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SOCIALNA VARNOST V DRUGIH
DRŽAVAH ČLANICAH EVROPSKE UNIJE

Uskladitev sistemov socialne varnosti je potrebna, če želimo podpreti prosto gibanje oseb
na ozemlju Evropske unije. Od maja 2010 je v veljavi temeljito prenovljen in posodobljen
zakonodajni sistem, ki je nadomestil zakonodajo iz 70. let, z dodatnimi zakonodajnimi akti
pa je bila izboljšana zaščita pravic delavcev, ki uveljavljajo pravico do prostega gibanja.
Na koncu leta 2016 je bila predlagana revizija sistema, da bi ga prilagodili sodobnim
gospodarskim in družbenim danostim v EU.

PRAVNA PODLAGA

Člena 48 in 352 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

CILJI

Osnovno načelo, zapisano v Rimski pogodbi, je odstranitev ovir pri prostem gibanju oseb med
državami članicami (2.1.3, 3.1.3). V ta namen je treba sprejeti takšne ukrepe za socialno varnost,
ki bodo onemogočali, da bi državljani EU, ki delajo in prebivajo v drugi državi članici, nekatere
ali celo vse socialne pravice izgubili.

DOSEŽKI

Leta 1958 je Svet izdal dve uredbi o socialnem varstvu delavcev migrantov, ki ju je pozneje
nadomestila Uredba (EGS) št. 1408/71, dopolnjena z izvedbeno uredbo (Uredba Sveta (EGS)
št. 574/72). Državljani Islandije, Lihtenštajna in Norveške so zavarovani tudi na podlagi
sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, državljani Švice pa na podlagi sporazuma
EU-Švica. Leta 2004 je bila sprejeta Uredba (ES) št. 883/2004 (usklajevalna uredba ), ki je
nadomestila Uredbo (EGS) št. 1408/71 in razširila njeno uporabo. Spremenjena je bila z Uredbo
(ES) št. 987/2009, dopolnjena pa z Uredbo (ES) št. 987/2009 (izvedbena uredba), katere namen
je bil natančno opredeliti pravice in obveznosti različnih deležnikov, saj določa potrebne ukrepe
zato, da bodo osebe, ki potujejo v drugo državo članico, se v njej zadržujejo ali prebivajo,
zavarovane in ne bodo izgubile pravic iz socialne varnosti. Sveženj za posodobitev usklajevanja
je zakonodajni sveženj, ki je v veljavi od maja 2010.
A. Štiri glavna načela Uredbe (EGS) št. 1408/71
Ne glede na to, da so države članice neodvisne pri zasnovi vsaka svojega sistema socialne
varnosti, pa usklajevalna uredba služi temu, da se opredeli sistem države, po katerem naj bo
državljan EU zavarovan, če sta v igri dve ali več državi. Na splošno velja, da socialno varnost
zagotovi država zaposlitve, če pa oseba ni zaposlena, pa država prebivanja. To pomeni, da je
usklajevalna uredba nadomestila vse sporazume, ki so jih na področju socialne varnosti pred
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tem sklenile države članice. Temelji na štiri glavnih načelih (navedeni členi so iz usklajevalne
uredbe):
1. Enako obravnavanje (člena 4 in 5)
Delavci in samozaposlene osebe iz drugih držav članic imajo enake pravice in dolžnosti kot
državljani države gostiteljice. Pravica do enakega obravnavanja velja brezpogojno za vse
delavce ali samozaposlene osebe iz drugih držav članic, ki določeno obdobje prebivajo v državi
gostiteljici. Poleg tega, če se v posamezni državi članici nastalemu dejstvu (biti poročen) ali
dogodku (biti udeležen v nesreči) ali prejemanju prejemkov socialne varnosti (npr. ljudje, ki
prejemajo nadomestilo za brezposelnost, so upravičeni tudi do davčne olajšave) pripisujejo
pravni učinki, mora ta država članica upoštevati podobna dejstva ali dogodke ali prejemanje
enakovrednih prejemkov, ki nastopijo v drugi državi članici, kot če bi se zgodili na njenem
ozemlju.
2. Seštevanje (člen 6)
S tem načelom je zagotovljeno, da se predhodna obdobja zavarovanja, dela ali prebivanja
v drugih državah upoštevajo pri izračunu prejemkov za delavce. Načelo velja na primer takrat,
kadar mora biti delavec v skladu z nacionalno zakonodajo zavarovan oziroma zaposlen za
določeno obdobje, da je lahko upravičen do nekaterih prejemkov. Načelo seštevanja pomeni,
da mora pristojna država članica pri odločanju o tem, ali delavec izpolnjuje pogoje glede
trajanja zavarovanja ali zaposlitve, upoštevati tudi obdobja zavarovanja in zaposlitve, ki so bila
dopolnjena po zakonodaji druge države članice.
3. Načelo enega samega prava, ki se uporablja
Namen tega načela je preprečiti, da bi kdo na račun pravice do prostega gibanja pridobil
nedovoljene koristi. Za vsakega upravičenca se uporablja zakonodaja zgolj ene države, v kateri
ta upravičenec plačuje vse svoje prispevke (člen 11(1)). Prispevanje v obvezni sistem socialne
varnosti v dveh ali več državah članicah v istem zavarovalnem obdobju ne daje pravice do več
prejemkov iste vrste (člen 10).
4. Možnost izvoza (člen 7)
Načelo izvozljivosti pomeni, da se lahko dajatve za prejemke iz naslova socialne varnosti
plačujejo po vsej Uniji, in državam članicam prepoveduje, da bi izplačevanje dajatev za
prejemke omejile na osebe, ki prebivajo na njihovem ozemlju. Posebni predpisi veljajo na primer
za nadomestila za brezposelnost.
B. Za katere osebe se uporablja uredba?
Sprva je Uredba (EGS) št. 1408/71 zajemala samo delavce, od 1. julija 1982 pa se je njeno
področje uporabe razširilo tudi na samozaposlene, družinske člane delavcev in samozaposlenih
oseb ter njihove vzdrževane osebe, pa tudi na osebe brez državljanstva in begunce. Svet je
področje uporabe navedene uredbe razširil z uredbo Sveta (ES) št. 1606/98 z dne 29. junija 1998,
da bi z drugimi prebivalci izenačil položaj državnih uradnikov, kar zadeva splošne zakonite
pokojninske pravice v državah članicah. Področje njene uporabe se je ponovno razširilo
z Uredbo (ES) št. 307/1999 z dne 8. februarja 1999, in sicer na vse zavarovane osebe, še posebej
študente in osebe brez pridobitne zaposlitve, kasneje pa še z Uredbo Sveta (ES) št. 859/2003
z dne 14. maja 2003 na državljane tretjih držav, če ti zakonito prebivajo na ozemlju Unije.
Najnovejši pravni akt, Uredba (EU) št. 1231/2010, ki se uporablja od januarja 2011, je
posodobljena pravila EU o usklajevanju socialne varnosti razširila na državljane tretjih držav, ki
zakonito prebivajo v EU, in na čezmejne primere (ki samo zaradi državljanstva niso bili zajeti
v te uredbe). Kritje zdaj velja tudi za njihove družinske člane in preživele osebe, če so v EU.
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Obmejni delavci, ki delajo kot zaposlene ali samozaposlene osebe v posamezni državi članici in
prebivajo v drugi državi članici, v katero se praviloma vračajo vsak dan ali vsaj enkrat tedensko,
so prav tako zajeti z veljavno zakonodajo.
Napoteni delavci so izjema, saj niso vključeni v trg dela države članice prejemnice, temveč jih
njihovo podjetje tja začasno razporedi. Ti delavci so še naprej socialno zavarovani v domači
državi članici, in sicer za obdobje največ 24 mesecev. V državi prebivanja so upravičeni le do
zdravstvenih storitev.
C. Zajeti prejemki
Člen 3 Uredbe (ES) št. 883/2004 navaja prejemke iz naslova socialne varnosti, ki so zajeti v tej
uredbi:
— prejemki za bolezen, materinstvo in enakovredni prejemki za očetovstvo; socialna in

zdravstvena pomoč, odobrena na podlagi ugotovljenega premoženjskega stanja, pa ni
zajeta, saj ni odvisna od predhodnih prispevkov v sistem socialne varnosti;

— prejemki za starost, preživele osebe in za invalidnost;

— prejemki za nesreče pri delu in poklicne bolezni;

— pomoč ob smrti;

— prejemki pred upokojitvijo;

— nadomestila za brezposelnost;

— družinski prejemki;

— posebni denarni prejemki, za katere se ne plačujejo prispevki in jih v skladu s členom 70
usklajevalne uredbe ni mogoče izvoziti.

D. Posodobitev sistema
Uredba (EGS) št. 1408/71 je bila po letu 1971 kar nekajkrat spremenjena, saj so to narekovale
spremenjene razmere na ravni EU, spremembe zakonodaje na nacionalni ravni in sodna praksa
Sodišča.
1. Boljše usklajevanje sistemov socialne varnosti
Aprila 2004 sta Evropski parlament in Svet potrdila Uredbo (ES) št. 883/2004, ki je nadomestila
Uredbo (EGS) št. 1408/71. Nova usklajevalna uredba temelji na istih štirih načelih kot Uredba
(EGS) št. 1408/71, vendar je njen namen poenostaviti veljavna pravila EU za uskladitev
sistemov socialne varnosti držav članic na osnovi okrepljenega sodelovanja med institucijami
za socialno varnost in boljšo izmenjavo podatkov med njimi.
Uredba (ES) št. 883/2004 in njena izvedbena uredba zajemata naslednje glavne elemente:
— razširjeno kritje oseb in obseg področij socialne varnosti, ki se krijejo, in posledično

izboljšane pravice zavarovanih oseb;

— področja socialne varnosti, ki jih zajema uredba, se sedaj uporabljajo tudi za zakonske
sheme predčasnega upokojevanja;

— okrepljeno je splošno načelo enakega obravnavanja in načelo izvozljivosti prejemkov;

— uvedeno je načelo dobrega upravljanja: države članice so dolžne med seboj sodelovati in
zagotavljati vzajemno pomoč v korist državljanov;
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— vzpostavitev posebnega sistema elektronske izmenjave informacij o socialni varnosti
(EESSI) za varno izmenjavo podatkov med nacionalnimi ustanovami, ki bo polno
uveljavljen do sredine leta 2019.

2. Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja
Evropski državljani, ki potujejo znotraj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), lahko odslej
uporabljajo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki jo izda zdravstvena zavarovalnica
države zavarovanca. Z njo dostopajo do zdravljenja med obiskom druge države EGP iz osebnih
ali poklicnih razlogov pod enakimi pogoji in za isto ceno kot ljudje, ki so zavarovani v tej
državi; namen obiska ni nujno koriščenje zdravstvenih storitev. Nastali stroški se nato povrnejo
iz sistema socialne varnosti države zavarovanca.
3. Pravice iz dodatnega pokojninskega zavarovanja
Aprila 2014 je bila po letih pogajanj podpisana Direktiva 2014/50/EU o minimalnih zahtevah za
povečanje mobilnosti delavcev med državami članicami na osnovi lažje pridobitve in ohranjanja
pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja . Uporablja se zgolj za pokojninske sisteme
na trgu dela, torej ne za prostovoljne prispevke v individualno pokojninsko zavarovanje ali za
državne pokojnine, katere ureja usklajevalna uredba. Direktiva določa, da doba pridobivanja
pravic oziroma čakalna doba ne smeta trajati več kot tri leta in da lahko pridobljene
pokojninske pravice odhajajočih delavcev ostanejo v sistemu, v katerem so bile pridobljene
(„mirujoče pokojninske pravice“) oziroma se delavcu izplačajo v obliki glavnice. Mirujoče
pokojninske pravice je treba obravnavati v skladu z vrednostjo pravic aktivnih zavarovancev
ali upravičencev, ki se jim izplačujejo. Če odhajajoči delavec ob koncu delovnega razmerja
pokojninskih pravic še ni pridobil, iz sistema dodatnega pokojninskega zavarovanja povrnejo
prispevki, ki jih je vplačal odhajajoči delavec.
4. Možni načrti za reformo
Komisija vzdržuje mrežo neodvisnih strokovnjakov o evropski socialni varnosti (v letih 2004
do 2013 znano kot trESS, po letu 2014 pa kot FreSsco), ki je o tej temi pripravila že vrsto
koristnih poročil.
Po posebnem posvetovanju o usklajevanju dodatkov za dolgotrajno nego in nadomestil za
brezposelnost leta 2013 in splošnem posvetovanju o usklajevanju sistemov socialne varnosti EU
leta 2015 je Komisija decembra 2016 kot del svežnja na področju mobilnosti predlagala revizijo
Uredbe št. 883/2004 in izvedbene Uredbe št. 987/2009, da bi se odzvali na nove družbene in
gospodarske danosti v državah članicah. Revizija je osredotočena na tesnejšo povezavo med
izplačevanjem prejemkov in državo članico, v kateri se zbirajo prispevki za socialno varnost,
s čimer bi sistem postal bolj pravičen in nepristranski.
Predlog ponuja nacionalnim organom boljša orodja za preverjanje statusa socialne varnosti
napotenih delavcev, da bi laže reševali morebitne nepoštene prakse, poleg tega pa se osredotoča
na:
— prejemke za brezposelnost: poleg novega pravila treh mesecev za seštevanje prejemkov za

brezposelnost, bi imeli delavci po novem možnost, da te prejemke izvozijo za šest mesecev
namesto za tri, medtem ko iščejo delo v drugi državi članici. Po enoletnem obdobju dela
v posamezni državi članici, obmejni delavci lahko zahtevajo prejemke za brezposelnost
v državi, v kateri delajo, namesto v državi, kjer prebivajo;

— prejemke za dolgotrajno nego: v predlogu so opredeljene dajatve za dolgotrajno nego in
primeri, ko mobilni državljani lahko zahtevajo te prejemke;
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— družinske prejemke kot nadomestilo dohodka v obdobju, namenjenem negi in vzgoji otrok:
družinski prejemki se predlagajo kot individualne in osebne pravice, s čimer se državi
članici s sekundarno pristojnostjo omogoči, da izplača celoten prejemek drugemu staršu.
S tem se izognemo prekrivanju prejemkov, ki ga dopuščajo sedanja pravila, ter odpravimo
morebitne finančne dejavnike, ki starše odvračajo od tega, da bi jemali družinski dopust
ob istem času.

Predlog tudi uskladi veljavne pravne predpise z nedavno sodno prakso Evropskega sodišča
o upravičenosti do socialnih prejemkov za delovno neaktivne državljane (3.1.3).

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament se aktivno zanima za težave delavcev migrantov, obmejnih delavcev, samozaposlenih
in državljanov tretjih držav, ki ne delajo v državah članicah, ki so jih sprejele, ampak v drugih;
da bi izboljšal njihov položaj, je sprejel tudi več resolucij. Večkrat je grajal ovire za popolnoma
prosto gibanje in je Svet pozval, naj sprejme obravnavane predloge, na primer predlog, po
katerem naj bi se za pokojnine iz predčasnih upokojitev uporabljala Uredba št. (EGS) 1408/71,
ali predlog, po katerem naj bi bili brezposelni upravičeni do prejemanja nadomestila za
brezposelnost v drugi državi članici, pa tudi predlog o razširitvi področja uporabe zakonodaje,
tako da bi vključevala vse zavarovance. Nekatere od teh zahtev so bile izpolnjene, ko je bila
sprejeta posodobljena različica Uredbe (EGS) št. 883/2004.
Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe se uporablja redni zakonodajni postopek, v Svetu
pa se o pravicah iz socialne varnosti za delavce glasuje s kvalificirano večino (člen 48). Država
članica sicer lahko zahteva, da se zadeva predloži Evropskemu svetu, če izjavi, da bi osnutek
zakonodajnega akta vplival na pomembne vidike njenega sistema socialne varnosti, vključno
s področjem njegove uporabe, stroški ali finančno strukturo, ali na finančno uravnoteženost
sistema.
Parlament je v svoji resoluciji z dne 14. januarja 2014 o socialnem varstvu za vse, tudi
za samozaposlene delavce, pozval Komisijo, naj ponovno pregleda zakonodajo in spremlja
izvajanje in usklajevanje sistemov socialne varnosti zlasti glede zagotavljanja ustreznega kritja
za delavce, ki so v prehodnem obdobju ali zaposleni za skrajšani delovni čas oz. na podlagi
pogodbe za določen čas.
Parlament je v svoji resoluciji z dne 14. septembra 2016 o socialnem dampingu opozoril na
spremembe, ki jih prinašata digitalno in sodelovalno gospodarstvo, ter zahteval, naj se evropska
zakonodaja prilagodi, da bo zagotavljala pošteno konkurenco in varstvo pravic delavcev.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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