koji ne rade u državi
članici koja ih je prihvatila, već u drugima, te je donosio razne rezolucije u cilju poboljšanja
njihova položaja. Parlament je više puta izrazio žaljenje zbog postojanja prepreka punoj slobodi
kretanja te je pozvao Vijeće da usvoji podnesene prijedloge kao što su oni čija je svrha
prijevremene mirovine obuhvatiti Uredbom (EEZ) br. 1408/71 dodjeljivanjem nezaposlenima
prava na primanje naknade za nezaposlenost u drugoj državi članici i proširiti područje primjene
zakonodavstva kako bi se njime obuhvatili svi osiguranici. Neki od tih zahtjeva ispunjeni su
konačnim usvajanjem modernizirane Uredbe (EZ) br. 883/2004.
Od stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona primjenjuje se redovni zakonodavni postupak, pa se
u Vijeću glasa kvalificiranom većinom o pravima radnika na socijalno osiguranje (članak 48.).
Međutim država članica može zatražiti da se nacrt zakonodavnog akta uputi Europskom vijeću
ako „izjavi da bi nacrt zakonodavnog akta mogao utjecati na važne aspekte njezina sustava
socijalne sigurnosti, uključujući njegovo područje primjene, troškove ili financijsku strukturu,
odnosno da bi mogao utjecati na financijsku ravnotežu tog sustava”.
U svojoj Rezoluciji od 14. siječnja 2014. o socijalnoj zaštiti za sve, uključujući samozaposlene
radnike, Parlament je pozvao Komisiju da preispita zakonodavstvo te da nadzire provedbu
i koordinaciju sustava socijalnog osiguranja, posebno kad je riječ o pružanju odgovarajućeg
osiguranja za osobe koje su u fazi tranzicije ili su zaposleni uz ugovor na nepuno radno vrijeme
ili privremeni ugovor.
U svojoj Rezoluciji od 14. rujna 2016. o socijalnom dampingu Parlament je istaknuo promjene
do kojih je došlo zbog digitalnog gospodarstva i ekonomije dijeljenja te je zatražio prilagodbu
europskog zakonodavstva kako bi se zajamčilo pošteno tržišno natjecanje i zaštita prava radnika.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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